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Øresvin (Tursiops truncatus)
Engelsk: Bottlenosed dolphin
Tysk: Grosstümmler
Fransk: Grand dauphin
Spansk: Tursion, calderon

Beskrivelse:
Forholdvis robust delfin med mellemlangt næb, men også mere slanke tropisk former med længere 
næb er kendt. Voksne delfiner er 1.9 til 4 m lange og vejer mellem 150-650 kg (op til 2.5 m og 250 kg 
for de mindre subtropiske-tropiske former). Nyfødte er 1 m lange og vejer 15-30 kg.
Der er 19-24 mellemstore tænder i hver kæbehalvdel.

Udbredelse:
Forekommer både kystnært og oceanisk i Nordatlantens tropiske, subtropiske og varmt temperede 
havområder.
I Nordøstatlanten ligger nordgrænsen for udbredelsen i den Engelske Kanal og det nordlige Skotland. 
Tidligere fandtes også en bestand i den sydlige Nordsø. Herudover er der registreret strejfende 
individer ved Islands, Færøernes og Norges kyster samt ind i Østersøen, hvor arten også har optrådt 
ved de danske kyster. Øresvinet er ret almindelig i Middelhavet med velundersøgte bestande i bl.a. 
Adriaterhavet. En isoleret population findes i Sortehavet. Kendes endvidere både fra den 
vestafrikanske kyst og de Canariske øer, Madeira og Azorerne.

Adfærd:
Øresvinets adfærd hører til de bedst undersøgte blandt alle hvalarter, bl. a. fordi arten har været holdt i 
fangenskab siden sidst i 1930’erne.
Hvor flokstrukturen er kendt er der tale om hunflokke med unger af begge køn og flokke af unge 
hanner. Der er normalt op til 10 dyr i en flok hos kystnære former, mens flokkene er lidt større hos de 
kystfjerne bestande. Der forekommer udbredt samarbejde i flokken.
Visse steder langs kysten har dyrene udviklet en særlig fourageringsmetode, der har vist sig at give 
flest fisk: Dyrene jager fiskene op på stranden ved at "strande" sig selv.
Dykker sjældent længere end 4 minutter ad gangen. Kan antageligt dykke flere hundrede meter ned og 
være neddykket i mere end 20 min.

Forplantning:
Hannerne bliver kønsmodne i en alder af  8-12 år og hunnerne i en alder af  5-10 år. Længden ved 
kønsmodenhedens indtræden varierer betydeligt fra 190-240 cm for hunner og 210-260 cm for hanner. 
Drægtigheden varer 12 måneder og efterfølges af en diegivning på mellem 12 og 18 måneder

Føde:
En lang række fisk og blæksprutter.
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Naturlige fjender:
Formentlig spækhuggere og store hajer

Relation til mennesket:
Direkte fangstudnyttelse har kun fundet sted i Sortehavet. Utilsigtede bifangster forekommer mange 
steder indenfor udbredelsesområdet. Øresvin er blevet holdt i fangenskab siden slutningen af 
1930’erne, og nok den delfin de fleste mennesker kender under navnet "flipper".

Lignende arter:
Størrelsen og det velafsatte mellemlange næb gør at øresvinet normalt ikke forveksles med andre 
delfiner. På længere afstand kan der dog ske forvekslinger med andre arter med mellemlangt næb. 
Henfaldne dyr kan minde om hvidnæser, så man bør kigge efter en ekstra gang.

Øresvin fanget ved Vigsø på Nordvestfalster i 1940'erne.

Danske fund og observationer:
Senest observeret i indre danske farvande (Århus Bugt) i 2002. Seneste fund er fra 1976 (Kolding 
Fjord).

Tekst: Carl C. Kinze
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