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Delfiner är en omtyckt djurgrupp som med sin intelligens och charmiga utstrålning länge har 

fascinerat människan. De är väldigt intressanta djur av flera anledningar, men det finns ett 

karaktärsdrag som gör dem särskilt speciella; deras ekolokaliseringsförmåga. Vid 

ekolokalisering producerar delfinerna ljudsignaler som sänds ut i omgivningen, studsar på ett 

föremål som sedan återvänder igen till mottagaren. Med detta sagt kanske du undrar hur 

delfinerna gynnas av att ha det här systemet? Faktum är att ekolokalisering har flera 

användningsområden och anses vara särskilt viktigt under födosökande och navigering, men 

även under vissa sociala situationer. Ekolokaliseringsförmågan verkar onekligen vara en 

viktig komponent i delfinernas levnadssätt och kan vara en av orsakerna till att de är så 

framgångsrika i sin livsmiljö idag.  

 

Varför är ekolokalisering så viktigt för delfiner?  
Ekolokalisering är en viktig del i delfinernas levnadssätt som gör det möjligt för dem att 

navigera och jaga i sin omgivning utan att behöva använda andra sinnen. Det som gör 

ekolokalisering till ett så effektivt system är att delfinerna kan bedöma avstånd, storlek och 

form på objekt i sin närvaro där informationen kan användas i olika beteendesammanhang. Du 

kan tänka dig ekolokalisering som en typ av radar som skannar sin omgivning på information 

som verkar vara av intresse för delfinerna. Informationen kan användas för att skapa en bild 

över den rådande miljön eller för att lokalisera potentiella bytesdjur. Det här kan vara till 

fördel för delfinerna för att bestämma hur de ska agera i nästkommande skede beroende på 

den information som tas emot från signalerna. Med detta sagt kanske du anar att 

ekolokalisering verkar ha en betydande roll under födosöksbeteendet och navigering. Men 

inte bara det, det verkar även vara användbart under vissa sociala situationer.  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att ekolokalisering inte är en kostnadsfri process som kan 

användas i alla situationer utan några konsekvenser. Det finns alltid en risk att bytesdjur, 

konkurrenter eller predatorer upptäcker signalerna vilket kan medföra konsekvenser för 

delfinen i fråga. Dessutom kan man inte förvänta sig att alla arter använder systemet på 

samma sätt utan det finns troligtvis en bred variation i tillämpningsområden både mellan och 

inom olika delfinarter. Men med avseende på ekolokaliseringens många användningsområden 

så kan man ändå utgå ifrån att ekolokalisering har varit en viktig del under delfinernas 

evolution. 

 

Ekolokalisering hos andra djurgrupper 

Det är inte bara tandvalarna (Odontocetes), som delfinfamiljen tillhör, som har utvecklat 

denna avancerade form av akustiska navigeringssystem. Ekolokalisering finns även hos 

fladdermössen (Chiroptera) och var faktiskt den djurgrupp som man först upptäckte det 

hos. Men det har också påvisats förekomma hos vissa fågelarter, där den sydamerikanska 

oljefågeln (Steatornis caripensis) och några arter inom genus Salaganerna (Collocalia) 

från Sydostasien, verkar ha utvecklat en form av ekolokaliseringssystem.  

 



För ungefär 30–34 miljoner år sedan tror man ekolokaliseringsförmågan började utvecklas hos 

tandvalarna, som delfinfamiljen tillhör, och kan ses som ett startskott på evolutionen på det 

komplexa system vi idag finner hos de moderna tandvalarna. Ekolokaliseringssystemet ligger 

i delfinernas näskomplex och innefattar flera anatomiskt specialiserade strukturer som 

tillsammans verkar för att bilda signalerna som skickas ut i omgivningen i form av klickande 

ljudsignaler. Det har gått ungefär sex decennier sedan man för första gången upptäckte 

delfinernas ekolokaliseringsförmåga och man har kommit en lång bit på vägen i förståelsen 

om systemets uppbyggnad och funktioner. Men man är ännu inte helt säker på hur systemet 

faktiskt tillämpas i delfinernas naturliga miljöer.  
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