
    

El sard comú El sard comú (Diplodus sargus)(Diplodus sargus)

• Còs alt i ovalat, amb el cap gros, i Còs alt i ovalat, amb el cap gros, i 
presenta una boca petita però presenta una boca petita però 
armada amb vuit incisius a cada armada amb vuit incisius a cada 
mandíbula, i varies fileres de mandíbula, i varies fileres de 
molars. El seu color és gris molars. El seu color és gris 
platejat, amb 6 a 8 línies platejat, amb 6 a 8 línies 
transverses de color negre, fines.transverses de color negre, fines.

• La aleta anal, la caudal i la part La aleta anal, la caudal i la part 
toba de la dorsal presentes les toba de la dorsal presentes les 
vores de color negre.vores de color negre.

• La seva talla màxima és de 50 cm. La seva talla màxima és de 50 cm. 
i pot arribar a pesar 2 kgrs.i pot arribar a pesar 2 kgrs.

• El trobarem majoritàriament en El trobarem majoritàriament en 
zones de pedra, encara que també zones de pedra, encara que també 
 en praderies de posidònia i zones  en praderies de posidònia i zones 
de sorra.de sorra.

• Pesca a cau, ocasionalment a Pesca a cau, ocasionalment a 
l’espera, a l’espuma i a la caiguda l’espera, a l’espuma i a la caiguda 
a molta fondària.a molta fondària.

Foto Antoni Salvà
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La morruda La morruda (Diplodus puntazzo)(Diplodus puntazzo)

• Es tracta d’una altra espècie Es tracta d’una altra espècie 
de sard, amb el còs simular al de sard, amb el còs simular al 
del seu parent, el sard comú, del seu parent, el sard comú, 
però la diferència la trobem a però la diferència la trobem a 
nivell de la boca, amb uns nivell de la boca, amb uns 
incisius molt inclinats, de incisius molt inclinats, de 
manera que recorden els d’un manera que recorden els d’un 
cavall, i presenta un morro cavall, i presenta un morro 
amb un perfil molt agut.amb un perfil molt agut.

• El seu color és el mateix que el El seu color és el mateix que el 
del seu parent, però l’anella del seu parent, però l’anella 
caudal negra dona la volta a caudal negra dona la volta a 
tot el peduncle caudal.tot el peduncle caudal.

• Bàsicament es pesca a Bàsicament es pesca a 
l’espera.l’espera.

Foto Antoni Salvà
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El congre El congre (Conger conger)(Conger conger)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• Presenta un còs cilíndric i allargat, Presenta un còs cilíndric i allargat, 
no presenta aixafament lateral no presenta aixafament lateral 
com la morena. El cap és robust, com la morena. El cap és robust, 
la boca està dotada de nombrosos la boca està dotada de nombrosos 
dents, mandíbules potents i una dents, mandíbules potents i una 
petita  llengua musculosa. Tot el petita  llengua musculosa. Tot el 
còs està cobert d’una substància còs està cobert d’una substància 
mucosa, i no presenta escates.mucosa, i no presenta escates.

• No té aleta ventral, però si No té aleta ventral, però si 
presenta aletes pectorals. La resta presenta aletes pectorals. La resta 
d’aletes són iguals que les de la d’aletes són iguals que les de la 
morena.morena.

• El color és gris fosc al dors, i es va El color és gris fosc al dors, i es va 
tornat més clar al ventre.tornat més clar al ventre.

• Es captura predominantment a Es captura predominantment a 
cau.cau.
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La morena La morena (Muraena helena)(Muraena helena)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• El seu còs és cilíndric, amb forma El seu còs és cilíndric, amb forma 
de serp i una mica aplanat de serp i una mica aplanat 
lateralment. El cap presenta un lateralment. El cap presenta un 
morro molt prominent, provist de morro molt prominent, provist de 
nombrosos dents tallants, la pell nombrosos dents tallants, la pell 
és molt forta, protegida per és molt forta, protegida per 
mucosa, que segrega a la part mucosa, que segrega a la part 
anterior del còs.anterior del còs.

• No té aletes pectorals ni ventrals. No té aletes pectorals ni ventrals. 
Presenta les aletes dorsal i anal, Presenta les aletes dorsal i anal, 
llargues i carnoses, que es formen llargues i carnoses, que es formen 
a la confluència caudal.a la confluència caudal.

• El seu color és marró, i tot el còs El seu color és marró, i tot el còs 
està covert de taques grogues i està covert de taques grogues i 
negres.negres.

• Pesca a cau.Pesca a cau.
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La mòllera La mòllera (Phycis phycis)(Phycis phycis)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• En català també se l’anomena molla. En català també se l’anomena molla. 
Té el còs fusiforme, de carn no gaire Té el còs fusiforme, de carn no gaire 
consistent. Les escates són molt consistent. Les escates són molt 
petites.petites.

• El cap és reduït, amb la mandíbula El cap és reduït, amb la mandíbula 
superior prominent i la inferior amb superior prominent i la inferior amb 
dues barbes. L’aleta dorsal està dues barbes. L’aleta dorsal està 
partida, sense radis espinosos. La partida, sense radis espinosos. La 
caudal és petita i arrodonida, les caudal és petita i arrodonida, les 
ventrals estan transformades i tenen ventrals estan transformades i tenen 
un únic radi, que funciona com a un únic radi, que funciona com a 
òrgan tàctil.òrgan tàctil.

• La coloració és marró fosc al dors, La coloració és marró fosc al dors, 
difuminant-se fins al blanc al ventre. difuminant-se fins al blanc al ventre. 
L’aleta dorsal, anal i caudal estan L’aleta dorsal, anal i caudal estan 
ribetejades de color negre.ribetejades de color negre.

• Pesca a cau.Pesca a cau.
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