Arnoglossus imperialis (Raﬁnesque, 1810)
AphiaID: 127124

CARTA-IMPERIAL
Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subﬁlo) > Gnathostomata (Superclasse) > Pisces (Superclasse-2) > Actinopterygii (Classe)
> Pleuronectiformes (Ordem) > Bothidae (Familia)
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Descrição
Olhos separados por uma crista óssea;
Nos machos, do segundo ao sexto e nas fêmeas, do segundo ao quinto, os raios da barbatana dorsal
são mais espessos e alongados;
Os machos possuem uma mancha negra distinta na parte posterior das barbatanas pélvicas (nas
fêmeas esta mancha não é tão evidente);
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Apresenta cor acinzentada ou acastanhada com marcas escuras irregulares;
Pode atingir cerca de 25 cm.

Distribuição geográﬁca
Atlântico Oriental, desde a Escócia à Namíbia, Mediterrâneo Ocidental.

Habitat e ecologia
Habitat – espécie demersal que tem um alcance de profundidade de 20 a 350 m. Prefere substratos
de areia, lama, casca e coral.
Alimentação – da sua dieta fazem parte pequenos peixes e invertebrados.
Reprodução – reproduz-se na primavera.

Características identiﬁcativas

Olhos separados por uma crista óssea;
Segundo ao quinto / sexto raios mais espessos e alongados (mais proeminentes nos machos do
que nas fêmeas);
Os machos possuem uma mancha negra distinta na parte posterior das barbatanas pélvicas (nas
fêmeas esta mancha não é tão evidente);
Apresenta cor acinzentada ou acastanhada com marcas escuras irregulares.

Estatuto de Conservação
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Sinónimos
Arnoglossus blachei Stauch, 1965
Arnoglossus lophotes Günther, 1862
Bothus imperialis Raﬁnesque, 1810
Charybdia rhomboidichthys Facciolà, 1885

Informação Adicional
As cartas diferem dos areeiros por a base da barbatana pé lvica do lado oculado ser maior do que a do
lado cego e por a linha lateral ser bem visı́vel no lado oculado e ausente no lado cego.
Pesquise mais sobre Arnoglossus imperialis >~ ﬁshbase ~ Marine Species
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