
    

El petac El petac (Symphodus tinca)(Symphodus tinca)

• En català també se l’anomena En català també se l’anomena 
llavió. És una especie de llavió. És una especie de 
dimensions reduides, no acostuma dimensions reduides, no acostuma 
a superar els 500 grs. de pes. A a superar els 500 grs. de pes. A 
l’època reproductora és quan l’època reproductora és quan 
pesen més. pesen més. 

• La coloració és molt vistosa, La coloració és molt vistosa, 
barrejant tonalitats verdes, barrejant tonalitats verdes, 
taronjes, blanc, blau, etc. Els taronjes, blanc, blau, etc. Els 
mascles són els més vistosos.mascles són els més vistosos.

• Es troba en fons rocosos i també a Es troba en fons rocosos i també a 
la posidònia.la posidònia.

• Es pesca bàsicament al cau, a la Es pesca bàsicament al cau, a la 
caiguda i a “la india”.caiguda i a “la india”.

Foto Antoni Salvà
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El moll El moll (Mullus surmulentus)(Mullus surmulentus)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• També anomenat roger, sovint També anomenat roger, sovint 
es troba en grups més o es troba en grups més o 
menys nombrosos. Es situen a menys nombrosos. Es situen a 
la sorra, on busquen menjar la sorra, on busquen menjar 
gratant amb els seus barbillons gratant amb els seus barbillons 
característics. característics. 

• Els podem trobar en els límits Els podem trobar en els límits 
entre la pedra i la sorra, a les entre la pedra i la sorra, a les 
barbades, tot i que també es barbades, tot i que també es 
troben de manera aïllada sobre troben de manera aïllada sobre 
la pedra. la pedra. 

• Molt apreciats Molt apreciats 
gastronòmicament, la seva gastronòmicament, la seva 
pesca pot ser molt divertida i pesca pot ser molt divertida i 
ens pot servir d’entrenament.ens pot servir d’entrenament.
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El rasclot El rasclot (Scorpaena porcus)(Scorpaena porcus)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• Es el parent petit de Es el parent petit de 
l’escórpora. D’un color marró, l’escórpora. D’un color marró, 
es confon amb l’entorn gràcies es confon amb l’entorn gràcies 
a la textura mimètica de la a la textura mimètica de la 
seva pell. Disposa d’espines seva pell. Disposa d’espines 
que poden ser perilloses pel que poden ser perilloses pel 
verí que contenen. verí que contenen. 

• Es troba en zones rocoses, Es troba en zones rocoses, 
gairebé sempre immòbil, gairebé sempre immòbil, 
esperant a les seves preses a esperant a les seves preses a 
les que captura d’un xuclada les que captura d’un xuclada 
quan passen davant seu.quan passen davant seu.

• Es pesca majoritàriament al Es pesca majoritàriament al 
cau.cau.
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La salpa La salpa (Sarpa salpa)(Sarpa salpa)

• És un peix de forma És un peix de forma 
ovalada, amb una bocaovalada, amb una boca  
petita i llavis gruixuts. El petita i llavis gruixuts. El 
seu color és argentat, seu color és argentat, 
amb franges horitzontals amb franges horitzontals 
de color daurat.de color daurat.

• La seva mida mitjana és La seva mida mitjana és 
de 20 a 30 cm., i pot de 20 a 30 cm., i pot 
arribar com a màxim als arribar com a màxim als 
45 cm.45 cm.

• Es troba en zones rocoses Es troba en zones rocoses 
i de posidònia.i de posidònia.

• Pesca a l’espera i a la Pesca a l’espera i a la 
india.india.

Foto Antoni Salvà
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La llisa (Chelon labrosus)La llisa (Chelon labrosus)

• Es tracta d’un peix amb el còs Es tracta d’un peix amb el còs 
fort, el cap molt robust i gròs fort, el cap molt robust i gròs 
en comparació al còs. La boca en comparació al còs. La boca 
és protractil, i l’ull presenta és protractil, i l’ull presenta 
una parpella adiposa.una parpella adiposa.

• El color és uniforme, d’un gris El color és uniforme, d’un gris 
platejat que es va difuminant a platejat que es va difuminant a 
mesura que ens acostem a la mesura que ens acostem a la 
zona ventral.zona ventral.

• El podem trobar en tot tipus El podem trobar en tot tipus 
de fons (pedra, sorra, de fons (pedra, sorra, 
posidònia...)posidònia...)

• Pesca a l’espera. Pesca a l’espera. 
Ocasionalment a cau.Ocasionalment a cau.

• Existeixen varies especies Existeixen varies especies 
diferenciades.diferenciades.

Foto Antoni Salvà
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