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Rissos delfin (Grampus griseus)
Engelsk: Risso’s dolphin
Tysk: Rundkopf delphin

Fransk: Dauphin de Risso
Spansk: Delfin de Risso

Beskrivelse:
Mellemstor delfin med rundt hovede og karakteristisk pandefold. Midtstillet høj rygfinne.
Voksne dyr er mellem 260 og 400 cm lange. Nyfødte er omkring 1.2 m lange og vejer formentlig 
omkring 20 kg.
Tænder: findes kun i undermunden hvor der er 4-7 i hver side.

Udbredelse:
Foretrukne levested er de subtropiske og varmt tempererede oceaniske havområder, men den 
optræder nogle steder of nogle gange tæt ved kysten.
I Nordatlanten er den forholdvis hyppige i det Irske Hav og Biscaya Bugten. De nordligste fund er gjort 
ved Trondheimfjorden. Er nogle enkelte gange fundet i Nordsøen og Østersøen heriblandt to gange 
antruffet i indre danske farvande. Ret hyppig i Middelhavet. Langs den amerikanske østkyst er arten 
kendt mod helt op til Newfoundland. Arten er imidlertid fejlagtigt angivet fra Grønland.

Adfærd:
Flokkene består typisk af mellem 3 og 50 dyr, men større grupperinger er observeret. Flokstrukturen 
er ikke kendt.
Springer op ad vandet som en hvilken som helst anden delfin. Foretager orienteringskig ved at skyde 
forkroppen langt ud af vandet. Ridder sjældent bovbølgerne .
Dykker ned typisk 1-2 minuter, men kan være neddykket i helt op til 30 minutter.

Føde:

Blæksprutter.

Naturlige fjender:
Sandsynligvis spækhuggere og store hajarter.

Relation til mennesket:
Der foregår ingen kommerciel fangst på arten, men som de fleste andre mindre hvaler er også rissos 
delfin udsat for utilsigtede bifangster i fiskeredskaber.
Enkelte individer har været holdt i fangenskab.

Lignende arter:

Rissos delfin

Side 1 af 2xrissos

http://hvaler.dk/xrissos.htm 2 02-03-2013



Den arrede fremtoning med skinnende hvide partier gør at Rissos delfin normalt ikke kan forveksles 
med andre arter. Gamle individer kan dog være næsten helt hvide og derfor forveksles med 
hvidhvaler. Dog overlapper disse to arters udbredelse kun undtagelsesvis. Den høje rygfinne adskiller 
den dog med det samme fra hvidhvalen. Set forfra og tæt på er pandefolden umiskendelig. Yngre dyr 
kan i farven minde om øresvin, men hovedets form skiller dem ud.

Danske fund og observationer
Strandet tre gange i Danmark. To gange i 1938, ved Nibe i Limfjorden og ved Sakskøbing, Lolland, og 
d. 15. april 2007 i Lejre Vig.  

Læs hele historien om Rissosdelfinens ophold i Holbæk og Roskilde Fjord fra 20. marts - 15. april 
2007 ved at klikke her.

Nibe 1938

Tekst: Carl C. Kinze
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