Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental 		

Espècie

Distribució

Mediterrani, Mar
Negre i Atlàtic,
des de les illes
Britàniques fins al
Senegal.

3. Aprenent a gestionar els recursos naturals
20. Què pesques?

Biologia

Viu en el fons del mar des de les ribes
costaneres fins a 500 m de profunditat.
Menja principalment peixos. Reproducció de febrer a setembre.

Mida

Talla Mínima
Permesa

2m

30 cm

0,8 a
1,3 m

20 cm

1m

23 cm

0,25 m

11 cm

0,10 m

-

RAP
Lophius sp

LLUÇ
Merluccius merluccius

LLOBARRO
Dicentrarchus labrax

Mediterrani, costa
meridional del Mar
Negre i Atlàntic
oriental.
				
				

Mediterrani, sud
del Mar Negre i
Atlàntic, des de
Noruega i Islàndia
fins al Senegal
A causa del
trencament
de gàbies de
piscifactories
també es pot
trobar a Gran
Canària i Tenerife.
		
Mediterrani i
Atlàntic est.

SARDINA
Sardina pilchardus

JOELL
Atherina boyeri
(es confon amb el
xanguet)

Mediterrani, Mar
Negre, Mar Càspia
i Atlàntic, des del
sud de la península
Ibèrica fins al Marroc i
Madeira

Viu entre 100 i 300 m de profunditat,
en aigües més profundes a l’hivern que
a l’estiu. Menja principalment altres
peixos (llucet, bacallà i areng). Reproducció: a l’hivern i a la primavera al
Mediterrani.

Viu en diferents tipus de fons marins,
en aigües salobres i ocasionalment en
rius. Menja principalment gambetes,
mol•luscs i peixos. Reproducció: del
gener al març al Mediterrani.

Viu en zones pròximes a la costa.
Durant el dia entre 25 i 50 metres de
profunditat i de nit entre 15 i 35 metres. Fa migracions. S’alimenta de petits
crustacis del plàncton. Reproducció: de
setembre a maig al Mediterrani. Pon els
ous en llocs propers a la costa.

Viu a prop de la costa, en racons d’aigües quietes. Sol desplaçar-se formant
petites moles. Menja petits crustacis,
cucs, mol•luscs i zooplàncton. Reproducció: de l’abril al juliol, en aigües
salobres.

