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ACUL  DE 

  MARE 

 Trăieşte în Marea Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic.            

Seamănă cu un căluț de mare. Numele este derivat din forma ciudată a         

botului, care este ca un tub lung, care se termină într-o gură îngustă şi mică, 

care se deschide în sus şi nu are dinți. Corpul şi coada sunt lungi, subțiri şi                

asemănătoare cu ale şarpelui. Aceşti peşti sunt înotători foarte slabi, se     

mişcă încet prin acționarea rapidă a aripii dorsale. Majoritatea acelor de mare 

au o aripioară în formă de coadă, care poate fi folosită pentru locomoție.                

Cele mai multe specii au, de obicei, 35-40 cm în lungime şi în general locuiesc 

în zone adăpostite în recifele de corali sau în paturile de iarbă de mare.       

Deoarece sunt utilizate pentru obținerea unor remedii medicale chinezeşti,       

s-au stabilit restricții de pescuit la nivel local şi național, contribuind astfel la 

protejarea acestui ordin vulnerabil al peştilor. 



ALGE  

 Termenul de "alge" acoperă multe organisme diferite, capabile să          
producă oxigen prin intermediul fotosintezei (procesul de captare a energiei 
luminoase de la soare pentru a genera carbohidrați). Majoritatea algelor       
trăiesc în habitate acvatice. Aceste organisme pot creşte în lacurile dulci sau 
în oceanele cu apă sărată. Ele pot suporta diferite temperaturi, concentrații 
de oxigen sau dioxid de carbon şi aciditate. Plutind liber, în cea mai mare    
parte unicelulare, algele trăiesc în zonele iluminate, alcătuind planctonul.              
Algele marine cresc în mare parte la adâncime mai mică de 100 m; totuşi,   
unele au fost înregistrate şi la 360 m. Diferitele tipuri de alge joacă roluri      
importante în ecologia acvatică. Formele microscopice care trăiesc             
suspendate în coloana de apă asigură baza alimentară pentru majoritatea    
lanțurilor marine. Algele pot fi folosite în diferite sisteme acvatice, ca            
organisme, indicator pentru monitorizarea poluării. 



ANGHILA 

 Este un animal acvatic care aparţine unui număr de 20 de familii şi 
aproximativ 800 de specii. Majoritatea anghilelor trăiesc în apele superficiale 
ale oceanului şi îşi fac adăpost în nisip, noroi sau printre roci. Ele suferă o 
dezvoltare considerabilă începând de la stadiul timpuriu de larvă până la 
etapa adulților, iar majoritatea sunt prădători. Termenul de "anghilă" este 
folosit şi pentru alte tipuri de peşti cu aceeaşi formă. Anghilele au o formă 
alungită şi cele mai mici măsoară 5 cm. Adulții au o greutate cuprinsă între   
30 g şi peste 25 kg, înoată prin învăluirea corpului şi înapoi, inversând direcția 
undei. Înotătoarele dorsale şi codale sunt împreunate, formând o singură 
panglică care rulează conform lungimii lui. Fiind un peşte nocturn, rareori 
poate fi observat. 



ARICIUL DE MARE 

 Se întâlneşte  în toate mările şi la toate adâncimile. Peretele corpului    

este tare, format din plăci scheletice şi marcat de tuberculi dispuşi în mod      

regulat, la care sunt ataşați spini mobili. Cinci rânduri ale plăcilor scheletice 

sunt perforate de orificii necesare sistemului vascular; acestea sunt tipice    

pentru echinoderme şi sunt folosite pentru locomoție. Gura este centrată pe 

partea inferioară a corpului şi la multe specii este înconjurată de numeroase   

lamele. Aparatul complex al fălcii şi dinților, cunoscut sub numele de lanterna 

lui Aristotel, ajută la fragmentarea hranei. Spinii lungi şi ascuțiți sunt folosiți 

pentru a proteja sau ca pârghii, ajutând picioruşele în  locomoție şi, împreună 

cu dinții, să sape adăposturi în rocile dure. Unele specii sunt otrăvitoare.       

Ariciul de mare se hrăneşte cu toate tipurile de material vegetal şi de animale; 

unii mănâncă nisip sau noroi, digerând materialul organic pe care îl găsesc. 

Icrele sale sunt considerate o delicatesă, mai ales în regiunile mediteraneene. 



 Este cel mai mare animal despre care se ştie că a trăit pe pământ. Balena 
albastră are o lungime de până la 30 m şi o greutate de 173 t şi ajunge la 
aceste dimensiuni hrănindu-se aproape exclusiv cu animale mici, numite krill. 
În anumite momente ale anului, o singură balenă albastră adultă consumă 
aproximativ 4 t de krill pe zi. Ea este albastră în mediul subacvatic, dar la 
suprafaţa apei capătă mai mult o nuanţă spre gri. Partea abdominală devine 
galbenă de la milioane de microorganisme care stau pe pielea ei.     Are un 
cap lat, plat şi un corp lung şi conic, care se termină cu zimţi largi, 
triunghiulari. Balenele albastre trăiesc în toate oceanele lumii, ocazional 
înotând în grupuri mici, dar de obicei singure sau în perechi. Ele emit o serie 
de sunete şi se crede că, în condiții bune, se pot auzi una pe celălaltă la o 
distanță de până la 1000 de mile depărtare. Durata medie de viață este 
estimată la aproximativ 80-90 de ani. Din 1966 sunt protejate de Comisia 
Internațională pentru vânătoarea de balene. 

BALENA   

ALBASTRĂ 



 Este un peşte răpitor care trăieşte în Mediterană, Marea Neagră şi apele 
mai calde ale oceanelor Atltantic, Pacific şi Indian. Are un corp lung, destul 
de plat, cu o porţiune cilindrică, acoperită cu solzi mici, o gură mare cu falcă 
inferioară proeminentă, căptuşită cu dinți ascuțiti. În mod normal are în jur de 
30-60cm lungime şi cântăreşte 6kg, dar există şi specii cu o lungime de    
165cm, care ating greutăți de 12kg sau mai mult. Se hrăneşte de obicei cu 
alți peşti, iar uneori cu cefalopode şi crustacee. Baracudele tinere nu stau 
ascunse între algele marine ci trăiesc frecvent în bancuri mari în largul mării, 
pe când peştii adulți duc o viață solitară ei fiind activi şi ziua şi noaptea. 
Baracudele sunt cunoscute pentru agresivitatea lor, putând ataca şi omul, ele 
fiind chiar mai periculoase decât rechinii. Este un peşte important pentru 
pescuitul sportiv. S-a înregistrat o scădere a gamei de mărimi capturate în 
estul şi sudul Mării Mediterane, ceea ce poate indica o exploatare excesivă. 

BARACUDA  



 Este una dintre cele mai mici specii de baracude care a invadat Marea        

Mediterană prin Canalul Suez. Are un corp alungit, cu doua înotătoare dorsale     

bine definite. Înotătoarele dorsale anterioare au cinci țepi, primul fiind cel mai 

lung. Capul mare este uşor aplatizat spre spate şi are un ochi larg, un bot şi 

nişte fălci lungi, cea inferioară fiind proeminentă. În partea din față a           

maxilarului superior există mai mulți dinți asemănători cu nişte colți, apoi      

4-5 dinți ascuțiți care formează un singur rând pe bolta palatină. Baracuda    

este gri pe spate, cu un model contrastant pe partea inferioară care este albă, 

iar pe părțile laterale are o nuanță de galben. Coada este galbenă cu marginile 

negre. Ea poate creşte până la 60 cm. Adulții ating o vârstă maximă de şase 

ani. 

BARACUDA   

GALBENĂ    



 Este răspândit în Oceanul Atlantic, Marea Mediterană şi Marea Neagră.     

Face parte din supraclasa peştilor osoşi şi are lungimea de 20-30cm. Corpul 

bibanului este uşor comprimat şi alungit, cu solzi potrivit de mari, ce acoperă 

mai mult sau mai puțin operculul, prevăzut cu 3 ghimpi în partea posterioară 

şi unde are o pată de culoare închisă. Gura este mare, oblică, cu dinți fini sub 

formă de perie, printre care se disting unii conici ce au aspect de canini.      

Pe cerul gurii se află nişte dinți mici. Culoarea generală a bibanului de mare 

este roşie-cărămizie, cu 7-9 benzi verticale albastre de nuanță mai închisă pe 

laturile corpului, trecând şi pe linia laterală. Capul este roz-portocaliu,          

cu dungi şi pete neregulate, albăstrui, ce au aspect de inscripții. Traieşte pe 

funduri pietroase, adânci, hrănindu-se cu peşti mici şi creveți.  

BIBANUL  

DE MARE  



 Este un cefalopod ce face parte dintr-un ordin care cuprinde aproximativ 

304 specii. La fel ca toate celelalte cefalopode, el are un cap distinct,              

o simetrie bilaterală, un înveliş ca o manta şi  tentacule. Calamarii, ca şi       

sepiile, au opt tentacule perechi şi două, de obicei, mai lungi. Sunt carnivori, 

dar sunt, de asemenea, vânați ca pradă. Ei au o gură prevăzută cu o radulă 

(limba) cu rol de a răzui substanțele nutritive din hrană. Tentaculele sunt      

folosite pentru locomoție şi captarea hranei. Ca şi alte cefalopode, calamarii 

sunt animale inteligente. Deşi nu au cochilii exterioare, ei au una internă,     

rudimentară din chitină. Cei mai mulți nu au o lungime mai mare de 60cm, deşi 

calmarul gigant poate ajunge la 13m. Ei au cei mai mari ochi din tot regnul 

animal. 

CALAMARUL  



 Este unul dintre peştii albi cu cel mai bun gust din lume. Trăieşte în   
apropierea țărmului, în apele de mică adâncime din Marea Mediterană, Marea 
Baltică, Marea Neagră şi Atlanticul de Nord. Este plat, cu ochii amplasați în 
mod normal pe partea stângă a capului. Nu are solzi, deşi pe cap şi corp se   
găsesc numeroase proeminențe osoase. Corpul este asimetric, în formă de 
disc. Poate atinge lungimea de 100 cm şi greutatea 25 kg. Culoarea variază în 
funcție de împrejurimi, dar este, de obicei, gri maro sau maro deschis, cu 
porțiuni mai întunecate. Când sunt mici calcanii se hrănesc cu crabi,           
moluşte, creveți şi puiet de peşte. Adulții mănâncă doar peşte. Calcanul este 
o specie comercială valoroasă, obținută prin acvacultură şi năvoade. 

CALCANUL  



 Este o specie de peşte plat care trăieşte în Oceanul Atlantic, Marea 
Baltică, Marea Mediterană şi Marea Neagră. Calcanii maturi evită apele foarte 
puțin adânci şi, de regulă, stau doar în larg în apă cu adâncime de cel puțin   
10 m, deşi îi putem întâlni şi la 100 m. Calcanul are corpul subțire, maro 
acoperit cu pete de culoare mai deschisă şi mai închisă, exceptând 
înotătoarea codală; partea inferioară a peştilor este, de obicei crem sau alb 
roziu. El are capacitatea de a lua culoarea mediului înconjurător. Gura este 
relativ mare în comparație cu mărimea peştelui. Acesta cântăreşte până la     
8 kg şi poate ajunge la o lungime de 75 cm. O parte din înotătoarele dorsale 
ale peştilor nu sunt conectate la membrana înotătoare, dând peştelui un 
aspect înzorzonat.Este deseori confundat cu un calcan. 

CALCANUL 

  NETED  



 Face parte dintr-un grup de peşti plați. Ei trăiesc în adâncul oceanelor din 

întreaga lume, iar unii intră în estuare. În timpul perioadei de viață, o cambulă 

adultă are doi ochi pe o parte a capului, iar la ecloziune un ochi se află pe    

fiecare parte a capului. Ca adult, cambula îşi schimbă obiceiurile şi chiar     

camuflajele, întinzându-se pe fundul oceanului ca o protecție împotriva         

prădătorilor. Ca rezultat, ochii sunt pe fața care se ridică. Partea spre care 

aceştia migrează depinde de tipul de specie. Se hrăneşte cu peşti mici şi   

crustacee şi creşte de obicei până la 22-60cm lungime şi 95cm                     

lățime. Estimările actuale sugerează că aproximativ 30 de milioane de        

cambule trăiesc astăzi în lume. Cercetările arată că numărul lor ar putea   

ajunge la jumătate din cauza pescuitului excesiv şi a poluării industriale.  

CAMBULA  



 Este o moluscă cu un corp moale cu opt tentacule. Ea trăieşte  în diferite 
regiuni ale oceanului, inclusiv pe recife de corali şi în adâncul mării.           
Unele trăiesc în zona unde există flux şi reflux şi altele la adâncime mare.   
Cele mai multe specii cresc repede, devin mature devreme şi au o viață de 
scurtă durată. Caracatița are simetrie bilaterală, are doi ochi şi gura cu un 
cioc înconjurată de cele 8 tentacule (denumite în mod tradițional "brațe",   
uneori în mod eronat „tentacule”). Corpul moale îşi poate schimba rapid forma, 
permițând caracatiței să pătrundă prin mici breşe. Ea îşi urmăreşte cele opt 
apendice din spate în timp ce înoată. Are un sac de cerneală situat sub glanda 
digestivă, suficient de aproape de braț pentru caracatiță pentru a elimina   
cerneala cu un jet de apă. Înainte de a părăsi brațul, cerneala trece prin      
glande care o amestecă cu mucus, creând o pată de cerneală groasă şi         
întunecată, care permite animalului să scape de un prădător. Dintre toate    
nevertebratele, caracatițele au un sistem nervos complex şi o vedere           
excelentă şi se numără printre cele mai inteligente şi cu un comportament    
divers. 

CARACATIŢA  



 Trăieşte în zone adăpostite, cum ar fi paturi de iarbă marină, estuare,   

recife de corali şi mangrove. Trei specii locuiesc în Marea Mediterană şi       

formează teritorii. Habitatul masculilor este de 1 m² , în timp ce al femelelor 

măsoară de aproximativ o sută de ori mai mult. Au dimensiuni de la 1,5 la     

35,5 cm. Căluțul de mare are un aspect cabalin, cu gâtul îndoit şi capul lung  

urmate de un trunchi şi o coadă distinctive. Ei nu au o înotătoare caudală      

tipică pentru peşti şi de aceea înoată în poziție verticală, folosindu-le pe cele 

pectorale, situate în spatele ochilor lor, pentru cârmă. Se hrănesc cu          

crustacee mici care plutesc în apă sau se târăsc pe fund. Populațiile de căluți 

de mare sunt considerate a fi pe cale de dispariție ca urmare a pescuitului    

excesiv, utilizării lor în medicina tradițională chineză şi distrugerea                

habitatelor. Peste 20 de milioane de căluți sunt capturați în fiecare an pentru 

a fi vânduți în acest scop. 

CĂLUŢUL  

DE MARE  



 Face parte dintr-o familie de peşti cartilaginoşi care include aproximativ 
78 de specii din 20 de genuri, răspândiți în întreaga lume în apele temperate şi 
tropicale costiere, iar unele specii şi în apă dulce. Chefalii au servit ca o        
importantă sursă de hrană în Europa mediteraneană încă din epoca romană. 
Se disting prin prezența a două înotătoare dorsale separate, a unor guri mici 
triunghiulare şi prin absența unui organ lateral. Se hrănesc cu resturi            
organice, iar majoritatea speciilor au stomacul neobişnuit de muscular şi un   
faringe complex pentru a ajuta la digestie. Un comportament obişnuit vizibil al 
chefalului este tendința de a sări din apă. Există două tipuri distinctive de      
salturi: pe o porțiune dreaptă, curată din apă pentru a scăpa de prădători şi un 
salt mai lent şi mai mic, în timp ce se întoarce spre partea sa, ceea ce duce la 
o stropire mai mare. Motivele pentru acest salt inferior sunt contestate, dar     
s-au emis ipoteze conform cărora se urmăreşte obținerea unui aer bogat în    
oxigen în timpul schimbului de gaz ce are loc într-un mic organ deasupra        
faringelui. 

CHEFALUL  



 Este un strat exterior de protecție, creat de un animal care trăieşte în 

mare. Cochiliile  sunt goale deoarece animalul a murit şi părțile moi au fost 

mâncate ori s-au descompus. Cele mai multe dintre ele provin de la moluştele 

marine şi sunt adesea aduse de valuri pe plajă. Majoritatea cochiliilor oferite 

spre vânzare au fost colectate când erau vii şi au fost curățate. Acest tip de   

exploatare pe scară largă poate avea uneori un puternic impact negativ      

asupra ecosistemelor locale şi, uneori, poate reduce semnificativ distribuția 

speciilor rare. Cele ale speciilor marine au adesea mai multe forme şi mai   

multe culori. Unele specii de moluşte cu cochilii sunt destul de mari, iar altele 

extrem de mici. Pe parcursul istoriei oamenii le-au folosit în scopuri diferite. 

COCHILIA  



 Sunt animale marine nevertebrate acvatice (cunoscute şi sub numele de 

polipi) care trăiesc în adâncurile calde ale apelor limpezi de pe coastă situate 

în întreaga lume. Speciile de corali includ constructorii importanți de recife   

care trăiesc în oceanele tropicale şi secretă carbonatul de calciu pentru a    

forma un schelet greu. Deşi unii corali pot captura peşti mici şi plancton       

folosind celulele  înțepătoare de pe tentacule, majoritatea obțin energia şi   

substanțele nutritive din unele alge care trăiesc în țesuturile lor. Astfel de    

corali necesită lumină solară şi cresc în apă limpede, de obicei la adâncimi 

mai mici de 60 de m. Coralii îşi aduc o contribuție majoră la structura fizică a 

recifelor. Coloniile de corali pietroşi sunt foarte variabile în aparență; o        

singură specie poate adopta o structură solidă în formă de placă, de coloană, 

poate fi stufoasă, diversele forme fiind adesea legate de tipurile de habitat, 

variațiile nivelului de lumină şi a mişcării apei. Reciful este unul dintre cele 

mai productive ecosisteme, putând adăposti peste 4.000 de specii de peşti şi     

multe alte forme de viață marină.  

CORALI  



 Sunt crustacee decapodice, având opt picioare de mers şi două cu gheare 
de prindere, la fel ca şi homarii şi creveții. Locuiesc în toate oceanele lumii, în 
apă dulce şi pe uscat. Corpul lor scurt este acoperit de un schelet gros. 
Masculii au adesea gheare mai mari şi un abdomen îngust şi triunghiular, în 
timp ce al femelelor este mai mare şi rotund. Cel mai mic are dimensiunea 
unui bob de mazăre; cel mai mare creşte până la 4m. Sunt cunoscute 
aproximativ 7.000 de specii. Sunt omnivori, hrănindu-se în principal cu alge, 
dar nu refuză nici moluştele, viermii şi alte crustacee. Crabii sunt în mare 
parte animale active, cu comportamente complexe. Ei pot merge înainte sau 
înapoi şi pot înota, deoarece ultima pereche de picioare la unele specii este 
aplatizată având formă de vâslă. Ei pot comunica prin bătăi ritmice sau 
fluturând cleştii, tind să fie agresivi unul faţă de celălalt şi se luptă pentru 
gropile ascunse. 

CRAB  



 Termenul de delfin se referă de obicei la un grup de mamifere marine.    
Până în prezent se cunosc aproape 40 de specii de delfini, care pot avea de la 
1,2 m şi 40 kg la 9,5 m şi 6 tone (orca). Majoritatea speciilor cântăresc între   
50 şi 200 kg. Ei au corpuri netede şi două membre care sunt modificate în    
înotătoare şi le utilizează pe cele codale ca şi organe motorii. Deşi nu sunt la 
fel de flexibili ca şi focile, unii delfini se pot deplasa cu 55 km/h. Capul lor    
conține un organ particular şi voluminos, folosit pentru orientare şi căutarea 
hranei. La multe specii, fălcile sunt alungite şi formează un cioc distinct.     
Pentru unele specii, gura ia o formă de curbă ca o expresie similară  unui    
zâmbet permanent. Delfinii folosesc dinții de formă conică pentru a captura 
prada care se mişcă rapid. Ei au un auz care este adaptat atât pentru aer, cât 
şi pentru apă, atât de bine dezvoltat, încât unii pot supraviețui chiar dacă sunt 
orbi. Delfinii se hrănesc în mare parte cu peşti, dar câțiva, cum ar fi balena   
ucigaşă, se hrănesc şi cu mamifere mari. Delfinii sunt uneori ținuți în           
captivitate şi instruiți să distreze publicul spectator. 

DELFINUL  



 Trăieşte în cea mai mare parte în mâl sau nisip pe coasta de est a       
Oceanului Atlantic, care se extinde până la Marea Mediterană, Marea Egee şi 
Marea Neagră, la adâncimi care ajung până la 150 de metri. Acesta este un 
peşte alungit şi lateral aplatizat, cu ochi verticali şi o gură distinctă în partea 
superioară care este înclinată în sus. Falca inferioară este mai lungă decât 
cea superioară. Capul este compact şi relativ mare, iar ochii sunt plasați în 
vârf. Marginea superioară a ochiului are  doi până la trei spini mici. Cele cinci 
până la şapte raze spinoase de pe prima lor înotătoare  dorsală şi spinii de pe 
fiecare dintre  opercule au glande veninoase la baza lor. Lungimea peştilor 
maturi variază de la 10 cm până la maxim 26 cm pentru femele şi de la 10 cm 
la 23 cm pentru masculi. Greutatea este cuprinsă între 7 g - 132 g la femele şi 
5 g - 76 g la masculi. Este în mare parte cunoscut drept unul dintre cei mai   
veninoşi peşti din Marea Mediterană din cauza spinilor care pot provoca       
leziuni grave asupra oamenilor prin înțepături accidentale. 

DRAGONUL  

DE MARE  



 Este cunoscut şi sub numele de peştele lui Petru şi trăieşte pe fundul    
mării. Corpul comprimat lateral are o formă turtită, rotundă, este                   
galben-măsliniu pe spate şi alb-argintiu pe burtă şi este acoperit cu solzi      
foarte mici şi ascuțiți. Are 10 spini lungi pe înotătoarele dorsale. Ochii mari 
din fața capului îi oferă o vedere binoculară tridimensională, care este          
importantă pentru prădători. Pata întunecată de pe partea laterală a corpului 
său, este   utilizată pentru a intimida un eventual atacator.  
Prada devine astfel confuză şi aceasta este brusc înghițită de gura lui mare. 
Poate ajunge la o dimensiune maximă de 65 cm şi o greutate de 3kg.           
Trăieşte la adâncimi de la 5 la 360 m, este un slab înotător şi în mod normal, 
solitar. 

DULGHERUL   

MARE     



 Are un corp subțire şi este agilă. Singurele foci fără urechi sunt cele care 
trăiesc în climatul tropical. Au labe relativ scurte, cu gheare mici, subțiri, un 
bot lat, plat cu nări pe partea de sus. Se hrănesc în principal cu peşti osoşi şi 
cu cefalopode, dar sunt oportuniste. Pielea este acoperită cu mici fire de păr, 
care sunt în general negre la masculi şi maro sau gri închis la femele.            
Habitatul focilor mediteraneene s-a schimbat de-a lungul anilor. Înainte de   
secolul al XX-lea, se ştia că se adunau, năşteau şi căutau refugiu pe plajele 
deschise. Apoi ele şi-au părăsit fostul habitat şi acum folosesc numai peşteri. 
De cele mai multe ori, acestea sunt mai degrabă inaccesibile oamenilor din 
cauza intrărilor subacvatice şi ele se află adesea de-a lungul coastelor         
îndepărtate sau accidentate. Există două specii supraviețuitoare acum rare şi 
în pericol iminent de dispariție. Focile se tem de oameni şi chiar pot          
abandona plajele din cauza prezenței lor. Se ştie că mai sunt acum             
aproximativ 1700 de foci. 

FOCA  



 Este un nume comun pentru numeroase specii de peşti, răspândiți în    

întreaga lume în medii marine, de-a lungul țărmurilor şi printre recife în          

regiunile tropicale şi temperate, precum şi în ape dulci. Au o formă alungită, 

sunt de dimensiuni medii şi mici, au capete mari, corpuri conice şi               

înotătoarele în formă de rază. Guvizii sunt carnivori. Cele mai multe specii   

trăiesc în adânc şi au o ventuză formată prin fuziunea înotătoarelor pelviene. 

Printre caracteristicile lor se numără două înotătoare dorsale, prima cu mai 

mulți țepi nu foarte puternici, lipsa unei linii laterale datorată unei serii de     

organe mici plasate de-a lungul capului şi părților laterale şi, de obicei,           

o coadă rotunjită. Majoritatea adulților au o lungime de aproximativ 10 cm. 

Guvizii au culori vii iar unii se apropie de cea a cristalului.  

GUVIDUL  



 Este larg răspândit în apele mărilor din bazinul mediteranean, Marea Azov, 
în special în nordul Mării Adriatice şi în Marea Neagră, în apropierea tuturor 
coastelor. În prezent, este singurul membru cunoscut al genului său. Guvizii 
de iarbă  pot creşte până la 25 cm lungime. Coroana capului, buza, gâtul,     
burta şi bazele înotătoarelor pectorale sunt acoperite de solzi rotunzi, iar  
operculele sunt netede. Ventuza abdominală nu are radii. Mandibulele sunt 
proeminente, iar pielea moale este acoperită cu mucus. Culoarea lor este   
verde-maronie cu pete maro îmbinate, iar cele din regiunea capului sunt       
rotunde şi luminoase. Înotătoarele dorsale, caudale şi pectorale au dungi     
longitudinale maro pe fond deschis; abdomenul este de culoare închisă.       
Până la vârsta de doi ani, guvizii de iarbă se hrănesc numai cu crustacee,    
după care încep să mănânce peşte. Ei sunt hrană pentru unele specii de peşti 
comerciali, iar în Marea Azov pentru marsuini. 

GUVIDUL  

 DE  IARBĂ    



 Este un peşte mic, verde, cu reflexii albastrui, datorită unei benzi 
longitudinale de culoare argintie care porneşte de la baza înotătoarei caudale. 
Adulţii au între 2 şi 40 cm lungime. Botul rotunjit, cu dinți mici şi ascuțiți pe 
ambele fălci, conţine un organ, considerat a avea un rol de senzor, deşi 
funcţia sa exactă este necunoscută. Peştii hamsie mănâncă plancton şi, mai 
nou, peşte eclozat. Ei trăiesc în numeroase zone ale oceanelor lumii iar în 
Europa sunt  abundenți în Marea Mediterană şi în special în Marea Egee şi 
Marea Neagră. Pot suporta, în general, o gamă largă de temperaturi şi de 
salinitate. Bancurile mari de hamsii pot fi găsite în zone puțin adânci, în cele 
sălbatice,  ca şi în estuare şi golfuri. Hamsia este o sursă semnificativă  de 
hrană pentru aproape toți peştii din mediul lor. Este de asemenea extrem de 
important pentru mamifere şi păsări marine. 

HAMSIA  



 Originile termenului "hering" sunt oarecum neclare, deşi pot deriva din    
cuvântul german "heri", care înseamnă o "mulțime", referitor la bancurile mari 
pe care le formează. Există mai multe specii de peşti în familia heringului.        
În mod tipic, ele sunt mici, active şi se hrănesc cu plancton. Heringul este    
peşte argintiu, cu o singură înotătoare dorsală, fără linie laterală şi cu un      
maxilar proeminent, asemănător unui buldog. Heringii sunt peşti foarte         
căutați. Adesea se mută în bancuri mari în jurul țărmurilor unde se pescuieşte 
şi în apropierea coastelor. Speciile cele mai abundente şi importante din 
punct de vedere comercial se regăsesc în special în apele de mică adâncime, 
temperate din Pacificul de Nord şi din Oceanul Atlantic de Nord, inclusiv în 
Marea Baltică. Aceşti peşti  bogați în grăsimi, au o istorie îndelungată ca şi 
peşti alimentari importanți şi se comercializează sărați, afumați sau murați. 
Herringul a jucat un rol esențial în Europa, la începutul secolului al XX-lea, 
studiul lor fiind  considerat fundamental pentru evoluția ştiinței pescuitului. 

HERING   



 Homarii trăiesc în toate oceanele, pe fundul stâncos, nisipos sau mâlos, 
de la țărm până la marginea platoului continental. În general, îi întâlnim      
singuri în crăpături sau în găuri, sub roci. Homarii sunt omnivori şi în mod   
obişnuit mănâncă prada vie, cum ar fi peşti, moluşte, alte crustacee, viermi 
dar şi plante. Au corpuri lungi cu cozile  musculoase. Trei dintre cele cinci    
perechi de picioare au cleşti, inclusiv prima pereche, la care de obicei aceştia 
sunt mult mai mari decât la celelalte. Homarii sunt nevertebrate cu un schelet 
extern de protecție. Ca majoritatea artropodelor, ei trebuie să crească, ceea 
ce îi face vulnerabili. Precum melcii şi păianjenii ei au sângele albastru din  
cauza prezenței hemocianinei, care conține cupru. Se crede că ajung până la 
o vârstă de 45 - 50 de ani în sălbăticie, deşi este greu să se stabilească acest 
lucru cu precizie. 

HOMARUL  



 Este un nume comun pentru mai multe plante care cresc în pâlcuri, pot 
forma paturi subacvatice sau pajişti. Din primăvară până la sfârşitul verii, 
iarba de mare produce sute de semințe, care plutesc datorită curentului, până 
când se scufundă. Neavând rădăcini, poate fi uneori găsită în mase compacte 
de un verde luminos sau ca nişte fire separate de-a lungul țărmului. Când nu 
mai are viaţă, are o nuanţă de maro sau aproape neagră iar, când este scoasă 
din apă pentru o perioadă de timp, devine uscată şi subţire. Se găseşte pe 
substraturi nisipoase sau în estuare, de obicei submersibilă sau parțial 
plutitoare. Iarba de mare este unul dintre cele mai importante şi vitale 
habitate pentru o gamă largă de peşti şi faună sălbatică. La baza lanțului 
alimentar, multe specii de peşti importanți din punct de vedere comercial se 
hrănesc sau se adăpostesc în aceste paturi, pe parcursul unei anumite etape 
a perioadei lor de viață. Paturile de iarbă de mare filtrează excesul de 
nutrienți din apă şi contribuie la prevenirea inundării şi a eroziunii ţărmului. 
Deoarece necesită cantități specifice de lumină şi apă curată, prezența 
ierburilor de mare este un indicator al calității apei sănătoase. 

IARBA   

DE MARE  



 Numele "krill" provine din cuvântul norvegian care se traduce prin "micul 

pui de peşte". El face referință la mici crustacee care se găsesc în toate     

oceanele lumii. Acestea sunt considerate  un nod trofic important - aproape de 

partea de jos a lanțului alimentar - deoarece se hrănesc cu fitoplancton şi,     

într-o măsură mai mică cu zooplancton, transformându-le într-o formă potrivită 

pentru multe animale mai mari pentru care krillul reprezintă cea mai mare     

parte a hranei lor. Cele mai multe specii de krill realizează migrații verticale 

mari zilnice, oferind astfel hrană pentru prădători în apropierea suprafeței   

noaptea şi în apele mai adânci, în timpul zilei. Sunt printre speciile cu cea mai 

mare biomasă totală. De aceea, în fiecare an, peste jumătate sunt consumate 

de balene, foci, pinguini, calamari. Ele sunt, de asemenea,  prada principală a 

balenelor, inclusiv pentru balena albastră. Cea mai mare parte a capturii de 

krill este folosită ca hrană pentru acvacultură şi acvarii, ca momeală în        

pescuitul sportiv sau în industria farmaceutică. Unele specii de krill pot trăi 

mai mult de şase ani, altele trăiesc doar doi. 

KRILL  



 Are un corp lung şi musculos, în comparație cu alte foci. El este cunoscut 

pentru capul său masiv şi fălcile care îi permit să fie unul dintre prădătorii de 

vârf din mediul său. O caracteristică importantă a leopardului de mare este 

dată de nuanțele pielii, partea dorsală fiind mai închisă decât cea                

ventrală.  Modelul este similar cu cel al cunoscutei pisici mari, dar este gri şi 

nu de culoare aurie. Femelele sunt puțin mai dezvoltate decât bărbații.       

Lungimea totală a leopardului de mare este de 2,4-3,5 m, iar greutatea este 

cuprinsă între 200 şi 600 kg. O altă caracteristică notabilă a leoparzilor de   

mare  constă în mustățile scurte, evidente, cu rol tactil. Ei au o gură enormă 

în raport cu dimensiunile corpului. Dinții din față sunt ascuțiți ca cei ai altor 

carnivore, dar molarii lor se închid, formând un filtru într-un mod care le      

permite să filtreze krillul din apă, în maniera focilor care se hrănesc cu crabi.         

LEOPARDUL 

 DE MARE   



 Este un mamifer marin caracterizat prin urechi externe, înotătoare           

anterioare lungi, capacitatea de a merge pe toate patru, o blăniță cu părul 

scurt şi gros, piept proeminent şi abdomen. Leii sunt maro şi destul de          

gălăgioşi, emițând sunete puternice. Cel mai mare leu poate cântări 1.000 kg 

şi creşte până la o lungime de 3 m. Leii de mare consumă cantități mari de   

hrană, la un moment dat aproximativ 5-8% din greutatea corporală (între        

6,8-15,9 kg) la o singură masă. Populația leului de mare continuă să scadă din 

cauza efectelor drastice pe care oamenii le au asupra ecosistemelor. Leii de 

mare au ca sursă de hrană peştele şi de aceea trebuie să concureze cu       

pescarii. Când aceştia au noroc să prindă mult peşte, le reduc considerabil 

sursa de hrană, ceea ce pune în pericol speciile. Ei au o durată medie de viață 

de 20 - 30 de ani. Leii de mare se adună în grupuri numite turme care pot     

ajunge până la 1500 de indivizi. Ei sunt expuşi în acvarii şi în cadrul           

spectacolelor   marine. 

LEUL DE MARE  



            Este o specie de peşte plat, care trăieşte, de regulă, ascunsă pe fundul 
de nisip al plajelor marine ale Atlanticului de Nord şi ale Mării Mediterane de 
unde vânează hrana:insecte şi crustacee. Ca lungime maximă atinge 30 cm, 
obişnuit pescuindu-se exemplare de 10-20 cm. Limba de mare este               
considerată drept cel mai mic peşte asimetric din apele noastre. Partea        
superioară este gri-maro, în timp ce cea inferioară este albă. Ochii mici sunt 
aproape unul de altul amplasați în partea dreaptă a corpului, ceea ce îi oferă 
posibilitatea să se ascundă pe jumătate îngropat în nisip pentru a aştepta   
prada. Solzii sunt asemănători  celorlalți peşti plați. Speciile sunt apreciate ca 
peşti de hrană, fiind prinşi mai ales în năvodul de pe fundul mării.                  
Are o creştere lentă şi rareori trăieşte mai mult de şase ani, deşi poate ajunge 
şi la 40 de ani. Pescuitul în Europa a generat o populație puternic diminuată, 
cu capturi în scădere în multe regiuni. 

LIMBA DE MARE  



 Este un nume comun aplicat unui număr de specii diferite de peşti           
pelagici. Aceştia se găsesc atât în mările temperate, cât şi în cele tropicale, 
trăind mai ales de-a lungul coastei sau în largul oceanic. Macroul are dungi   
verticale pe spate şi cozile ramificate. Multe specii trăiesc în populații           
separate sau în colonii, care migrează în bancuri mari de-a lungul coastei.       
De acolo pot să se deplaseze în apele mai adânci şi să petreacă iarna în       
inactivitate relativă. Macroul, de dimensiuni mai mici este hrană pentru         
prădătorii mai mari, inclusiv pentru peştii mai mari din aceeaşi familie şi     
pentru codul de Atlantic. Cârdurile de păsări marine, precum şi balenele,      
delfinii,      rechinii şi bancurile de peşti mai mari, cum ar fi tonul, le urmăresc 
pe cele de macrou şi le atacă în moduri sofisticate şi cooperante. Macroul    
face parte din aceeaşi familie ca şi tonul dar este mai mic şi trăieşte mai 
puțin. 

MACROUL  



 Sunt zone umede de coastă care se găsesc în regiuni tropicale şi           

subtropicale. Acestea sunt caracterizate de arbori iubitori de salinitate,       

arbuşti şi alte plante care cresc în apele  salmastre ale mărilor. Aceste zone 

umede se întâlnesc deseori în estuare, unde apa dulce se combină cu cea    

sărată şi este   cunoscut faptul că se formează un labirint impenetrabil de    

vegetație lemnoasă. Arborele de mangrove domină acest ecosistem umed    

datorită capacității lui de a supraviețui atât în apă sărată, cât şi în apă dulce. 

Mlaştinile de mangrove protejează zonele de coastă de eroziune în timpul    

furtunilor, în special al uraganelor şi tsunamiurilor. Rădăcinile masive ale 

mangrovelor sunt eficiente la atenuarea energiei valurilor. Datorită unicității 

ecosistemelor de mangrove şi a protecției împotriva eroziunii pe care o oferă, 

acestea sunt deseori obiectul programelor de conservare, inclusiv ale          

planurilor naționale de acțiune privind biodiversitatea.  

MANGROVELE    



 Este un nume comun care se aplică diferitelor tipuri de melci de mare.   

Deşi numărul lor este relativ mare, cu aceeaşi denumire sunt cunoscute şi    

alte specii de gasteropode marine, fără a avea vreo legătură considerabilă cu      

acestea. Mediul de viață este acvatic şi terestru. Are corpul moale, de obicei 

apărat de o cochilie răsucită în spirală, 3 buze şi  patru tentacule sensibile,    

la cap.  Deplasarea lui este lentă, prin târâre cu ajutorul piciorului. Mulți dintre 

ei au fost sau încă sunt consumați de către oameni sau animale. Într-o         

cantitate medie de 100g de melci, există 137 de calorii, 24g de proteine, 0,34g 

de grăsime şi 8g de carbohidrați. Melcii  folosesc organe specializate pentru   

a-şi localiza prada. Pentru unii nutriția este fitofagă, hrana de bază fiind      

frunzele. Melcii adevărați sunt carnivori, hrănindu-se cu viermi, crustacee,   

midii şi alte moluşte, făcând găuri prin cochilii pentru a avea acces la            

țesuturile moi.  

MELC  



 Sunt, în principal, animale marine care înoată 

în aer liber, ce apar ca nişte clopote cu formă de 

umbrelă şi tentacule, deşi câteva nu sunt mobile, 

fiind ancorate pe fundul mării printr-un ”picior”. 

Clopotul poate pulsa pentru a asigura o propulsie 

şi o locomoție extrem de eficiente. Tentaculele 

sunt prevăzute cu celule urzicătoare şi pot fi       

folosite pentru a prinde prada şi pentru a se apăra. 

Meduzele se găsesc în întreaga lume, de la apele 

de suprafață până la adâncime. De dimensiuni 

mari, adesea colorate, sunt comune în zonele de 

coastă din întreaga lume. Meduzele majorității   

speciilor cresc rapid, se maturizează în câteva luni 

şi mor imediat după reproducere, însă stadiul de 

polip, fixat pe fundul mării, poate fi mult mai       

îndelungat. Meduzele au apărut cu cel puțin       

500 de milioane de ani în urmă,  fiind cel mai vechi 

grup de animale cu mai multe organe. Meduzele 

sunt consumate de oameni în anumite țări, fiind 

considerate o delicatesă. 

MEDUZA  



 Face parte din aceelaşi ordin ca şi codul. Sunt cunoscute în total             

12 specii de merluciu. Este un peşte mediu şi mare, care are o greutate       

cuprinsă între 1 şi 4 kilograme, cu specimene care pot ajunge  până la 27 kg. 

Merluciul poate creşte până la 1m în lungime, cu o durată de viață de         

aproximativ 14 ani. Trăieşte în Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific, între 200 

şi 350 de metri adâncime. Peştii stau în apa mării mai adâncă în timpul zilei şi 

vin la adâncimi mai mici în timpul nopții. Fiind un prădător nepretențios,    

merluciul se hrăneşte cu prada găsită în apropierea sau pe fundul mării.    

Masculii şi femelele sunt foarte asemănătoare ca aspect. Cea mai mare       

cerere pentru merluciu este în Europa. Producătorii de peşte, piețele publice 

şi hipermarketurile vând merluciul sub diferite forme: congelat, fileu,         

proaspăt, afumat sau sărat. Merluciul proaspăt este furnizat în principal din 

producția şi importurile europene. 

MERLUCIUL  



 Sunt abundente în zonele joase şi mijlocii în mările temperate la nivel glo-

bal. Cele mai multe au cochilia mai mult lungă decât largă, fiind în formă de 

pană sau asimetrică. Culoarea exterioară a cochiliei este adesea albastru     

închis, negru sau maro, în timp ce interiorul este argintiu şi sidefat. Cochilile 

realizează o varietate de funcții, inclusiv sunt suport pentru țesuturile moi, 

protecție împotriva prădătorilor şi a deshidratării. Ele se hrănesc cu plancton 

şi cu alte vietăți microscopice, care plutesc liber în apa mării. Midiile marine 

sunt hrană pentru oameni, peştii de mare, păsările marine şi unele specii de 

gasteropode de pradă. În aproximativ 12-15 luni, acestea ajung la dimensiune 

comercială (40mm) şi sunt pregătite pentru recoltare, prin metode care depind 

de zona de proveniență şi de modul în care au fost crescute.  

După recoltare, midiile sunt în mod obişnuit plasate în rezervoarele de apă de 

mare pentru a îndepărta impuritățile, înainte de comercializare. 

MIDIILE  

MARINE  



 Este o specie supraviețuitoare ponto-caspică. Lungimea sa standard    

este de la 40 la 92 mm. Are benzi întunecate oblice pe corp. Masculii sunt mai 

mari decât femelele şi au fețele mai intens colorate. Jumătate din hrana      

mocănaşului constă din peşte. Restul este un amestec de crustacee.            

Se hrăneşte noaptea. Nu intră niciodată în regiunile sărate ale Mării Negre. 

Trăieşte în nămol, nisip, pietriş şi nisip nămolos. Poate tolera o gamă largă de 

condiții de mediu; intervalul termic este de la -1 la -30°C. Această specie are 

tendința de a invada habitatele cu temperaturi distorsionate, cum ar fi cele 

modificate de digurile hidroenergetice şi de centralele electrice. Longevitatea 

este de 4-5 ani. 

MOCĂNAŞUL  



  Sunt animale nevertebrate binecunoscute pentru marea lor diversitate, 
componente importante ale ecosistemului marin care contribuie în mare parte 
la biodiversitate din zonele de coastă până în adâncul oceanelor. Majoritatea 
moluştelor au ochi şi toate au organe de simț pentru detectarea mirosului    
chimicalelor, a vibrațiilor şi a atingerii. Dimensiunile lor variază între 0,4 mm şi 
mai mult de 7 m lungime. Un număr mare de specii diferite sunt consumate în 
întreaga lume, fierte sau crude. Moluştele comestibile sunt folosite pentru   
prepararea multor mâncăruri. Unele specii sunt exploatate comercial şi         
exportate alături de crustacee sau sunt recoltate, vândute şi consumate la   
nivel local. Unele scoici fac perle. Alte cochilii sunt adunate pentru              
frumusețea lor şi folosite pentru a face bijuterii. Moluştele pot trăi de la         
câteva luni până la mai mult de 150 de ani. 

MOLUŞTE  



 Este un peşte mic, asemănător crapului. Aceasta trăieşte, de obicei,         
în apele cu fundul stâncos, cu conținut ridicat de oxigen dizolvat. Mreana,     
în stadiul de adult, atinge între 25 şi 100 cm în lungime şi poate cântări până      
10 kg, deşi cele mai frecvent întâlnite sunt exemplarele cu greutatea de      
200 g. Numele său derivă dintr-un cuvânt latin care înseamnă barbă,                 
o referire la cele două perechi de mustăți, o pereche mai lungă îndreptată    
înainte şi uşor în jos, poziționată pe marginea gurii. În Europa este un peşte 
folosit la pescuitul sportiv sau constituie hrană pentru multe specii de rațe. 
Mreana mediteraneană este peştele cu dimensiunile cele mai mici. Icrele  
mrenei sunt otrăvitoare, totuşi, peştele în sine poate fi consumat şi există 
multe rețete în Cărțile Culinare. 

MREANA  



 Este un peşte care are o viață lungă, se maturizează târziu, trăieşte mai 

ales în mediile marine, în apropierea zonelor de coastă şi se aventurează în   

largul oceanului. El are caracteristici distinctive, cum ar fi o înotătoare        

codală similară cu cea a rechinilor şi un corp alungit, fuziform, fără solzi,    

blindat cu 5 rânduri laterale de plăci osoase. Câteva specii pot creşte destul 

de mari, de obicei având o lungime de 2-3 m. Majoritatea nisetrilor de hrănesc 

în adâncul apei şi îşi petrec cea mai mare parte a vieții lor în deltele şi         

estuarele fluviilor. Există câteva specii de nisetri care sunt pescuiți pentru 

icrele lor, care sunt transformate în caviar - o mâncare de lux. Ei sunt           

deosebit de vulnerabili din cauza pescuitului excesiv şi a altor amenințări,   

inclusiv poluarea şi fragmentarea habitatelor. Cele mai multe specii de nisetri  

sunt considerate a fi expuse riscului de dispariție, fiind într-o situație mai    

critică decât orice alt grup de peşti. 

NISETRUL  



 Are dinți şi aparține familiei oceanice de delfini, cu cele mai mari                

dimensiuni. Are o dietă diversă, deşi populațiile individuale se specializează 

adesea în anumite tipuri de pradă. Unele se hrănesc exclusiv cu peşti, în timp 

ce altele vânează mamifere marine, cum ar fi foci şi alte specii de delfini.    

Balenele ucigaşe sunt extrem de sociabile; unele populații sunt compuse din 

grupuri de familii care sunt cele mai stabile dintre toate speciile de animale. 

Tehnicile sofisticate de vânătoare şi comportamente vocale, care sunt        

adesea specifice unui anumit grup şi care au fost studiate de-a lungul            

generațiilor, au fost descrise ca manifestări ale culturii animalelor.              

Unele populații locale sunt considerate amenințate sau pe cale de dispariție 

ca urmare a epuizării pradei, pierderii habitatelor, poluării, capturilor pentru 

parcuri de mamifere marine şi din cauza pescuitul uman excesiv.                   

Balenele ucigaşe  sălbatice nu sunt considerate o amenințare la adresa    

omului.  

ORCA   



 Este un peşte macrou mai mare. Acesta trăieşte în apele de mică 
adâncime ale Oceanului Atlantic, în Marea Mediterană şi Marea Neagră, unde 
este important pentru pescuitul comercial şi sportiv. Pălămida aparține unui 
grup care are înotătoarele dorsale foarte apropiate sau separate de un spaţiu 
îngust. Corpul său este acoperit complet cu solzi, în zona pectorală şi pe 
partea laterală, de obicei, mai mare în dimensiune. Ea se distinge de ton prin 
corpul plat, lipsa dinților în cerul gurii şi anumite diferențe de culoare.            
De cei din aceeaşi familie se deosebeşte prin dungile oblice întunecate de pe 
spate şi maxilarul pe jumătatea lungimii capului. Creşte până la 75 cm,  
cântăreşte 5-6 kg şi este un înotător puternic. Pălămidele sunt adesea 
capturate de pescarii de ton şi sunt de asemenea, prinse în număr mai mare în 
plase. Cum se crede că este inferioară tonului, posibil datorită faptului că este 
prea gras, uneori este folosită ca momeală. 

 

PĂLĂMIDA  



 Este un peşte mic, neted şi subțire, cu spatele verde albastrui,                

abdomenul alb şi părțile laterale argintii. El locuieşte  în ape adânci şi se    

hrăneşte mai ales cu crustacee planctonice. Înotătoarele sunt de culoare gri, 

mai închise la culoare spre margini. Are ochi mari, o gură relativ mică şi o    

înotătoare adipoasă. Peştele a dispărut prin 2001, dar a fost recent               

redescoperit în 2014. El nu migrează şi are o durată de viață de aproximativ   

6 ani. Păstrăvul argintiu este considerat acum peştele cel mai rar din Marea 

Britanie. El apare într-o gamă restrânsă, pe o suprafață totală  mai mică de 

500 km². Efectivele  în scădere ale păstrăvului argintiu, se presupune că se   

datorează speciilor introduse care îi utilizează ca sursă de hrană şi din cauza 

poluării. 

PĂSTRĂVUL   

ARGINTIU    



 Este clasificat ca un peşte gras care trăieşte în medii diferite şi poate 

avea diferite culori şi modele, foarte importante pentru camuflajul său. Există 

multe specii, şi chiar mai multe populații, care sunt izolate unele de altele şi 

diferite din punct de vedere morfologic. Păstrăvul rămâne printre cei mai        

dificili peşti care poate fi clasificat. Confuzia provine din deosebirile din punct 

de vedere anatomic şi din variațiile mari de culoare şi de obiceiuri. Păstrăvul 

din, sau recent întors din mare, poate fi foarte argintiu. Are înotătoarele în    

întregime fără țepi şi toate au o înotătoare mică fină adipoasă  de-a lungul 

spatelui, lângă coadă. Păstrăvul de lac poate trăi multe decenii şi poate     

ajunge la mai mult de 30 de kilograme. Păstrăvul se hrăneşte, în general,      

cu alți peşti şi cu nevertebrate acvatice moi. În lacuri, diverse specii de        

zooplancton formează adesea o mare parte din hrană. Adulții devorează peşti 

mai mici până la 1/3 din lungimea lor. 

PĂSTRĂVUL  



 Este răspândită în mările Neagră, Azov, Caspică şi Aral. Numără          

aproximativ 15 specii, care pe măsura evoluției şi-au piedut solzii, fiind         

înlocuiți cu plăci tari. Are corpul alungit,  brun-măsliniu marmorat pe spate şi 

flancuri, iar pe abdomen o culoare albă-gălbuie. Scheletul este bine osificat, 

iar oasele craniene sunt foarte modelate. Spinii dorsali, între 8 şi 11 sunt      

înclinați alternativ la stânga şi la dreapta. Ultimul  este puțin mai lung decât 

ceilalți, care sunt relativ uniformi. Pălămidele sunt feroce pe teritoriul lor şi îşi 

păzesc în mod activ cuiburile şi ouăle de rivali şi prădători. Fiind o specie de 

talie mică, serveşte ca hrană pentru peştii răpitori, contribuind astfel la    

menținerea echilibrului ecologic în ecosistemele unde locuieşte. Nu prezintă 

interes economic sau sportiv. 

PĂLĂMIDA  

DE BALTĂ   



 Are reputația de a fi un prădător feroce care îşi vânează prada în bancuri. 

Cercetările recente au descoperit că sunt de fapt nişte peşti timizi care au 

învățat să se protejeze împotriva duşmanilor proprii. Pirania are un singur 

rând de dinți ascuțiți pe ambele fălci, care sunt bine amplasați şi utilizați   

pentru o muşcătură rapidă ca un foarfece. Aceasta este extrem de puternică 

şi periculoasă este generată de muşchii mari ai maxilarului. În funcție de   

specie, majoritatea peştilor pirania cresc între 12 şi 35 cm. Câțiva pot      

ajunge la o lungime de 50 cm. Deşi adesea sunt considerați ca fiind extrem 

de răpitori, hrănindu-se mai ales cu peşti, obiceiurile lor alimentare diferă 

foarte mult, consumând de asemenea vegetale, ceea ce conduce la            

clasificarea lor ca omnivore. Numărul total de specii de pirania este             

PIRANIA  



 Este un peşte cartilaginos înrudit cu rechinul. Ea trăieşte în apele         

marine tropicale şi subtropicale din întreaga lume. Unele specii se găsesc în 

oceanele temperate mai calde. Pisicile de mare stau pe fundul apei când se 

hrănesc, adesea lăsând doar ochii şi cozile vizibile. Gura lor este localizată pe 

partea ventrală. Dinții sunt solzi modificați, care sunt în mod regulat             

îndepărtați şi înlocuiți. Pisicile de mare  pot respira prin orificii amplasate   

chiar în spatele ochilor. Ele folosesc perechea de înotătoare pectorale pentru 

a se deplasa. Unele au fălci specializate care le permit să zdrobească         

cochiliile moluştelor, în timp ce altele utilizează structuri externe ale gurii 

pentru a dirija planctonul spre cavitatea lor bucală. Există aproximativ 220 de 

specii de pisici de mare cunoscute, organizate în 10 familii. Ele sunt în pericol 

de dispariție, în special ca urmare a pescuitului necontrolat. 

PISICA  

DE MARE  



 Este colecția diversă de organisme care trăiesc în masa apei şi nu pot     

înota împotriva unui curent. Cele individuale care formează planctonul sunt     

numite plăci. Ele oferă o sursă importantă de hrană pentru multe organisme    

acvatice mari, cum ar fi peştii şi balenele. În alcătuirea lor intră bacteriile,       

algele, protozoarele şi animale aflate în derivă sau plutitoare care trăiesc în     

zona pelagică a oceanelor şi mărilor. În esență, planctonul este definit de 

poziția lui ecologică. În timp ce unele forme sunt capabile de mişcare             

independentă şi pot înota sute de metri vertical într-o singură zi, poziția lor    

orizontală este determinată în primul rând de mişcarea apei înconjurătoare, 

iar planctonul este purtat în mod tipic în sensul curenților oceanici.             

Cantitatea şi distribuția planctonului depind de nutrienții disponibili, de starea 

apei şi de cantitate. Toate ecosistemele planctonice depind de energia solară, 

care determină producția primară în apele de suprafață în funcție de regiunile 

geografice şi anotimpurile cu lumină abundentă. Ecosistemele planctonice 

joacă un rol în ciclurile biogeochimice ale multor elemente chimice               

importante, inclusiv în ciclul oceanic al carbonului. 

PLANCTONUL  



 Este o plantă cu flori care trăieşte pe pajişti dense sau de-a lungul         

canalelor din nisipurile mediteraneene. Se găseşte la adâncimi de la 1 la 35 de 

metri, în funcție de transparența apei. Formează pajişti subacvatice care sunt 

o parte importantă a ecosistemului. Frunzele sunt asemănătoare cu panglica, 

aparând în smocuri de 6 sau 7 şi până la 1,5 metri lungime. Lățimea medie a 

frunzei este de aproximativ 10 milimetri. Frunzele sunt de un verde strălucitor, 

putând deveni maro cu vârsta şi au 13 până la 17 nervuri paralele. Terminalul 

frunzei este rotunjit sau uneori lipseşte din cauza deteriorării. Frunzele sunt 

aranjate în grupuri, cele mai vechi în exterior, mai lungi şi diferite ca  formă de 

frunzele mai tinere pe care le înconjoară. Fructul este liber plutitor şi            

cunoscut în Italia ca "măsline de mare". Numele comun al plantei care           

înfloreşte este iarba lui Neptun. Posidonia creşte cel mai bine în apele curate, 

iar prezența sa este un indicator al lipsei de poluare. Ea poate fi detectată de 

masele de frunze descompuse de pe plaje. În 2006, o posidonie clonală uriaşă 

a fost descoperită la sud de insula Ibiza, la o distanță de 8 kilometri şi           

estimată la aproximativ 100.000 de ani, care poate fi una dintre cele mai mari 

şi mai vechi colonii extinse de pe Pământ. 

POSIDONIA  



 Este omnivor, ceea ce înseamnă că mănâncă plante şi carne.                   

El  se hrăneşte de obicei  cu alge, zooplancton, viermi şi crustacee mici.     

Când sunt mici, peştii tind să rămână în vecinătatea anemonei gazdă.              

Pe măsură ce cresc, vor căuta mâncare, deşi nu se aventurează mai mult de 

câțiva metri de anemonă. Peştii clovn îşi fac casa lângă ea pentru că îi         

protejează de prădători. Perechea reprezintă o relație simbiotică. Anemona 

oferă protecție şi resturi pentru peşte, în timp ce el îi aduce hrană şi o curăță 

de paraziți. Cei mai mulți peşti clovn sunt portocalii cu trei benzi albe pe cap 

şi pe corp. Benzile albe sunt încadrate cu negru. Corpurile lor, în medie,             

depăşesc cu puțin 88 de milimetri, dar pot creşte până la 110 mm.              

Peştele clovn comunică emițând uşoare sunete explozive şi pocnituri. 

PEŞTELE  

CLOVN  



 Face parte din familia peştilor cartilaginoşi. El este cunoscut ca având un 
corp alungit, capul şi trunchiul turtite şi înotătoare în formă de raze. La nivel 
mondial, gama combinată a diferitelor specii este tropicală, subtropicală şi de 
ape temperate calde. Formă corporală este intermediară între cea de rechini şi 
de peşti cartilaginoşi. Coada are o forma tipică de rechin, dar la multe specii 
capul are forma triunghiulară sau de chitară rezultată prin fuziune cu              
înotătoarele pectorale. Peştii chitară  se îngropă în  mâl sau nisip şi mănâncă 
viermi, crabi şi scoici. Unii pot tolera apă sărată, proaspătă şi sălcie.                
În general, locuiesc în apropierea  litoralului sau în estuare. 

PEŞTELE  

CHITARĂ   



 Populează toate apele subtropicale, tropicale şi temperate  din      

Oceanul Atlantic, Pacific, Indian şi Marea Mediterană. Are un corp plat şi o 

singură înotătoare dorsală, care se extinde de la cap până la coadă.              

Este cunoscut şi sub numele de dorada şi impresionează prin coloritul său 

special: partea dorsala este albastră sau gri-strălucitor, părțile laterale sunt 

argintii cu nuanțe aurii, iar cea ventrală este galbenă. Pe întreaga suprafață a 

corpului are presarate puncte negre şi aurii, mai mici sau mai mari, sub forma 

unor şiruri ordonate. Este carnivor, hrănindu-se cu crabi, macrou şi                

zooplancton. Peştele delfin poate ajunge de la 7 până la 13 kg şi la 1 m        

lungime. Femelele sunt de obicei mai mici decât masculii. Pot trăi până la 

cinci ani, deşi rareori depăşesc patru ani. Aceşti peşti trăiesc solitar, dar şi în 

grupuri mici, iar datorită coloritului lor (care îi camuflează destul de bine) pot 

înota cu viteza de aproximativ 60 km/ h şi la adâncimi mari, dar şi în apele mai 

luminate de la suprafață, fara a fi observați de peştii răpitori. 

PEŞTELE  DELFIN    



 Este un peşte alimentar important din punct de vedere comercial şi       

poate fi utilizat în prepararea diferitelor feluri de mâncare. Are ochi mari,        

închişi la culoare, o gură mică, asemănătoare iepurelui, de unde îi provine şi 

numele. Cele mai multe specii au culori luminoase sau un amestec complex. 

Cel mai mare peşte  iepure creşte până la aproximativ 53 cm, dar majoritatea 

speciilor ajung doar între 25 şi 35 cm. O altă caracteristică neobişnuită în     

rândul peştilor iepure o constuie înotătoarele, care sunt formate din doi spini, 

cu trei raze moi între ele. Înțepătura sa este foarte dureroasă, dar, în general, 

nu este considerată semnificativă din punct de vedere medical la adulții        

sănătoşi. Toți peştii iepure sunt diurni; unii trăiesc în bancuri, în timp ce alții 

trăiesc mai izolați printre corali. Se culcă în fisurile recifelor pe timp de      

noapte. În timpul somnului, peştele iepure a fost observat că este curățat de 

creveți. Este ierbivor, hrănindu-se cu alge sălbatice. Cu toate acestea, s-a    

observat recent că se hrăneşte şi cu meduze. Mulți sunt pescuiți pentru hrană, 

iar speciile mai colorate sunt adesea păstrate în acvariu, unde consumă o     

varietate de legume proaspete şi alge.  

PEŞTELE  IEPURE    



 Este caracterizat printr-o prelungire lungă,      

îngustă, aplatizată a nasului, căptuşită cu dinți 

transversali ascuți, aranjați într-un mod care    

seamănă cu un fierăstrău. Numărul de dinți       

depinde de specie şi poate varia de la 14 la 37 pe 

fiecare parte a nasului. Se numără printre cei mai 

mari peşti cu unele specii care ating lungimea de 

aproximativ 7-7,6m. Peştele fierăstrău se găseşte 

în special în locuri cu porțiuni moi, cum ar fi nă-

molul sau nisipul, dar pot apărea şi în apropierea 

unor pietre stâncoase sau pe lângă recifurile de 

corali şi în zonele cu iarbă sau mangrove.         

Sunt prădători care se hrănesc cu peşti,            

crustacee şi moluşte, detectate şi capturate cu 

ajutorul fierăstrăului lor. Ei sunt, în general,       

inofensivi pentru oameni, dar pot provoca răni 

PEŞTELE FIERĂSTRĂU    



PEŞTELE  

 LĂMÂIE   

 Este o specie de peşte marin care trăieşte în zonele calde-temperate şi în 

apele tropicale Oceanului Atlantic de Est şi de Vest. Cu o lungime maximă de 

2 m şi o greutate de 78 kg, peştele lămâie are un corp alungit, fusiform          

(în formă de arbore) şi un cap lat, aplatizat. Ochii sunt mici, iar maxilarul       

inferior proiectat puțin peste partea superioară. Dinții fibroşi şi ca nişte       

peri mărginesc fălcile, limba şi cerul gurii. Corpul peştilor este neted, cu solzi 

mici. Este de culoare maroniu închis, alb pe abdomen, cu două benzi            

orizontale de culoare maro închis pe părțile laterale. Înotătoarele pectorale 

mari sunt menținute în mod normal pe orizontală, probabil ajutând peştele să 

obțină profilul unui rechin. Prima înotătoare dorsală are şase până la nouă  

spini independenți, scurți, rezistenți şi ascuțiți. Rata de creştere rapidă şi    

calitatea superioară a cărnii ar putea transforma peştele lămâie într-unul    

dintre cei mai importanți pentru viitoarea producție de acvacultură. 



 Se găseşte de obicei în apropierea țărmului în locuri cu iarbă sau 

stânci de mare, la adâncimi de 60m, dar poate ajunge şi până 120 m.             

Are o lungime de aproximativ 18cm, cea maximă pentru specie fiind de      

25cm. Există o diferență semnificativă în apariția celor două faze. În Marea    

Mediterană, masculul din faza secundară este verde, albastru sau maro, cu    

abdomenul alb, un punct albastru închis peste înotătoarele ventrale şi o bandă 

portocalie strălucitoare pe partea laterală. Femelele şi masculii în fază        

primară sunt mai mici,  maro gălbui pe părțile laterale şi abdomenul alb.       

Se hrăneşte cu gasteropode mici. Peştii adulți stau în apă mai adâncă, mai 

ales în timpul iernii. Uneori solitari, printre roci, adesea cu numeroase       

exemplare din vecinătate.  Se îngroapă în nisip noaptea sau când au teamă de 

ceva. Populațiile din Oceanul Atlantic diferă în funcție de culoare şi de          

populația mediteraneană, dar sunt menționate într-o singură specie în prezent. 

PEŞTELE PĂUN  



 Se găseşte în oceanele din întreaga lume. Cele mai multe specii trăiesc la 

adâncimi cuprinse între 0 şi 500 m, dar câteva au fost înregistrate la          

adâncimi mai mari de 1.500 m. Unele specii se confruntă cu fețele lor stânga 

în sus, unele se confruntă cu fețele lor drepte în sus şi altele se îndreaptă spre 

ambele părți în sus. Peştele plat are o dimensiune de aproximativ 4,5 cm în 

lungime şi o greutate de 2 g. Partea dorsală a corpului este pigmentată,      

adesea servind la camuflarea peştelui, dar uneori au modele colorate            

uimitoare. Unii peşti sunt de asemenea, capabili să-şi schimbe pigmentarea 

pentru a se potrivi cu mediul, într-o manieră similară cu unele cefalopode.     

Latura corpului fără ochi, orientată spre fundul mării, este, de obicei, incoloră 

sau foarte palidă. Multe peşti importanți pentru hrană fac parte din acest      

ordin. Peste 700 de specii se află în cele 11 familii. 

PEŞTELE  PLAT    



 Are dimensiuni mari, este migrator, răpitor, numit astfel după botul său 

ascuțit, care seamănă cu o sabie. Este popular printre amatorii de pescuit 

sportiv. Corpul său este alungit şi rotunjit, şi îşi pierde toți dinții şi solzii la 

vârsta adultă. Aceşti peşti trăiesc pe scară largă în zonele tropicale şi        

temperate ale oceanelor Atlantic, Pacific şi Indian şi se găsesc în mod      

obişnuit la suprafața apei, până la o adâncime de 550 m. Pot atinge o lungime 

de 3 m, iar cea maximă înregistrată este de 4,55 m în lungime şi de 650 kg în 

greutate. Ei ajung la maturitate la vârsta de 4-5 ani, iar vârsta maximă se    

consideră a fi de cel puțin 9 ani. Peştii sabie au organe speciale pentru a le   

încălzi ochii şi creierul, ceea ce contribuie la îmbunătățirea capacității de a 

prinde prada. Ei sunt, fără îndoială, printre cei mai rapizi peşti. Nu trăiesc în 

bancuri. Înoată singuri sau în grupuri aflate la o distanță de până la 10 m. 

PEŞTELE   

SABIE      



 Provine din recifurile tropicale de corali din Oceanul Atlantic de Vest şi 
de Est. Are un cap mare şi corpul gros, alungit. Înotătoarele dorsale sunt    
îmbinate, prima constând din 10 spini conectați. Este o specie de peşte viu 
colorată în nuanțe de roşu, galben, portocaliu, maro şi negru. Peştii şoim 
sunt răpitori şi numiți în acest fel datorită obiceiurilor lor de vânătoare      
asemănătoare şoimului. Ei caută zonele înalte ale recifurilor, unde               
supraveghează cu atenție împrejurimile, ca şi şoimii.  Îşi petrec cea mai mare 
parte a timpului stând complet nemişcați la suprafața oceanului, aşteptând 
să apară o pradă. Datorită înotătoarelor pectorale mari, fără piele, peştii     
şoim sunt capabili să prindă coralii de foc fără a fi răniți. Cele mai multe    
specii de peşti şoimi sunt solitare în natură, dar unele formează perechi şi  
împart o zonă de corali. Ele sunt diurne şi rămân în adâncurile recifului, nu la 
mai mult de 30m. 

PEŞTELE  ŞOIM    



 Trăieşte în adâncul apelor marine tropicale şi subtropicale din întreaga 
lume, dar nu la mai mult de 400 m adâncime. El este în general de dimensiuni 
mici, cea mai mare specie măsurând aproximativ 60 cm în lungime. Peştii    
şopârlă au corpuri subțiri, oarecum cilindrice şi capete care seamănă cu cele 
ale şopârlelor. Înotătoarele  dorsale sunt situate în mijlocul spatelui şi însoțite 
de o mică înotătoare adipoasă plasată mai aproape de coadă. Au numeroşi 
dinți ascuțiți, chiar şi pe limbă. Unele specii trăiesc în estuarele sălbatice. 
Preferă mediile nisipoase şi de obicei au culori corporale care ajută la          
camuflarea lor. 

PEŞTELE   

ŞOPÂRLĂ    



 Se găseşte în Marea Mediterană şi în Oceanul Atlantic de Est. Creşte    

până la 60 cm lungime. Are o formă discoidală: capul, trunchiul şi înotătoarele 

pectorale lărgite formează un disc mai mult sau mai puțin circular. Coada este 

scurtă, groasă, cu două înotătoare dorsale de dimensiuni aproape egale şi una 

codală mare. Peştele torpilă poate fi identificat datorită  petelor albastre     

proeminente de pe spate, care de obicei sunt cinci, dar pot ajunge la nouă, 

precum şi micilor protuberanțe de pe marginea spiraculelor sale. Pentru atac 

şi apărare, peştele torpilă poate produce un şoc electric puternic de până la 

200 de volți. Este un prădător solitar, nocturn, care se hrăneşte în principal cu 

peşti osoşi şi cu crustacee. Şocul acestui peşte este dureros, dar altfel puțin 

periculos pentru oameni. Proprietățile sale electrogenice au determinat        

utilizarea lui în medicină de către vechii greci şi romani. În vremurile moderne, 

nu are valoare economică şi este în mare parte eliminat atunci când este 

prins ca şi captură. 

PEŞTELE   

TORPILĂ    



 Este recunoscut pentru coarnele sale lungi care ies din fruntea capului, 
asemănătoare cu cele ale unei vaci sau ale unui taur. Coarnele s-ar putea să fi 
evoluat pentru a face mai dificilă înghițirea pentru prădători. Când sunt 
deteriorate, pot creşte în câteva luni. Peştele vacă poate ajunge până la        
50 cm lungime. Adulții sunt peşti de recif, adesea solitari şi teritoriali, şi 
trăiesc în jurul nisipului sau fundului molozului,  până la o adâncime de 50 m. 
Sunt omnivori, hrănindu-se cu alge, diverse microorganisme, bureți, moluşte, 
crustacee şi peşti mici. Dacă este atacată, această specie poate fi capabilă 
să elimine o toxina mortală din secreția mucoasă a pielii. O diferență față de 
alți peşti este lipsa unui capac pentru branhii, care este înlocuit de o mică 
gaură. Plăcile hexagonale asemănătoare solzilor se unesc într-o carapace 
solidă, triunghiulară, asemănătoare unei cutii, din care ies înotătoarele şi 
coada. Metoda lor unică de înot îi face să pară ca şi cum s-ar plimba. Ei sunt 
atât de lenţi înotători încât pot uşor fi  prinşi cu mână, dar emit un zgomot 
atunci când sunt capturaţi. 

PEŞTELE  VACĂ     



 Are nişte dinți lungi, ca acul şi fălcile inferioare articulate. El poate    

ajunge doar la o lungime de la 30 până la 60 cm. Rămâne în zone cu adâncimi 

mai mici de 1,5 m în timpul zilei şi mai puțin adânci pe timp de noapte,          

în   special în apele tropicale şi temperate. Se crede că peştele viperă atacă    

prada după ce o atrage în raza de acțiune cu organisme producătoare de     

lumină, care sunt situate de-a lungul laturilor ventrale ale corpului. În timp ce 

transmite semnalele luminoase, mişcă şi partea dorsală ca o undiță, atârnând 

complet în apă. Culoarea peştelui variază între verde, argintiu şi negru.         

Se crede că trăieşte între 30 şi 40 de ani în sălbăticie, dar în captivitate       

rareori mai mult de câteva ore. Unele specii de delfini şi rechini se hrănesc 

cu peştii viperă.  

PEŞTELE   

VIPERĂ  



 Are înotătoarele pectorale foarte modificate. În ciuda numelui, nu este   
capabil să zboare. În schimb, se propulsează din apă cu viteze mai mari de    
56 km pe oră. Odată ajuns în aer, "aripile" lui rigide îi permit să zboare planat 
până la 200 m. Înotătoarele pectorale asemănătoare  cu aripile  păsărilor îl 
ajută în primul rând să planeze. El ține înotătoarele plat pe laturile lor în      
timpul înotului. Corpul are o formă aerodinamică, ceea ce contribuie la          
diminuarea lovirii atunci când peştele "zboară". O altă caracteristică             
interesantă  este coada neuniformă, care are un lob mai scurt decât cel         
inferior. Poate ajunge până la 45 cm lungime, dar în medie are între 7 şi         
30 cm. Speciile marine tropicale şi temperate se întâlnesc în Oceanul        
Atlantic, Pacific şi Indian. 

PEŞTELE   

ZBURĂTOR  



 Trăieşte în apele temperate ale Oceanul Atlantic de Est, Marea              
Mediterană şi Marea Neagră. Coboară mult în adâncul mării şi îşi foloseşte 
înotătoarele pentru a găsi crabi, peşti şi creveți care trăiesc în sedimente. 
Rândunica de mare  se distinge prin capul şi ochii mari, un corp tare şi solzi 
de dimensiune moderată. Capul este protejat de plăci osoase mari şi spini   
puternici. Cele trei raze inferioare ale înotătoarelor pectorale sunt  separate,  
asemănătoare degetelor, care conțin organe senzoriale. Acestea sunt folosite 
de rândunica de mare pentru a "simți" peştii mici, crustaceele şi alte             
nevertebrate care trăiesc în sedimente. Poate atinge o lungime maximă de    
40 cm. Culoarea ei este un roşu strălucitor, cu pete mici  roz argintii pe părțile 
laterale ale capului. De-a lungul liniei laterale există un şir de solzi mari,     
asemănători plăcilor. Înotătoarele dorsale au nouă spini şi şaptesprezece     
până la optsprezece raze moi. 

RÂNDUNICA  

 DE  MARE     



 Îl întâlnim în toate mările şi la adâncimi de 2.000 de metri.                  

Are numeroase seturi de dinți înlocuibili, iar unii dintre ei pierd în jur de 30.000 

în timpul vieții. Rata de înlocuire a lor variază de la 8 - 10 zile până la câteva 

luni. Au scheletul alcătuit din cartilaj şi țesut conjunctiv. Fălcile lor nu sunt 

ataşate de craniu. Majoritatea rechinilor au opt înotătoare şi se pot deplasa 

numai spre obiectele situate direct în fața lor, deoarece acestea nu permit 

mişcarea în direcția primei cozi. Rechinii au abilitatea de a determina direcția 

unui miros pe baza momentului detectării lui în fiecare nară. Utilizarea vederii 

variază în funcție de specie şi condiții. Câmpul vizual al rechinului se poate 

schimba între monocular şi stereoscopic în orice moment. Multe populații de 

rechini sunt amenințate de activitățile umane. Cei mai mulți trăiesc între 20 şi 

30 de ani. 

RECHINUL  



 Este numit astfel datorită structurii neobişnuite şi distinctive a capului, 
care este aplatizat şi extins lateral având forma unui ciocan. Este un peşte   
răpitor care îşi foloseşte capul în mod ciudat pentru a-şi îmbunătăți               
capacitatea de a găsi prada. Ochii largi îi oferă  un câmp vizual mai bun decât 
al celorlalți rechini. Prin răspândirea organelor senzoriale foarte specializate 
situate pe capul destul de mare, în formă de ciocan, poate găsi mai uşor hrana  
în ocean. Marele ciocan este cel mai mare din cele nouă specii identificate ale 
acestui rechin. Poate creşte până la 6 metri în lungime şi cântăreşte până la 
450 kg, deşi dimensiunile mai mici sunt mai frecvente. Trăieşte în apele     
temperate şi tropicale din întreaga lume,  în larg sau în apropierea țărmurilor, 
rechinii ciocan fiind deseori observați în timpul migrațiilor de vară când caută 
o apă mai rece. Ei sunt de culoare gri-maroniu până la verde-oliv, cu partea  
inferioară albă şi au dinți triunghiulari foarte zimțați. Sunt foarte înalți, iar    
înotătoarele lor dorsale ascuțite îi fac uşor de identificat. Spre deosebire de 
majoritatea rechinilor, ei înoată în general în grup în timpul zilei, devenind     
vânători solitari noaptea. 

RECHINUL  



 Este o specie de familia rechinilor, care trăieşte în oceanele temperate şi 

tropicale din întreaga lume, în largul mării şi, ocazional, în apele de coastă. 

Numele său obişnuit provine de la ochii săi enormi, care sunt plasați în orbite 

adânci, care le permit să se rotească în sus. Această specie poate fi, de     

asemenea, deosebită printr-o pereche de caneluri adânci în partea de sus a 

capului. Ochii lui mari sunt adaptați pentru vânătoare în condiții de lumină 

scăzută. Este unul dintre puținii rechini care urmează o migrație verticală, 

stând în apă adâncă în timpul zilei şi deplasându-se în apele de suprafață pe 

timp de noapte, pentru a se hrăni. Culoarea sa este de la un violet metalic    

până la maro purpuriu deasupra şi crem dedesubt. Cei mai mulți rechini vulpe 

au o lungime de 3-4 m şi o greutate de 160 kg. Ei sunt rar întâlniți de scafandri 

sub apă şi nu prezintă niciun pericol. 

RECHINUL  

 VULPE   



  Trăieşte în Oceanul Atlantic de Nord-Est, Marea Mediterană şi Marea      

Neagră şi este un peşte de dimensiuni mici şi mijlocii, destul de alungit, ca un 

hering. Părțile sale superioare sunt verzi sau măslinii, flancurile sunt aurite, 

iar abdomenul este argintiu.  Speciile tinere se numără printre numeroşii peşti 

numiți uneori sardine. Termenii "sardea" şi "sardine" nu sunt precişi, iar       

denumirea depinde de regiune. Are o lungime de până la 27,5 cm şi se          

hrăneşte preponderent cu crustacee planctonice. Uneori se deplasează până 

la 100 km pe mare. În timpul zilei se găseşte în cea mai mare parte la         

adâncimea între 25 şi 55 de metri, dar poate ajunge şi până la 100 m.        

Noaptea, în general stă de la 10 până la 35 m aproape de suprafață. În total, 

aproximativ un milion de tone sunt consumate anual. Peştele este vândut în 

stare proaspătă, congelată sau conservată sau este sărat şi afumat sau uscat. 

Deoarece carnea are o valoare scăzută, o parte din captură este folosită     

pentru momeală de pescuit sau pentru a obține făină de peşte. 

SARDEAUA  



 Este o specie de peşte mică, pelagică cu înotătoare sub formă de raze 

care trăieşte în apele tropicale şi subtropicale ale Oceanului Atlantic de Vest 

şi de Est, Oceanul Pacific, Marea Mediterană şi, ocazional, Marea Neagră.     

Ea ajunge la adâncimi de 350 m. Are un corp în special alungit, un abdomen 

relativ rotunjit şi un număr mare de lamele fine (până la 160). Sardeluța are 

dungi parietale frontale pe cap, o linie bilaterală aurită şi un punct negru     

distinct pe marginea din spate a branhiilor. Trăieşte în bancuri şi se hrăneşte 

cu fitoplancton şi zooplancton. A devenit foarte cunoscut ca urmare a        

capturilor din jurul anului 1990. Cu toate acestea, numărul său a fost foarte 

stabil în ultimii ani. În 1983 au fost pescuite în  totalitate cam 1.983.000 de 

tone. 

SARDELUŢA  



 Seamănă cu un hering din Marea Baltică. Creşte până la o lungime de 

aproximativ 25-40 cm. Din lateral arată curbată, în timp ce spatele este    

aproape drept. Are un bot întors, iar vârful maxilarului inferior se înclină 

abrupt în sus. Linia laterală este ondulată şi foarte joasă pe o parte.             

Înotătoarea pectorală este lungă şi ascuțită. Acesta este un peşte argintiu,   

cu înotătoarele aproape incolore. În general, înoată aproape de suprafața 

apei, în estuare. Săbioara se hrăneşte cu zooplancton, cu nevertebrate        

înotătoare cum ar fi crustacee, insecte plutitoare şi  peşti mici. 

SĂBIOARA    



 Este un peşte migrator care se găseşte în mod natural în apele care se 

varsă în Marea Neagră, sudul Mării Baltice şi al Mării Nordului. Corpul său    

este în formă de arbore, cu solzi de culoare albastru-gri metalic, o coadă     

portocalie şi o buză inferioară relativ ascuțită. În general, peştii variază între 

25 şi 40 de centimetri şi cântăresc aproximativ 1000 de grame. Cu toate 

acestea, au fost înregistrate specimene  până la 50 cm lungime şi 1,5 kg în 

greutate. Durata maximă de viață a peştilor este de 15 ani. Această specie 

care trăieşte în grup, în apă adâncă, pe unde circulă un curent rapid, se     

hrăneşte cu alge şi alte plante acvatice. Bancurile de scobari sunt protejate 

de Convenția privind conservarea vieții sălbatice şi a habitatelor naturale din 

Europa. 

SCOBARUL  



 Este o specie de peşte care trăieşte în Oceanul Atlantic de Est şi în       

Marea Mediterană. Are un şir de şase până la zece pete distincte pe lateralele 

argintii,  uneori cu o nuanță de bronz. Scrumbiile devin mature când au mai 

mult de 3 ani şi migrează în estuare. Nu are o linie laterală, iar abdomenul     

este rotunjit. Operculul este ondulat, iar înotătoarea codală are solzi mari, 

asemănători plăcilor. Spatele este verde albastru şi capul este maroniu, cu o 

nuanță aurie pe opercul. Adulții ajung de obicei de la 25 până la 40 de cm.  

Pescuitul excesiv, poluarea şi distrugerea habitatelor au dus la scăderea 

populației de scrumbii.  

SCRUMBIA  



 Face parte dintr-un grup divers de peşti cartilaginoşi, renumiți pentru 
mustățile lor proeminente, care seamănă cu cele ale pisicii. În general, nu    
este un peşte plutitor, ceea ce înseamnă că el se va scufunda, mai degrabă 
decât să plutească din cauza unei înotătoare de dimensiuni mici şi a unui cap 
greoi şi osos. Sunt specii foarte invazive. Somnul are o varietate de forme de 
corp, deşi la majoritatea el este cilindric. Unii au o gură care se poate extinde 
la o dimensiune mare şi nu conține dinți incisivi. Somnul nu are solzi. Pentru 
apărare are spini care pot fi blocați în loc, astfel încât să rămână în afară, 
ceea ce poate provoca răni grave. Dimensiunea medie a speciei este de    
aproximativ 1,2-1,6 m în lungime şi de 100 de kg greutate. Majoritatea peştilor 
somn se hrănesc pe fundul apei. Somnul este bogat în vitamina D. În Europa 
Centrală, el a fost adesea considerat ca o delicatesă şi este savurat în zilele 
de sărbători. 
 

SOMNUL  



 Este o nevertebrată marină. Ea are forma unui un disc cu cinci brațe, deşi 

unele specii au şi mai multe. Suprafața corpului poate fi netedă, granulară sau 

spinoasă şi este acoperită cu plăci care se suprapun. Multe specii sunt        

colorate în nuanțe roşii sau portocalii, în timp ce altele sunt albastre, gri sau 

maro. Stelele de mare au picioare tubulare acționate de un sistem hidraulic şi 

o gură în centrul suprafeței orale sau inferioare. Sunt în mare parte prădători 

pentru nevertebrate care trăiesc în adânc. Mai multe specii au comportamente 

de hrănire specializate, inclusiv inversarea stomacului şi hrănirea cu           

suspensii. Majoritatea îşi pot regenera părți  deteriorate sau brațe pierdute şi 

pot renunța la tentacule, lăsându-le ca mijloc de apărare. Cele mai multe     

specii mănâncă microalge, melci şi alte animale mici. Pe fundul mării şi în   

toate oceanele lumii, se întâlnesc 1500 de specii. 

STEAUA   

DE  MARE      



 Este un peşte al cărui nume provine din faptul că ochii lui se îndreaptă 

spre exterior, de parcă ar privi pereții. Această orientare spre exterior a      

ochilor oferă pescarilor un avantaj când este întuneric. Vederea excelentă îi 

permite, de asemenea, peştelui să populeze apele mai adânci, în special în 

cea mai caldă parte a verii şi pe timp de noapte. Şalăul creşte până la 80 cm 

în lungime şi cântăreşte până la aproximativ 9 kg. În general, femelele cresc 

mai mult decât masculii. Şalăul poate trăi timp de decenii; vârsta maximă     

înregistrată este de 29 de ani. Cu toate acestea, în cazul populațiilor puternic 

pescuite, se întâlnesc puțini peşti cu vârste mai mari de cinci sau şase ani. 

ŞALĂUL  



 Se caracterizează prin corpuri solide cu solzi puternici zimțați şi capete 
triunghiulare. Se hrănesc în apă sau în apropierea ei, iar unii dintre ei părăsesc 
mediile acvatice doar pentru a se încălzi la soare sau a procrea. Principala 
hrană a şerpilor de apă este formată din peşti şi amfibieni. Toți şerpii de apă 
au cozi asemănătoare paletelor, iar mulți au corpuri comprimate lateral care le 
dau un aspect asemănător cu anghila. Spre deosebire de peşti, nu au branhii şi 
trebuie să se ridice la suprafață în mod regulat pentru a respira.  
Ca şi balenele, ei se numără printre vertebratele cel mai bine adaptate la    
mediul acvatic. Din această categorie fac parte şi speciile cu unele dintre cele 
mai puternice veninuri ale tuturor şerpilor. Unii sunt blânzi şi muşcă numai 
atunci când sunt provocați, dar sunt şi alții  mult mai agresivi. 

ŞARPELE   

DE  APĂ    



 Este o specie de peşte marin de dimensiuni mici, face parte din familia 

heringului, are solzi  gri argintii şi carnea alb spre gri. Şprotul european creşte 

până la o lungime maximă de 16 cm, dar cei mai mulți au între de 8 şi 12 cm. 

Are un corp destul de alungit şi plat, cu un şir de solzi ascuțiți de-a lungul     

abdomenului. Falca inferioară este uşor proieminentă, pe cerul  gurii sunt      

rareori dinți, iar marginea posterioară a branhiilor este rotunjită fără           

protuberanțe carnale. Înotătoarele dorsale nu au solzi, ci între 13 şi 21 de raze 

moi. Trăieşte atât în largul apei, departe de coastă  cât şi în golfuri şi estuare, 

putând să tolereze salinități de până la 4 părți la mie. Este un peşte care se 

întâlneşte în bancuri şi migrează între locurile unde găseşte hrană  iarna şi 

apoi vara. De asemenea, face migrații verticale, ridicându-se aproape de      

suprafață pe timp de noapte pentru a se hrăni. Este consumat în multe locuri 

din întreaga lume. 

ŞPROTUL  



 Este o specie de peşte care trăieşte în apele adânci tropicale şi 
temperate din întreaga lume la 200-885 m. Are culoarea maro închis, iar cu 
vârsta devine destul de negru. Este un peşte rapid, cu patru până la şase 
înotătoare, după cea de a doua dorsală. Tonul poate creşte până la o lungime 
de peste 2 m. Are un conținut de ulei de 14-25% în carnea sa. Acesta a devenit 
cel mai controversat peşte care se poate găsi pe piaţă, deşi mulți îl consideră 
a fi destul de gustos. Se spune că tonul are calități "purgative", iar multe țări 
consideră că nu trebuie consumat. Medicii spun că nu există nicio problemă 
dacă se mănâncă în cantități mici şi rar, dar consumul frecvent sau în 
cantități mari poate duce la tulburări gastrice, cauzate de conținutul ridicat 
de grăsime al peştelui. 

TONUL  
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