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Τα  είδη  που  έχουν  επιβεβαιωθεί  οπτικά  στην  εν  λόγω  έρευνα,    τα  οποία  παρουσιάζονται  πιο  κάτω  με  σχετικές 
φωτογραφίες, είναι τα ακόλουθα: 

1. Φάλαινα φυσητήρας (Physeter macrocephalus)  
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2. Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) 

 
 

3. Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus) 

 



SM1311 

4. Στενόρυγχο δελφίνι (Steno bredanensis) 

 

5. Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) 
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