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                                            ΖΩΗΖΩΗ

• Οι καρχαρίες ζούνε σε πολύ βαθιά νερά(σε Οι καρχαρίες ζούνε σε πολύ βαθιά νερά(σε 
ωκεανούς), λόγω του μεγέθους τους. οι ωκεανούς), λόγω του μεγέθους τους. οι 
μεγαλύτεροι καρχαρίες ζούνε συνήθως μεγαλύτεροι καρχαρίες ζούνε συνήθως 
στον ατλαντικό ωκεανό, όπου είναι πολύ στον ατλαντικό ωκεανό, όπου είναι πολύ 
ανοιχτός και μπορούν να ζήσουν καλά. Το ανοιχτός και μπορούν να ζήσουν καλά. Το 
μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουν μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουν 
εύκολα τροφή και γι` αυτό αναγκάζονται εύκολα τροφή και γι` αυτό αναγκάζονται 
να πάνε σε άλλους τόπους(πιο μικρούς).να πάνε σε άλλους τόπους(πιο μικρούς).



    

                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Ο Ο καρχαρίαςκαρχαρίας είναι από τα  είναι από τα 
μεγαλύτερα θηλαστικά της μεγαλύτερα θηλαστικά της 
θάλασσας και ζυγίζουν περίπου θάλασσας και ζυγίζουν περίπου 
2.500 κιλά. Οι καρχαρίες και τα 2.500 κιλά. Οι καρχαρίες και τα 
μικρότερα συγγενικά τους μικρότερα συγγενικά τους 
σκυλόψαρασκυλόψαρα, γαλέοι κ.ά. έχουν , γαλέοι κ.ά. έχουν 
ομογένεια μορφολογική και ομογένεια μορφολογική και 
λειτουργική. Έχει λειτουργική. Έχει 
ασβεστοποιημένο και ασβεστοποιημένο και 
αποκλειστικά αποκλειστικά χόνδρινοχόνδρινο  
σκελετό, μεγάλο κεφάλι, σκελετό, μεγάλο κεφάλι, 
μεγάλα δόντια, σώμα επίμηκες, μεγάλα δόντια, σώμα επίμηκες, 
υδροδυναμικό, ισχυρή ουρά, υδροδυναμικό, ισχυρή ουρά, 
με ετερόκερκο ουραίο με ετερόκερκο ουραίο 
πτερύγιο, δέρμα καλυμμένο πτερύγιο, δέρμα καλυμμένο 
από πλακοειδή λέπιααπό πλακοειδή λέπια..

.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.cosmo.gr/images/Shark1_221207.jpg&imgrefurl=http://www.cosmo.gr/Environment/Australia/180771.html&usg=__gDkWW_gwUpc9xHjXI6ltoHliyfw=&h=224&w=380&sz=7&hl=el&start=14&zoom=1&tbnid=Z871sX-59wobzM:&tbnh=73&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582%26um%3D1%26hl%3Del%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://vatopaidi.files.wordpress.com/2008/10/ocean-life-5.jpg&imgrefurl=http://vatopaidi.wordpress.com/2008/10/27/%25CF%2588%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582%25E2%2580%25A6/&usg=__A-xcai8yb2-XbaZJUtipSUzvupk=&h=768&w=1024&sz=459&hl=el&start=9&zoom=1&tbnid=dMy_XpRL52q5sM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582%26um%3D1%26hl%3Del%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


    

                                      ΤΡΟΦΗΤΡΟΦΗ

• Οι καρχαρίες τρώνε Οι καρχαρίες τρώνε 
συνήθως, μικρότερα συνήθως, μικρότερα 
ψάρια, τα οποία μπορεί ψάρια, τα οποία μπορεί 
μερικές φορές να είναι και μερικές φορές να είναι και 
στο είδος τους. Επίσης οι στο είδος τους. Επίσης οι 
καρχαρίες ορμάνε σε καρχαρίες ορμάνε σε 
κάποιον όταν μυρίζουν κάποιον όταν μυρίζουν 
αίμα ή ιδρώτα. Αν μερικές αίμα ή ιδρώτα. Αν μερικές 
φορές πεινάνε πολύ φορές πεινάνε πολύ 
μπορούν να φάνε ακόμα μπορούν να φάνε ακόμα 
και άνθρωπο.και άνθρωπο.



    

                ΦΑΛΑΙΝΟΚΑΡΧΑΡΙΑΣΦΑΛΑΙΝΟΚΑΡΧΑΡΙΑΣ

• Ο Ο φαλαινοκαρχαρίαςφαλαινοκαρχαρίας  
είναι ένας αργά είναι ένας αργά 
κινούμενος καρχαρίας κινούμενος καρχαρίας 
που τρέφεται που τρέφεται 
φιλτράροντας την τροφή φιλτράροντας την τροφή 
του και είναι το του και είναι το 
μεγαλύτερο ψάρι στον μεγαλύτερο ψάρι στον 
κόσμο, στα οποία κόσμο, στα οποία 
χαρακτηριστικά οφείλεται χαρακτηριστικά οφείλεται 
και το όνομά του. Μπορεί και το όνομά του. Μπορεί 
να φτάσει μέχρι τα 12.6 μ να φτάσει μέχρι τα 12.6 μ 
(41 πόδια) μήκος και (41 πόδια) μήκος και 
βάρος 21.5 τόνους βάρος 21.5 τόνους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Whale_shark_Georgia_aquarium.jpg
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