
 
LA VIDA EN EL MAR: DIARI D'UN DOFÍ 

 

 

Els dofins pertanyen a l'únic grup de mamífers que viuen permanentment en el medi 

aquàtic, els cetacis. Els avantpassats dels dofins vivien en terra ferma i la transició a 

l'aigua va comportar nombrosos canvis, fonamentalment morfològics i anatòmics.  

Per tant, la vida en l'aigua ha fet que la seva morfologia sigui molt diferent a la que 

observem en un mamífer terrestre. Les modificacions més fàcilment observables en 

els dofins les veiem en la seva morfologia externa i estan relacionades, 

fonamentalment, amb la manera de locomoció d'aquests animals. Per exemple, han 

perdut les extremitats posteriors, de les quals només queden petits restes ossis, i les 

anteriors han allargat les seves falanges, adquirint forma de rem. 

A nivell anatòmic, els canvis afecten pràcticament a tots els sistemes vitals dels dofins. 

Així, els seus pulmons presenten estan dissenyats per a evitar la embòlia gasosa quan 

bussegen. El seu sistema circulatori forma “xarxes meravelloses” que serveixen com 

termoreguladors.  

Els dofins posseeixen un estómac dividit en diverses càmeres que processen l'aliment 

que el dofí empassa enter. En definitiva, els dofins són un bell exemple de com canvis 

significatius en la morfologia van fer als cetacis diferents dels seus ancestres i únics 

entre els mamífers. 
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