
    

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



    

El corvall El corvall (Sciaena umbra)(Sciaena umbra)

• Es tracta d’un peix amb el còs alt, Es tracta d’un peix amb el còs alt, 
comprimit i de perfil curvat. El cap és comprimit i de perfil curvat. El cap és 
gruixut amb el morro molt curt, la gruixut amb el morro molt curt, la 
boca petita i recoverta de petits dents boca petita i recoverta de petits dents 
col.locats en bandes.col.locats en bandes.

• És característica la seva aleta dorsal, És característica la seva aleta dorsal, 
dividida en dos, essent la primera part dividida en dos, essent la primera part 
més alta que la segona, i també cal fer més alta que la segona, i també cal fer 
notar la vora arrodonida de la seva  notar la vora arrodonida de la seva  
aleta caudal.aleta caudal.

• Té un color fosc i reflexos d’or, que es Té un color fosc i reflexos d’or, que es 
presenten quan la pigmentació entra presenten quan la pigmentació entra 
en contacte amb la llum. Les aletes en contacte amb la llum. Les aletes 
són negroses, amb excepció de les són negroses, amb excepció de les 
ventrals i l’anal, que presenten les ventrals i l’anal, que presenten les 
primers radis de color blanc.primers radis de color blanc.

• Pesca a cau i a la caiguda. Molt esquiu.Pesca a cau i a la caiguda. Molt esquiu.
• Li agraden les zones amb posidònia.Li agraden les zones amb posidònia.

Foto Dani Rico



    

La grívia La grívia (Labrus viridis)(Labrus viridis)

• És el més gros dels És el més gros dels 
representants de la representants de la 
seva família a les seva família a les 
aigües del Mediterrà. aigües del Mediterrà. 

• El seu color és verdós El seu color és verdós 
i  taronja, amb moltes i  taronja, amb moltes 
taques de color or al taques de color or al 
còs.còs.

• Pesca a cau i a la Pesca a cau i a la 
india a la posidònia.india a la posidònia.

Foto Antoni Salvà
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La serviola La serviola (Seriola dumerili)(Seriola dumerili)

• Peix amb el cos molt robust, allargat i Peix amb el cos molt robust, allargat i 
marcadament fusiforme. El pedúncle marcadament fusiforme. El pedúncle 
caudal presenta una carena visible. El caudal presenta una carena visible. El 
cap es fort i la boca està plena de cap es fort i la boca està plena de 
dents molt petits, a les mandíbules i la dents molt petits, a les mandíbules i la 
llengua.llengua.

• La primera aleta dorsal és espinosa, La primera aleta dorsal és espinosa, 
amb radis reduïts, la resta de les aletes amb radis reduïts, la resta de les aletes 
són petites, ja que és un gran són petites, ja que és un gran 
nadador. Això està rematat per una nadador. Això està rematat per una 
cua molt forta  en forma de mitja cua molt forta  en forma de mitja 
lluna.lluna.

• Té un color blavós al dors, que es va Té un color blavós al dors, que es va 
perdent fins arribar a blanc al ventre. perdent fins arribar a blanc al ventre. 
A la  meitat dels costats presenta una A la  meitat dels costats presenta una 
linia groga amb tons de color d’or, que linia groga amb tons de color d’or, que 
també la trobem a les seves galtes.també la trobem a les seves galtes.

• Pesca a l’espera i a la caiguda.Pesca a l’espera i a la caiguda.
Foto Àlex Terricabris



    

El nero El nero (Epinephelus marginatus)(Epinephelus marginatus)

• Presa per excel.lència del pescador Presa per excel.lència del pescador 
submarí, pel seu tamany, dificultat de submarí, pel seu tamany, dificultat de 
captura i gran interès gastronòmic.captura i gran interès gastronòmic.

• Presenta un cos alt i curt, covert de Presenta un cos alt i curt, covert de 
petites escates. Té un penduncle petites escates. Té un penduncle 
caudal curt i carnós, un vano ample, caudal curt i carnós, un vano ample, 
arrodonit i ribetejat de color blanc. arrodonit i ribetejat de color blanc. 
L’aleta dorsal, única, té els primers L’aleta dorsal, única, té els primers 
radis espinosos,i l’anal tanbé presenta radis espinosos,i l’anal tanbé presenta 
tres radis espinosos.tres radis espinosos.

• El color es marronós, amb taques El color es marronós, amb taques 
blanques i zona abdominal groc-blanques i zona abdominal groc-
taronja.taronja.

• La seva talla màxima és de 140 cm., i La seva talla màxima és de 140 cm., i 
la mitjana és de 60 cm.la mitjana és de 60 cm.

• Es captura generalment al cau o a la Es captura generalment al cau o a la 
caiguda a grans fondàries).caiguda a grans fondàries).Foto Antoni Salvà
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