
    

L’escórpora L’escórpora (Scorpaena scrofa)(Scorpaena scrofa)

Foto Antoni SalvàFoto Antoni Salvà

• També anomennada cap roig o polla. També anomennada cap roig o polla. 
El seu còs es curt i robust, amb El seu còs es curt i robust, amb 
escates relativament grans només a la escates relativament grans només a la 
part del còs. El cap és molt voluminós, part del còs. El cap és molt voluminós, 
en comparació a la resta del còs, i hi en comparació a la resta del còs, i hi 
presenta moltes espines.presenta moltes espines.

• L’aleta dorsal presenta la primera L’aleta dorsal presenta la primera 
meitat de radis espinosos i la segona meitat de radis espinosos i la segona 
meitat són tous, l’anal té cinc espines i meitat són tous, l’anal té cinc espines i 
la resta de radis  també són tous. la resta de radis  també són tous. 
L’aleta caudal és arrodonida.L’aleta caudal és arrodonida.

• El seu color és variable, dominant el El seu color és variable, dominant el 
vermell, rosat i rons vermell-vermell, rosat i rons vermell-
marronosos. L’aleta caudal pot estar marronosos. L’aleta caudal pot estar 
tacada de negre en la zona espinosa.tacada de negre en la zona espinosa.

• Pot arribar a mesurar 50 cm., però la Pot arribar a mesurar 50 cm., però la 
talla mitjana és de 30 cm.talla mitjana és de 30 cm.

• Pesca a cau.Pesca a cau.
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El tord (Labrus merula)El tord (Labrus merula)

• La seva coloració és verda, i el La seva coloració és verda, i el 
seu pes en comparació al seu pes en comparació al 
petac és molt més gran. Pot petac és molt més gran. Pot 
arribar a pesar els dos kgrs. arribar a pesar els dos kgrs. 
Les seves costums són similars Les seves costums són similars 
a les de tots els seus parents. a les de tots els seus parents. 

• Tenen preferència per les Tenen preferència per les 
zones amb abundància de zones amb abundància de 
posidònies.posidònies.

• Es pesca a cau, a la caiguda, a Es pesca a cau, a la caiguda, a 
la india i a l’espera.la india i a l’espera.

Foto Antoni Salvà

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Toni/Escritorio/Peixos/P4040141.JPG



    

El sard soldat El sard soldat (Diplodus cervinus)(Diplodus cervinus)

• És el sard que assoleix la talla més És el sard que assoleix la talla més 
gran. També rep el nom de sard gran. També rep el nom de sard 
soldat. Presenta el cos alt, soldat. Presenta el cos alt, 
comprimit lateralment, amb el comprimit lateralment, amb el 
morro allargat i la boca morro allargat i la boca 
relativament petita. Es caracteritza relativament petita. Es caracteritza 
per les seves amples franges de per les seves amples franges de 
color marronós que de manera color marronós que de manera 
vertical destaquen sobre el fons vertical destaquen sobre el fons 
platejat dels costats.platejat dels costats.

• Pot arribar als 50 cm., assolint Pot arribar als 50 cm., assolint 
més de 3 kgrs. de pes.més de 3 kgrs. de pes.

• Predominantment pesca a l’espera Predominantment pesca a l’espera 
i caiguda. Ocasionalment a cau.i caiguda. Ocasionalment a cau.

Foto Antoni Salvà
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El llobarro El llobarro (Dicentrarchus labrax)(Dicentrarchus labrax)

• Peix amb el còs allargat i comprimit, Peix amb el còs allargat i comprimit, 
cap fort, mandíbula inferior prominent, cap fort, mandíbula inferior prominent, 
penduncle caudal gros i poderós, penduncle caudal gros i poderós, 
opèrcle amb una o dues espines, el opèrcle amb una o dues espines, el 
preopercle amb la vora posterior preopercle amb la vora posterior 
dentada. A la boca té petits dents dentada. A la boca té petits dents 
punxaguts a la mandíbula, llengua i punxaguts a la mandíbula, llengua i 
paladar. L’aleta dorsal està partida, i la paladar. L’aleta dorsal està partida, i la 
caudal té forma cóncava.caudal té forma cóncava.

• El seu color és gris fosc al dors i més El seu color és gris fosc al dors i més 
clar al ventre.clar al ventre.

• Pot assolir una talla màxima de 100 Pot assolir una talla màxima de 100 
cm, essent la mitjana de 30 a 50 cm.cm, essent la mitjana de 30 a 50 cm.

• Pesca a l’espera i a l’espuma. En Pesca a l’espera i a l’espuma. En 
determinades zones i èpoques també determinades zones i èpoques també 
ocasionalment a cau.ocasionalment a cau.

Foto Antoni Salvà
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L’orada L’orada (Sparus aurata)(Sparus aurata)

• Aquest és un peix amb el còs Aquest és un peix amb el còs 
oblong, i està covert de petites oblong, i està covert de petites 
escates, que arriben a les galtes. escates, que arriben a les galtes. 
El cap és de perfil convèx, a la El cap és de perfil convèx, a la 
boca presenta uns llavis gruixuts i boca presenta uns llavis gruixuts i 
no té incisius, però en canvi té no té incisius, però en canvi té 
una forta dotació de molars.una forta dotació de molars.

• El color és gris blavós al dors i El color és gris blavós al dors i 
platejat als laterals. Als opercles hi platejat als laterals. Als opercles hi 
ha una característica taca negra i ha una característica taca negra i 
vermellosa, i entre els ulls vermellosa, i entre els ulls 
presenta una franja característica presenta una franja característica 
de color or, que li dóna el seu de color or, que li dóna el seu 
nom.nom.

• Molt difícil a l’espera. En època de Molt difícil a l’espera. En època de 
reproducció, es pot pescar molt reproducció, es pot pescar molt 
fàcilment a cau (quan es troben!)fàcilment a cau (quan es troben!)

Foto Susi Navarro


