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КАК СПЯТ ДЕЛФИНИТЕ?IЯМ

Доскоро учените не можеха да отговорят на този въпрос. Дълго време се смяташе, че 
делфините изобщо не спят. Днес тази тайна е разгадана.

Всеизвестно е, че делфините са интелигентни същества. Оказва се обаче, че те са и 
много специални. Учените смятат, че делфините произхождат от сухоземни бозайници, които 
са се върнали да живеят във водата. Вероятно това е станало преди около 50 милиона години. 
В процеса на дълга еволюция тялото на делфина се е приспособило за живот във водата, а 
крайниците са се видоизменили.

Както знаем, делфините живеят потопени във водата, но трябва да бъдат будни, за 
да могат да дишат. Ако заспят дълбок сън, те ... ще се удавят. За разлика от нас, хората, които 
дишаме, без да се замисляме за това, делфините трябва съзнателно да решат да си поемат 
въздух. Делфините нямат хриле като рибите и затова не могат да дишат под вода. Вместо това 
имат отвор за дишане на горната част на главата си. Те трябва да излязат на повърхността, за 
да си поемат въздух.

Поведението на делфините по време на сън е особено. Те никога не замират в пълна 
неподвижност. Продължават да плуват бавно и да се показват на повърхността от време на 
време, за да поемат въздух. За това им помага специфична особеност на мозъка -  едната му 
половина спи, а другата остава активна и поддържа живота им. Двете полукълба на мозъка се 
редуват на около 2 часа, докато делфинът се наспи. При това делфините затварят само едното 
си око, а с другото следят какво се случва около тях. Така те винаги са нащрек и хищниците не 
могат да ги приближат незабелязано.

Един американски морски биолог казва за делфините: „Ако човек или друго животно 
не спи няколко дни, то рано или късно активността на организма спада и сънят го надвива. 
Делфините нямат такива ограничения. В противен случай или щяха да потънат, или да станат 
лесна плячка“.

По материали в интернет

1. Посочете с кой синоним може да се замени подчертаната дума в израза, без да се промени смисъ
лът -  „не замират в пълна неподвижност“.

A) спират 
Б) заспиват
B) гаснат 
Г) заглъхват

2. Думата нащрек означава „напрегнато, с повишено внимание, в очакване на опасност“.

ДА НЕ

3. Във втория абзац на текста е използвана думата еволюция. Какво е нейното значение?

A) размножаване, отглеждане 
Б) запазване, съхраняване
B) развитие, видоизменение 
Г) създаване, формиране



4. В третото изречение на текста се казва: „Днес тази тайна е разгадана“. Коя е разгаданата 
тайна на делфините според текста?

5. В текста се казва, че делфините са „много специални“. Какво означава това?

A) Отглеждането им е трудно и изисква много грижи.
Б) Притежават особености, които са присъщи само на тях.
B) Трудно се поддават на дресировка.
Г) Поведението им в естествена среда е необичайно.

6. Защо, ако заспят дълбок сън, делфините ще се удавят?

A) Защото активността на организма им рязко ще спадне.
Б) Защото ще станат лесна плячка на хищниците.
B) Защото ще загубят ориентация във водата.
Г) Защото ще престанат да дишат.

20 ш*7. Защо, дори когато спят, делфините продължават да плуват и да се издигат на 
повърхността, сякаш са будни?

8, Делфините не могат да стоят непрекъснато във водата и от време на време трябва да излизат 
на повърхността. Смята се, че те издържат под вода само 8 - 1 5  минути. Коя е причината за 
това?

A) Така делфините се пазят от враговете си.
Б) По този начин делфините спят.
B) Делфините не могат да дишат във водата.
Г) Водата не е естествена среда за делфините.


