
Kökenleri tam olarak bilinmemekle be-
raber fosil kay›tlar›, köpekbal›klar›n›n ilk
olarak Devoniyen’de (395-345 milyon y›l
önce) ortaya ç›kt›¤›n› gösteriyor. Bunlar,
omurgal› hayvanlar›n k›k›rdakl› bal›klar
s›n›f›ndan olan canl›lar. ‹skeletleri, tü-
müyle k›k›rdaktan oluflmufl olup kemik
doku bunlarda bulunmaz. K›k›rdaktan ya-
p› nedeniyle sualt›nda oldukça k›vrak ha-
reket edebilirler. Devaml› hareket etmele-
ri gerekir. Çünkü kemikli bal›klarda bulu-
nan ve suda dengede kalmalar›n› sa¤la-
yan “yüzme keseleri” yoktur. Yüzmedikle-
ri zaman yavaflça dibe çökerler. Bunun
yan›nda yüzme keselerinin olmamas›, su
içinde dikey yönde oldukça h›zl› hareket
edebilmelerini de sa¤lar. Bu da avlanma-
da oldukça ifllerine yarayan bir özellik.
Devaml› yüzmeleri gerekti¤inden, dibe ya-
k›n yerlerde yaflarlar ve dinlenirken ze-
minde olurlar. Avlanacaklar› zaman hare-
ket ederler. Ayr›ca, derin su hayvan›
olduklar›ndan suyun üst tabakas›na zo-
runda kalmad›kça ç›kmazlar. 

Sald›r›lar
Dünyada y›lda yaklafl›k 70–100 kadar

köpekbal›¤› sald›r›s› oldu¤u tahmin edili-
yor. Kesin rakam verilememesinin nedeni,
üçüncü dünya ülkelerinden gelen raporla-
r›n daha çok duyumlar üzerine olmas›.
Sald›r›larda son y›llarda bir art›fl var. Ne-
deniyse hem daha sa¤l›kl› bilgilerin al›n-
mas›, hem de insan nüfusunun art›fl›. Nü-
fus art›fl›yla birlikte denize k›y›s›ndaki in-
san say›s›nda da önemli art›fl var. Dolay›-
s›yla, daha çok insan, daha fazla sald›r›
anlam›na geliyor. Sald›r› tipleri de¤iflmek-
le birlikte, flimdiye kadar yap›lan gözlem-
lerde köpekbal›klar›n›n insanlara sald›r›s›
en çok flu flekilde gerçeklefliyor: Köpekba-
l›¤› h›zla gelip bir kez vuruyor ya da ›s›r›p
yaral›yor; sonra da geri dönüp
uzaklafl›yor. Bu da insanlara kurtulmak
için yeterli zaman b›rak›yor. So¤ukkanl›-
l›k korunabilirse ve çevreden h›zl› yard›m
gelirse yaflamda kalma flans› çok yüksek.
Ancak floka girme ya da afl›r› kan kayb›n-
dan h›zl› ölümler de olabiliyor. ‹lk ›s›r›k-
tan sonra köpekbal›¤›n›n geri dönmesini,

baz› bilimadamlar› insan etini sevmedi¤i
dolay›s›yla kendi iste¤iyle b›rakt›¤› biçi-
minde aç›kl›yorlar. 

ABD’de yap›lan bir çal›flmada, köpek-
bal›klar› sald›r›lar› baflka sald›r› ve tehli-
kelerle karfl›laflt›r›lm›fl. Buna göre; 1948-
2005 y›llar› aras›nda (timsah ve köpekba-
l›¤›n›n yaflad›¤› ayn› eyaletler dikkate al›n-
m›fl), 391 (17’si ölümlü) timsah, 592 kö-
pekbal›¤› (9’u ölümlü) sald›r›s› gerçeklefl-
mifl. Timsah sald›r›lar›nda ölüm oran› %
4,3, köpekbal›¤›ndaysa % 1,5 ç›km›fl.
1959–2005 y›llar› aras›nda, ABD k›y›la-
r›nda, ölümlü sonuçlanan 1896 y›ld›r›m
vakas› saptanm›fl. Ayn› tarihler aras›nda
809 köpekbal›¤› sald›r›s›nda yaln›zca
23’ü ölümle sonuçlanm›fl. 2001-2005 y›l-
lar› aras›nda 113 ölümlü köpek sald›r›s›
olurken, 10 ölümlü köpekbal›¤› sald›r›s›
olmufl. Tüm dünyadaysa, 1990-2006 y›lla-
r› aras›nda, 98 ölümlü olmak üzere 948
sald›r› gerçekleflmifl. Bunlara göre köpek-
bal›¤› sald›r›lar› di¤er pek çok olaydan da-
ha az oranda. Ancak, küçük bir sald›r› bi-
le insanlar üzerinde büyük etki yaratabili-
yor.

Ekosistemdeki Rolleri
Milyonlarca y›ld›r denizlerin en y›rt›c›

canl›s› olarak rahatça yaflayan köpekba-
l›klar› art›k eskisi gibi rahat de¤iller. Afl›r›
avc›l›k, hem köpekbal›klar›n› hem de be-
sinlerini gittikçe azalt›yor. Dolay›s›yla, kö-

pekbal›¤› türlerinin büyük bir k›sm›n›n
soylar› tehlike alt›nda. Peki, soylar› tüke-
nirse ne ekosistemde ne gibi de¤iflimler
olur? Köpekbal›klar› etçil olarak (balina
köpekbal›¤› d›fl›nda) beslenirler. Fok, yu-
nus, balina, büyük mürekkep bal›klar›, ka-
lamarlar avlar›n› oluflturur. Bunlar› avla-
d›klar› için ayn› zamanda bunlar›n nüfus-
lar›n› kontrol alt›nda tutarlar. Kuzey Ame-
rika k›y›lar›nda köpekbal›klar› say›s› çok
azalm›fl durumda. Bu bölgede yaflayan
foklar, köpekbal›klar›n›n bafll›ca besinleri-
ni oluflturuyordu. Say› azal›nca fok nüfu-
su do¤al olarak afl›r› artt›. Ço¤alan foklar
bal›k nüfusunu azaltmaya bafllad›lar. Bu-
na önlem olarak, foklar›n bir k›sm›n›n av-
lanarak nüfuslar› kontrol alt›na al›nmaya
çal›fl›l›yor. Bu durumda ortaya vahflet gö-
rüntüleri de ç›k›yor. Köpekbal›klar› nüfu-
su o bölgede yeteri kadar olsayd› bugün
foklar›n avlanmas›na gerek kalmayacakt›.
Üstelik bölgede, baflta bal›klar olmak üze-
re birçok deniz canl›s› yaflam›n› dengeli
biçimde sürdürecekti.  Bir türün soyu tü-
kenirse, “ne olur ki, tarih boyunca birçok
tür ortadan kalkt› zaten” denebilir. An-
cak, bir tür ortadan kalkarsa, fok örne¤i
gibi, çok boyutlu düflünmek gerekli. Ayr›-
ca tarih boyunca türler ortadan kalkar-
ken denge bu kadar h›zl› hiç de¤iflmedi. 
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http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/sharks.htm
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