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Акулалар – океанда жашаган балыктардын эң чоңу.
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Миллион жыл мурда жашаган акуланын тиши.

Акулалар динозаврларга чейин 200 миллион жыл
мурда эле жашаган экен.



Акуланын түрлөрү көп. Сүрөттөрдөн балка баш акула,
жолборс акула жана ак акула кайсы экендигин таба
аласыңбы?
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Алардын көлөмдөрү ар кандай болот. Кит сымал
акула дүйнөдөгү эң чоң балык болуп саналат. Анын
узундугу 14 метрге чейин жетет.
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Кээ бир акулалар өтө кичинекей болушат. Илбирс
жондуу акуланын узундугу 17 эле сантиметр.
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   Акуланын кээ бир түрлөрү
энелеринен туулат. Кээ
бирлери жумурткадан чыгат.
Сүрөттөгү жумурткадан
акуланын башын, куйругун
жана кабыргаларын көрдүңбү?



10

Эне акула баласы туулгандан кийин карабайт. Алар өз
алдынча калышат.
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   Акула – жырткыч балык. Ал
балык, тюлень жана өзүнөн
кичирээк акулаларды жейт.
Ак акула күнүнө 227 килограмм
эт жейт.
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Акуланын тиштери төрт катар болот. Түшкөн
тиштеринин ордуна жаңылары өсүп чыгып турат. Анын
курч тишинен кутулуу кыйын.
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Акула жытты өтө жакшы сезет. Ал кандын жытын 1.5
чакырым аралыктан сезет. Көздөрү абдан жакшы көрөт.
Үндөрдү да бир нече чакырым аралыктан уга алат.
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Акулага башка акулалар жана адамдар аңчылык
кылышат. Адамдар акуланын этинен тамак жасашат.
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   Акуланы аквариум,
океанариумдан көрүүгө
болот. Кээ бир адамдар үйдө
да багышат.
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