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Stribet delfin (Stenella coeruleoalba)
Engelsk: Striped dolphin
Tysk: Streifendelphin

Fransk: Dauphin bleu et blanc
Spansk: Estenella listada.

Beskrivelse:
Slank delfin med tydelig afsæt næb. Voksne dyr er mellem 180 og 250 cm lange og vejer 110-170 kg. 
Nyfødte er ca 100 cm lange og vejer 20 kg. Der er 39-55 tænder i hver kæbehalvdel.

Udbredelse:
Lever længere mod nord og i havområder med større temperatursvingninger end andre Stenella arter. 
Ligger i oceanisk præference mellem almindelig delfin og de øvrige Stenella arter (plettede delfiner, 
clymene delfin, snurre delfin).

Forekommer normalt ikke nord for 50o N, men er i de senere år set hyppigere ved Skotlands nordlige 
kyster og i Nordsøen og de indre danske farvande. Er flere gange registreret fra den norske kyst helt 
op til 64 N, Island og Færøerne. Ved Gibraltar er den observeret i dybder over 60 m og generelt i 
Nordøstatlanten på forholdvis dybt vand.

Adfærd:
Flokke normalt under 500 dyr og omkring 100 i gennemsnit. Der er flokke med ungdyr, flokke af 
voksne dyr og blandede flokke, og sidstnævnte to kan yderligere opdeles i ynglende flokke og ikke 
ynglende flokke. Ungerne forlader efter fravænningen voksenflokken og tilslutter sig en ungdyrflok.
Adfærden i overfladen er typisk for delfiner. Der er spring og ridning af bovbølger. Stribet delfin formår 
antageligt at dykke ned til flere hundrede m i op til 20 minutter, men detaljerede oplysninger findes 
ikke.
Blandede flokke ses nogle gange med andre delfinarter.

Forplantning:

Begge køn bliver kønmodne mellem 5 og 9 år gamle. Parringer og fødsler finder sted om foråret, 
efteråret og vinteren. Der fødes en unge hvert tredje eller fjerde år. Drægtigheden er på ca. 12 
måneder. Diegivningen varer 18 måneder.

Føde:
Blæksprutter og fisk.

Naturlige fjender:
Spækhuggere og store hajer
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Relation til mennesket:
Utilsigtede bifangster i forskellige fiskegarn. Kommercielle fangster er ikke kendt i området. Flere 
gange har der været holdt individer i fangenskab med genudsættelse for øje.

Lignende arter:
Kan forveksles med de fleste andre delfinarter i Nordatlanten. Fra almindelig delfin kendes den på 
farvetegningen.

Danske fund og observationer
Et enkelt fund (levende stranding) i 1998 mellem Rødhus og Blokhus (se: Flora og Fauna bind 106 
(2000)) og en observation sydøst for Anholt i 2001. En utilsigtet bifangst i Gdansk bugten (Polen) i  
december 1998  dokumenterer at arten har svømmet gennem de indre danske farvande ved tidligere 
lejligheder.
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