
    

El nero ratllat (Epinephelus El nero ratllat (Epinephelus 
alexandrinus) alexandrinus) 

• En castellà s’anomena En castellà s’anomena 
abadejo. Molt  menys abadejo. Molt  menys 
voluminós que el seu voluminós que el seu 
parent, el nero, de forma parent, el nero, de forma 
més allargada. Presenta més allargada. Presenta 
una mandíbula inferior una mandíbula inferior 
més prominent i unes més prominent i unes 
bandes longitudinals bandes longitudinals 
clares.clares.

• Pesca a cau, a l’espera i Pesca a cau, a l’espera i 
caiguda.caiguda.
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El déntol El déntol (Dentex dentex)(Dentex dentex)

• El còs del déntol, igual que el de El còs del déntol, igual que el de 
l’orada, és oblong, però molt més l’orada, és oblong, però molt més 
estilitzat. El cap és gròs i amb l’edat li estilitzat. El cap és gròs i amb l’edat li 
apareix un abultament a la zona nucal. apareix un abultament a la zona nucal. 
A la boca hi destaquen els dents A la boca hi destaquen els dents 
caniformes molt més grossos que la caniformes molt més grossos que la 
resta de dents.resta de dents.

• El seu color, quan és jove, és verd El seu color, quan és jove, és verd 
blavós amb els laterals rosats. Quan és blavós amb els laterals rosats. Quan és 
adult el color rosat es fa més fosc, adult el color rosat es fa més fosc, 
amb unes taques més marcades als amb unes taques més marcades als 
costats. Tant el joves com els adults costats. Tant el joves com els adults 
presenten taques negres-blavoses per presenten taques negres-blavoses per 
tot el dors i al cap.tot el dors i al cap.

• Peix molt difícil. Predominantment es Peix molt difícil. Predominantment es 
pesca a l’espera a gran fondària. pesca a l’espera a gran fondària. 
També a la caiguda i molt rarament a També a la caiguda i molt rarament a 
cau.cau.

• El trobareu en zones rocoses properes El trobareu en zones rocoses properes 
a praderies de posidònia.a praderies de posidònia.
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La sèpia La sèpia (Sepia officinalis)(Sepia officinalis)
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El pop El pop (Octopus vulgaris)(Octopus vulgaris)
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El calamar El calamar (Loligo vulgaris)(Loligo vulgaris)

 



    

La llagosta La llagosta (Palinurus elephas)(Palinurus elephas)
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El llamàntol El llamàntol (Homarus gammarus)(Homarus gammarus)

 


