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Vem äter vad? Födovalet avslöjar mer än vad du tror 

I norra Australien kan man hitta populationer av den australiensiska snubfindelfinen (Orcaella 
heinsohni) och indopacifiska knöldelfinen (Sousa chinensis). Man kan finna båda dessa arter i 
samma områden, mestadels i skyddade, grunda, kustnära områden och i bräckt vatten där 
interaktioner dem emellan är vanligt förekommande. Populationsstorleken längs Queensland-
kusten tyder på att båda arterna lever i små populationen, vilket gör dem särskilt utsatta för 
aktiviteter utförda av människan såsom miljöförstöring, båttraffik samt utbyggnader av hamnar 
längs med kusterna där dessa båda delfinarter lever. Det finns inte mycket information om vad 
snubfin- och knöldelfinen äter. Vetskapen om bytesval för dessa båda delfinarter kan ge 
information om var de lever, deras dykförmåga, födofördelningen samt var, när och hur de 
fångar sina byten. Bytestillgångar kan påverka populationsdynamiken, rörelsemönster och var de 
här två delfinarterna lever men också orsaka konkurrens dem emellan. Därför genomfördes 
denna födovalstudie för snubfin och knöldelfinerna. Magsäckarna kom från djur som fastnat och 
drunknat som bifångs, i nät tänkta för att fånga haj, samt från strandningar längs Queensland-
kusten från 1970 till 2008. Totalt analyserades 14 magsäckar från snubfin och 9 från 
knöldelfiner. Magsäckarna tömdes på innehåll och åtestoden av bytena; hörselbenet i fisk 
(otolit), andra identifierbara ben, hela fiskar samt bläckfiskäkar, sparades för identifikation. Alla 
byten sorterades, identifierades med hjälp av referenssamlingar (från museum) och böcker, för 
att därefter räknas samt sammanställas.  

Resultaten visar att delfinerna äter olika fiskarter med stor variation, skaldjur samt bläckfisk från 
kustnära och bräckta vatten. All fisk som konsumerades av knöldelfinen kunde även hittas i 
magsäckarna på snubfindelfinerna. Den största skillnaden mellan dessa två delfinarter var att 
snubfindelfinerna äter bläckfisk, vilket man inte kunde hitta hos knöldelfinerna som nästan helt 
uteslutande åt fisk. Dessutom hittades 9 olika fiskarter som snubfindelfinerna ätit som inte kunde 
hittas i knöldelfinernas maginnehåll. Detta kan dock bero på det låga antalet av magsäckar från 
knöldelfinerna. Men dessa båda arter skiljer sig också åt morfologiskt, med olika huvudform och 
antal tänder. Snubfindelfinen har en kort, rund nos med få tänder, medan knöldelfinerna har en 
lång, smal nos samt fler och spetsigare tänder. Dessa olika morfologiska skillnader visar likhet 
med andra delfinarter med liknande diet vilket också kan förklara skillnaderna i deras födoval. 
Ökad kunskap angående födoval för dessa två delfinarter kan hjälpa oss att förstå deras 
ekologiska behov så vi kan skydda de specifika områden de lever i för att överleva.  
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Abstract 
Little information exists on the feeding habits of Australian Snubfin (Orcaella heinsohni) and 
Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis). In this study a quantitative analyses of the 
diet of both dolphin species in Queensland waters were provide, based on the examination of 
stomachs (14 snubfin and 9 humpback) collected from stranded and bycaught animals between 
1970 and 2008. Snubfin and humpback dolphins appear to be opportunistic-generalist feeders 
eating a wide variety of fish and cephalopods associated with coastal-estuarine waters. Bottom-
dwelling and pelagic fishes were consumed by both species indicating snubfin and humpback 
dolphins capture fish throughout the water column. Humpback dolphins appear to feed primarily 
on fish, while snubfin dolphins also included cephalopods in their diet. The most important prey 
in numerical terms for snubfin dolphins was the cardinal fish (Apogon sp.); followed by the 
cuttlefish (Sepia sp.), the squid Uroteuthis (Photololigo) sp. and the toothpony fish (Gazza sp.). 
Grunts (Pomadasys sp.), cardinal fishes (Apogon sp.) and smelt-whitings (Sillago spp.) were the 
most important fish prey for humpback dolphins. Several fish prey, including the most important, 
were common in the diet of both dolphin species indicating some partial dietary overlap. 
Differences in diet likely reflect some of the morphological and ecological differences between 
both species. The diet of snubfin and humpback dolphins included taxa that are targeted by net 
and trawling fisheries in Queensland. Interactions with these fisheries are expected, particularly 
in areas where fishing operations overlap with dolphins’ high use areas.  

 

 


