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کوسههاچیهستند؟
کوسه ها گروهی از ماهی ها هستند که استخوانی در بدنشان 
ندارند. اسکلتشــان از جنس غضروفی است که نوک بینی و 

گوش هایمان را تشکیل می دهد.

هیچجامثلخانهیخودآدمنمیشود
کوسه ها تقریبًا در همه ی اقیانوس های جهان یافت می شوند. 
نوع مکانی که جانوری در آن زندگی می کند، »زیســتگاه« نام 
دارد. زیستگاه کوسه ها از آب سنگ های مرجانی پر ازدحام تا 

اعماق اقیانوس های وسیع است.

بهبه
همه ی کوسه ها گوشت خوارند، یعنی فقط گوشت می خورند. 
البتــه آن ها زیاد مشکل پســند نیســتند و ماهی ها، فک ها، 
دلفین هــا، الک پشــت ها، خرچنگ هــا، ماهی هــای مرکب، 
پرندگان دریایی و موجودات ریز دریایی به نام زئوپالنکتون ها 

را هم می خورند.

آبهایکشفنشده
ما فقط به کمک فناوری جدید می توانیم به شیوه ای مناسب اقیانوس و موجودات شگفت انگیز 

ساکنش را مطالعه کنیم. اما هنوز چیزهای زیادی برای دانستن و کشف وجود دارد.

حاال بیایید لباس غواصی بپوشیم و کنار آب برویم و به زیر سطح آن شیرجه بزنیم. برای کشف 
دنیــای هیجان انگیــِز یکی از موفق ترین شــکارچیان کره ی زمین در زیر آب، آماده باشــید و با 

کوسه ها آشنا شوید!

غذاهای مختلف 
کوسه ها

کوسه ی ابریشمی 
از دید باال
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همهچیزدرنظرگرفتهشده
کوســه ها بیش از 420 میلیون سال پیش به وجود آمدند؛ 
یعنی آن ها 200 میلیون ســال بیشــتر از دایناسورها قدمت 
دارند! انســان کمتر از 3 میلیون سال پیش بر کره ی زمین پا 
گذاشت. این شکارچیان بی نقص، سال ها قبل از ما به وجود 

آمده اند و از چند انقراض جمعی جان سالم به در برده اند.

در حــال حاضر، بیــش از 500 گونه کوســه ی منحصربه فرد 
وجــود دارد. هــر یک از ایــن گونه هــا در فراینــدی به نام 

اینمسیررادنبالکنیدتابا
تفاوتهایراستههایمختلف

کوسههاآشناشوید.

مقایسه ی اندازه ی مگالودون، 
کوسه ی سفید بزرگ و انسان.

باله ی مخرجی

پلک سوم

دهان پشت چشم ها

فاقد پلک سوم

فاقد خار باله ی مخرجی

خارباله ی پشتی

بدن مسطح مانند پرتوماهی

پوزه ی بلند

بدن غیرمسطح

پوزه ی کوتاه

دهان جلوی چشم ها

2باله ی پشتی، 5 شکاف آب ششی

1باله ی پشتی، 6-7 شکاف آب ششی

فاقد باله ی مخرجی

گاوکوسه

زمین کوسه سانان

سفیدکوسه ها

)کوسه های ماکرل(

فرش کوسه ها

کوسه های سرگاوی

کوسه های گاوی و چین دار

فرشته کوسه سانان

اره کوسه سانان

سگ ماهی کوسه ها

کوسه ی پوربیگل

کوسه ی کور

کوسه ی سرگاوی ژاپنی

کوسه ی هفت آب ششی پهن بینی

کوسه ی شیطان شنی

اره کوسه ی معمولی

سگ ماهی کوسه ی ماندارین

»تکامل« به شــکل خاصی تطبیق یافته اند. تکامل نظریه ای  
اســت که می گوید چگونه حیوانات طی زمان تغییر کرد ه اند. 
صفات خاصی از نســلی به نســل دیگر منتقل می شود تا به 

زنده ماندنشان کمک کند.

این کوســه های باقی مانده به 8 گروه )که »راســته« نامیده 
می شود( دسته بندی می شوند.

خیلیبزرگ
مگالــودون در حال حاضر منقرض شــده اســت، امــا زمانی 
بزرگ تریــن کوســه ی کــره ی زمین بــود. احتماالً طــول این 
شــکارچی عظیم ماقبل تاریخ بیــن 16 تا 18 متر و وزنش 30 
برابر کوسه ی سفید بزرگ بوده است. این تقریب ها بر اساس 
دندان های فسیل شــده ی مگالودون با طول 18 ســانتی متر 

است: این اندازه ، تقریبًا برابر سر انسان است!
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