ȘTIAȚI CĂ:
o parte dintre pești chiar beau apă, și anume peștii de apa sărată, însă cei de apă dulce nu;
peștii nu au pleoape, acesta caracteristică o mai prezintă și insectele;
se spune că peștii aud, dar în cazul somnului, el este cel care provoacă diverse sunete;
se pare ca numărul de specii de pești cunoscute este mai mare decât numărul de specii de
mamifere, amfibieni, reptile și păsări la un loc;
unii pești au capacitatea de a sării la suprafata apei, de a urca o stânca din ocean sau de a
aluneca pe aceasta;
peste 40% din numărul total de specii de pești trăiesc în apa dulce;
ar trebui să mai stiți că cel mai mare pește din lume este rechinul-balenă, acesta poate
atinge o lungime de peste 15 metri și poate avea o greutate care să depășească 20 de tone;
unul din lucrurile incredibile este legat de faptul că peștii dorm cu ochii deschiși;
carasul auriu va deveni alb dacă va sta într-o încăpere fără lumină;
peștii cartilaginoși nu au nici un fel de os, ci doar cartilaje;
la capitoul stres și durere nici peștii nu sunt excluși, ei ajung să simtă și durerea și stresul;
la unele specii de pești simtul gustului este foarte dezvoltat având în vedere că au papile
gustative nu numai în gura, ci și în piele;
peștele cu cei mai mulți dinți, 9280, este peștele pisică;
există anumite specii de pești care pot înota înapoi, exact cum pasărea colibri se poate
deplasa în aer;
cele mai multe branduri de rujuri folosesc în produsele lor solzi de pește;
foarte mulți pești au capacitatea de a gusta fără ca măcar să-și deschidă gura;
multe specii de pești au capacitatea de a a-și schimba sexul de-a lungul vieții;
în fiecare an rechinii ucid aproximativ 12 oameni, în timp ce oamenii ucid circa 11.400
de rechini în fiecare oră;
GoldFish au posibilitatea de a vedea radiațiile, care sunt invizibile pentru oameni;
există o specie de rechin în Groenlanda care mănâncă urși polari și care poate trăi până la
200 de ani.
10. peștele-balon conține atât de multă otravă încât poate ucide 30 de oameni.

