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Πληροφορίες  

• Ο καρχαρίας είναι ψάρι που ανήκει στην τάξη των 
σελαχίμορφων. 

• Οι καρχαρίες και τα μικρότερα συγγενικά τους σκυλόψαρα, 
γαλέοι κ.ά. έχουν μορφολογική και λειτουργική ομοιογένεια. 

• Η ονομασία καρχαρίας προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό 
"κάρχαρον" (= πριόνι), λόγω σχήματος και διάταξης των 
δοντιών του.  

• Οι καρχαρίες ζούν κυρίως στις θερμές θάλασσες, αλλά 
μπορούμε να τους συναντήσουμε και σε ποταμούς.  

• Είναι σαρκοβόρα ψάρια. 



Χαρακτηριστικά 

• Έχουν ασβεστοποιημένο και 
αποκλειστικά χόνδρινο σκελετό, 
μεγάλο κεφάλι, μεγάλα δόντια, σώμα 
ευκίνητο, ισχυρή ουρά, με συνήθως 
πτερύγιο με δύο άνισους λοβούς, 
δέρμα τραχύ (καστανό στη ράχη και 
καστανόλευκο στην κοιλιά) καλυμμένο 
από «πλακοειδή λέπια». 

• Η ουρά διαφέρει σημαντικά μεταξύ του 
είδος του καρχαρία. 

• Όπως και τα άλλα ψάρια, οι καρχαρίες 
λαμβάνουν οξυγόνο από το 
θαλασσινό νερό καθώς περνά πάνω 
από τα βράγχια τους. 

 



Πληροφορίες 

• Μήκος από 20 εκατοστά μέχρι και 15 μέτρα. 

• Ζούν σε βάθος 0 μέτρα μέχρι και 2.500 μέτρα. 

• Διάρκεια ζωής 20-30 έτη. 

• Οι καρχαρίες έχουν έντονη όσφρηση και ακοή. 

• Οι καρχαρίες είναι ταχύτατοι και άριστοι κολυμβητές. 

• Σε γενικές γραμμές, οι καρχαρίες κολυμπούν με μέση 
ταχύτητα 8 χιλιομέτρων ανά ώρα, αλλά όταν τρέφονται ή 
επιτίθενται, ο μέσος καρχαρίας μπορεί να φθάσει ταχύτητες 
πάνω από 19 χιλιόμετρα την ώρα. 



Πληροφορίες 

Γονιμότητα  

• Η γονιμότητα στους καρχαρίες 
κυμαίνεται από 2 έως πάνω από 100 
μικρά ανά κύκλο αναπαραγωγής. 

• Οι περισσότεροι καρχαρίες γεννούν 
σε προστατευμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων κόλπων, 
εκβολές ποταμών και ρηχούς 
υφάλους. 

• Μερικά είδη καρχαριών όπως τα 
περισσότερα άλλα ψάρια, γεννούν 
τα αυγά τους στο νερό.  

• Μερικοί καρχαρίες διατηρούν 
σύνδεση με πλακούντα με τα μικρά, 
όπως και στην περίπτωση των 
ανθρώπων. 

• Επίσης οι περισσότεροι είναι 
ωοζωοτόκα ζώα, δηλαδή κρατούν 
τα αυγά στο σώμα τους μέχρι να 
εκκολαυθούν και να βγούν τα μικρά. 

 

 

Αλιεία και προστασία 

• Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια 
καρχαρίες σκοτώνονται από 
ανθρώπους κάθε χρόνο, λόγω της 
εμπορικής και ψυχαγωγικής αλιεία. 

• Από το 1991 μεχρι και το 2010 οι 
καρχαρίες θεωρούνται προστατευμένο 
είδος. 

• Μερικά είδη έχουν μειωθεί κατά 
περισσότερο από 90% τα τελευταία 20-30 
χρόνια όσον αφορά στους 
πληθυσμούς. 

 



• Η κλασική άποψη περιγράφει τον 
καρχαρία ως μοναχικό κυνηγό, 
που ταξιδεύει στους ωκεανούς σε 
αναζήτηση τροφής. 

• Οι περισσότεροι καρχαρίες είναι 
σαρκοφάγοι. 

• Οι καρχαρίες βρίσκονται σε όλες 
τις θάλασσες. 

 

Ο ρυγχοκαρχαρίας είναι ο 
γρηγορότερος καρχαρίας με 
ταχύτητα μέχρι και 50 χιλιόμετρα την 
ώρα. 

Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 445 
εκατοστά. 

Ζει σε βάθος από 0 έως 750 μέτρα. 

Μπορεί να ζήσει μέχρι 32 χρονών. 
Μέγιστο βάρος που έχει 
καταγραφεί είναι 505,8 κιλά. 



Δόντια 

Μερικοί καρχαρίες 

έχουν πυκνά επίπεδα 

δόντια και άλλοι 

μυτερά. 

Μερικοί από αυτούς 

χάνουν 30.000 δόντια 

κατα τη διάρκεια της 

ζωής τους. 



Είδη καρχαριών 

Ο Φαλαινοκαρχαρίας μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12.6 μ 

(41 πόδια) μήκος και βάρος 21.5 τόνους. 

Οι φαλαινοκαρχαρίες τρέφονται κυρίως με πλακτόν. 

Ο ταυροκαρχαρίας ζει σε παραθαλάσσια ρηχά νερά σε ωκεανούς και 

ποτάμια σε όλο τον κόσμο.  

Είναι γνωστός για την επιθετική του συμπεριφορά. 

Ο καρχαρίας προσκυνητης είναι το δεύτερο 

μεγαλύτερο ζωντανό ψάρι, μετά τον 

φαλαινοκαρχαρία, με μήκος μέχρι 12 μέτρα και βάρος 

19 τόνους 



Λευκός καρχαρίας 

Φθάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 – 8 μέτρων και  

Βάρος μεγαλύτερου των 3.500 τόνων. 

Στην κολύμβηση μπορεί να φτάσει τα 56 χλμ/ώρα. 

Οι λευκοί καρχαρίες ζουν σχεδόν σε όλα τα παράκτια 

και θαλάσσια ύδατα με θερμοκρασία μεταξύ 12 και 24 

° C,  



 
Οι σφυροκέφαλοι συχνάζουν κοντά στις ακτές. 
Το μήκος ποικίλει ανάλογα με το είδος από 0,9 σε 6 μέτρα και φτάνουν 
σε βάρος το μισό τόνο.  
Η δομή του κεφαλιού του είναι χαρακτηριστική και ασυνήθιστη και 
επεκτείνεται σαν σφυρί. 
 

Καρχαρίας τίγρης 

καρχαρίας αλεπού 

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι σκούρες ραβδώσεις στο σώμα του, οι 

οποίες μοιάζουν με το μοτίβο της τίγρης. 

Είναι ένας μοναχικός, κυρίως νυκτερινός κυνηγός. 

Ο καρχαρίας τίγρης είναι ένας από τους μεγαλύτερους καρχαρίες που ζουν 

σήμερα με μήκος από 3 έως 4,2 μέτρα, και ζυγίζει περίπου 385-635 κιλά.  

Οι καρχαρίες τίγρεις έχουν καταγραφεί σε βάθος 900 μέτρων. 

Η διατροφή του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λείας, όπως, ψάρια, φώκιες, 

πουλιά, μικρούς καρχαρίες, καλαμάρια, χελώνες, θαλάσσια φίδια και τα 

δελφίνια. 

Το όνομα του γένους και την οικογένεια προέρχονται από την ελληνική 

λέξη Αλώπηξ, που σημαίνει αλεπού. 

Προτιμούν τον ανοικτό ωκεανό, χωρίς να πάνε βαθύτερα από 500 

μέτρα. 

Μπορεί να φθάσει σε μήκος 6,1 μέτρα και βάρος πάνω από 500 κιλά. 

Σφυροκέφαλος καρχαρίας 

 



Ο Λείος καρχαρίας βρίσκεται συνήθως 
σε βάθος 50 μέτρων. 
Φτάνει σε μήκος 2,5 μέτρων, αν και 
έχουν καταγραφεί καρχαρίες με μήκος 
3,5 μέτρα. 
ο λείος καρχαρίας είναι ένας 
γρήγορος, περίεργος και επίμονος 
κυνηγός. 
Τρέφεται κυρίως με χταπόδια. 
 
 

Ο πριονοκαρχαρίας διαθέτουν ένα 

χαρκτηριστικό ρύγχος με δόντια. 

Ζούν σε βάθος μεγαλύτερο από 40 

μέτρα.  

Φτάνουν σε μήκος 1,7 μέτρων. 

Τρέφονται με καλαμάρια και ψάρια 

ανάλογα με το είδος. 

  



Thanks for Watching 
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Πηγές 
https://el.wikipedia.org/wiki/Καρχα
ρίας 

 


