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PEȘTI

clasificare - după tipul scheletului:

• osoși: crapul, carasul, știuca, 

păstrăv

• cartilaginoși: rechinul cenușiu

• cartilaginoși-osoși: morunul, cega



Crap
Rechin

NisetruSomn

Păstruga

Specii de peȘti



PEȘTI 
mediul de viață: acvatic

 alcătuirea corpului: cap, trunchi și coadă

 adaptările la înot sunt: 

 forma hidrodinamică a corpului

corpul acoperit cu solzi și mucus

linia laterală (orientare)

înotătoarele perechi (pectorale și abdominale) și 

neperechi (dorsală, anală și codală)

respirația branhială



AlcĂtuirea externĂ a corpului
 formă hidrodinamică fiind alcătuit din:

• cap

• trunchi

• coadă

cap trunchi coada



AlcĂtuirea internĂ a corpului



 LocomoȚia:

1. Deplasarea pe orizontală se face prin înot

2. Deplasarea pe verticală se face cu ajutorul vezicii înotătoare. 
Aceasta se găseşte sub  coloana  vertebrală. Când vezica este plină 
cu aer peştele devine uşor şi se ridică, când aerul este eliminat 
peştele devine greu şi se lasă la fundul apei;

 HrĂnirea:

este un animal omnivor:

plante, insecte, ouă de broaşte 

etc.

I

insecte



 RespiraȚia:
• se realizează cu ajutorul branhiilor



 ÎnmulȚirea

• se realizează prin ouă

• sexele sunt separate:

Femela - prezintă ovare care 

- produc ovule ( icre ).

Masculul - prezintă testicule

care produc spermatozoizi ( lapţi ).

 FecundaȚia

• este externă şi are
loc în apă.



Specii înrudite cu crapul:
• în apele dulci trăiesc şi peşti răpitori cum ar fi: somnul, ştiuca, 

păstrăvul

Somn Păstrăv

Ştiuca



ȘALĂUL

 peste răpitor întâlnit în apele dulci din Europa 
Centrala și de Est

 are dimensiuni cuprinse între 0,40- 1 m



SOMNUL

 are trei perechi de mustati

 peste rapitor intalnit in rauri, fluvii si lacuri

 dimensiuni cuprinse între 1- 5 m



ȘTIUCA

 talia poate ajunge sau chiar trece de 1,5 m

 greutatea pana la 25 kg

 botul este turtit, ca ciocul unei rate

 gura este înarmată cu numeroși dinți puternici



 linul este peştele bălţilor, al micilor bazine şi al râurilor de şes

cu apă liniştită, invadată de vegetaţie



CARASUL

Carasul auriut Pestele luptator siamez

traiesc in apele marine

traiește în ape dulci.


