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Balinalar suda yaşayan memeli türlerinden biridir. De-
niz memelilerinin karada yaşayan memeli türlerin-

den önemli bir farkı var. Suyun altında çok uzun süre ne-
feslerini tutabiliyorlar. Örneğin insanlar en fazla birkaç da-
kika nefeslerini tutabilirken, bazı balina türleri iki saat ne-
fes almadan suyun altında kalabiliyor.

Balinaların bu özelliğinin akciğerlerinin boyutuyla 
ilişkili olduğu düşünülebilir. Aslında vücut büyüklüklerine 
oranlandığında denizde yaşayan memelilerin akciğerleri, 
karada yaşan memelilerinkinden daha küçüktür. Çünkü 
balinaların akciğerleri suyun altında oksijen deposu ola-
rak görev yapmaz. Deniz memelilerin suyun altında uzun 
süre nefeslerini tutabilmelerinin temel nedeni aldıkları ok-
sijeni uzun süre verimli bir şekilde kullanabilmeleridir.

Deniz memelilerinin solunum ve kalp damar sistemleri 
karada yaşayan  diğer memeli  türlerinden  farklı özelliklere sa-
hip.  Örneğin  deniz  memelilerinde  kan  hacminin  vücut  hac-
mine  oranı,  insanlardakinden yaklaşık 3-4 kat daha fazladır. 

Kanlarındaki hemoglobin (kandaki oksijen taşıyan protein) 
oranı ise insanlardakinin yaklaşık iki katıdır. Deniz memeli-
lerinde kas dokularında oksijen depolayan protein olan mi-
yoglobin oranı da insanlardakinden 10-20 kat fazladır. Ay-
rıca suyun altında oksijen tüketimini mümkün olduğunca 
azaltabilmek için balinaların kalp atım hızları azalır ve kan 
sadece kalp, beyin ve kaslar gibi gerekli organlara pompa-
lanır.

Kas hücrelerindeki miyoglobin oranının fazla olma-
sı balinaların suyun altında nefeslerini tutarken bile etkin 
bir şekilde hareket etmesine imkân verir. Yapılan araştır-
malar deniz memelilerinde miyoglobin oranının fazla ol-
masının nedenlerinden birinin, deniz memelilerindeki mi-
yoglobin proteinin yapısının insanlardakinden daha karar-
lı olması olabileceğini gösteriyor. Farklı bir araştırmada ise 
deniz memelilerindeki miyoglobin proteinlerinin elektrik-
sel olarak artı yüklü olmaları sayesinde, proteinlerin yük-
sek yoğunlukta olmalarına rağmen bir araya gelip küme-
lenmelerinin engellendiği, bu sayede kas dokularının da-
ha fazla oksijen tutabildiği belirlendi.
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