
PEIXOS



CAVALLET DE MAR
La mare li passa els ous a 
la borsa del pare. Són 
ovovivípars. Perquè neixen 
d’ous però neixen vius. Viu a l’aigua.

REPRODUCCIÓ

El cavallet de mar és del grup de 
peixos per tant és vertebrat.
Pertany a la família dels singnàtids 
que també agrupa els peixos 
agulla, els dracs de mar i les mules 
de mar.

GRUP:PEIXOS

DESPLAÇAMENT
Neden propulsant-se amb 
l’aleta dorsal i amb les aletes 
pectorals dirigeixen i mantenen 
la seva estabilitat. 



ALTRES INFORMACIONS
El cavallet de mar abasta un sol gènere  que és el Hippocampus amb, al 
menys, unes 32 espècies repartides per tot el mon.
Al mediterrani és possible trobar dues espècies de cavallet de mar: 
H.hippocampus i H.guttulatus.
Són peixos molt especialitzats que tenen  el cap en angle recte amb el cos i 
que no posseeixen aleta caudal ja que s’han transformat en una  cua prènsil 
que els permet fixar-se a qualsevol  objecte que ho permeti.
El cavallet de mar, esta protegit a causa de la disminució de les seves 
poblacions en els últims anys. Això està provocat per la contaminació, el 
canvi climàtic i la sobreexplotació pesquera. 

ALIMENTACIÓ 
El cavallet de mar menja cries de peixos 
i els petits animals que viuen entre les 
algues. 
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TAURÓ
Els taurons són vertebrats. Tenen
un esquelet fet de cartílag.
Pertanyen al grup dels peixos.
Respiren per brànquies.
Hi ha taurons ovípars i ovovivípars.

ALIMENTACIÓ
S'alimenten de foques, lleons
marins i petites balenes.
Han de menjar molta quantitat
d’aliment. Hi ha taurons que
mengen 4 tones de menjar al dia.

Els taurons poden olorar sang a
100 km la majoria fan 1 o 2
metres de llarg



El tauró  encara   que les dents  li caiguin  més 

de dues  vegades  li tornen  a  créixer    

Solen tenir el cos en forma de torpede de

color fosc per la part superior i més clar per

la inferior.

La seva pell és com paper de vidre, pot 

tallar-te.
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