Peixos marins dels Països Catalans
Pelàgics i de fons profunds

Forma moles molt denses que viuen
prop de la superfície, a mar obert,
on s‛alimenten de plàncton. És el
peix més capturat al mar català.
F: 10-100

GALLET
Capros aper

PEIX DE PLATA
Argentina sphyraena

SEITÓ
Engraulis encrasicholus

ANXOVA, CENT-EN-BOCA
Peix migrador molt gregari. A
la primavera s‛acosta al litoral,
mentre que a l‛hivern viatja a
aigües profundes.
F: 0-150

Viu en moles que neden entre
dues aigües, prop del fons. Té un
color platejat molt característic.
F: 100-600

Se‛n capturen, però no
són apreciats gastronòmicament ja que tenen molta espina. En alguns llocs han
constituït plagues. F: 100-400

SERRÀ DE BOU
Serranus hepatus

Viu solitari o en grups petits,
i se‛n troben tant prop del
fons com entre dues aigües. S‛alimenta en bona
mesura de sardines, i
pot arribar a fer mig
metre. F: 20-200

Els adults d‛aquest peix de fons fangosos ocupen
profunditats importants. Té una carn poc preuada,
però se‛n capturen sovint amb arts de ròssec.
F: 100-600

MAIRE
Micromesistius poutassou
LLUÇA
És un dels peixos més pescats, malgrat tenir la carn
tova i no gaire gustosa. Viu entre aigües, no lluny del
fons, i forma grans moles. F: 100-500

ESCOLÀ GROS
Molva molva

MÒLLERA VERA
Trisopterus minutus capelanus

CAPELLÀ
Abundant en fons fangosos de la plataforma
continental. F: 30-200

Mitjançant una aleta especial que té sobre
el cap, s‛adhereix a taurons, tortugues
marines i cetacis. F: 0-500

PALOMIDA Lichia amia LLETJA

Viu mar enfora, però visita aigües
litorals a l‛estiu. N‛hi ha de més de
dos metres de llargària. F: 0-150

Típica de fons
fangosos, és
capturada
sovint, però la
seva carn serveix per a poc
més que per fer
brous. Té forma de
cinta de color rosa.
F: 30-200

BALDUFA
D‛hàbits pelàgics, quan salta fora l‛aigua gira
sobre si mateixa, i d‛aquí li ve el nom de baldufa.
F: 0-50

BONÍTOL
Sarda sarda

Té hàbits migradors i viu a alta mar, però
s‛acosta al litoral, sobretot a finals d‛estiu.
F: 0-200

RAFET Eutrigla gurnardus

BESUC DE LA
PIGA
Pagellus bogaraveo

LLUERNA VERDA, CAP D‛ASE
D‛hàbits gregaris, realitza migracions
des de les aigües profundes on passa
l‛hivern cap a prop del litoral, on es
reprodueix.
F: 20-200

Els juvenils apareixen en aigües litorals,
fins i tot als ports, però els adults viuen en
aigües fondes, a marges de recs, talussos,
etc. F: 40-400

GARNEU
Trigla lyra
RAFEL, TONTO
S‛alimenta de crustacis i viu en
fons de sorra i fang, més
profunds en el cas
dels exemplars
adults.
F: 100-400

ESCÓRPORA
ALLARGADA
Scorpaena elongata

Com les altres escórpores, és un peix predador,
solitari i territorial, que viu sobre els fons profunds.
F: 100-800

TONYINA
Thunnus thynnus

Viu mig enterrada al fons, esperant les seves preses. No supera els 30 cm.
El cos presenta dues espines de punxada dolorosa.
F: 20-100

Molt corpulenta, gregària i excel·lent nedadora, efectua migracions que temps enrere l‛apropaven a la costa, on es capturava
amb almadraves. La pesca intensiva per nodrir el voraç mercat
japonès està posant en joc la seva pervivència. F: 0-100

VERAT
Scomber scombrus

BIS
Scomber japonicus BISOL

PEIX
LLUNA
Mola mola
BOT
Manso, fa vida pelàgica. A
l‛estiu s‛apropa a la costa, on se‛l
pot sorprendre surant de costat, i
de vegades fuig botant sobre l‛aigua
propulsat per les seves imponents aletes.
S‛alimenta de meduses. F: 0-400

LLUERNA ROSSA
Trigla lucerna
PENEGAL
Helicolenus dactylopterus RUFINA

Peix de la família de les escórpores propi de fons
profunds, si bé les larves i els juvenils són pelàgics.
F: 100-1.000

PALAIA VERA
Citharus linguatula PELUDA

És un dels peixos blaus més capturats.
Molt gregari i migrador, viu en fondàries
considerables, però se‛l pesca a la llum.
F: 0-250

Se‛l troba a tota mena de fons, i a l‛hivern
visita fondàries importants. Pot arribar a fer
mig metre. F: 10-300

Viu en moles nombroses, en fons preferiblement sorrencs.
F: 25-200

GUINEU VERMELLA
Viu sobre el fons, on captura petits
invertebrats. És un peix solitari, territorial i molt agressiu en època de zel.
F: 50-300

MELVA Auxis rochei

PAGELL
Pagellus erythrinus

BESUC
Pagellus acarne

DRAGÓ VER Callionymus lyra

RATA Uranoscopus scaber SALTABARDISSA

Peix pla que viu sobre els fons
fangosos, on s‛alimenta de
peixos, crustacis i mol·luscos.
F: 60-400

Pròpia d‛aigües
poc profundes,
sobretot a l‛estiu,
on viu en grups sobre
fons de sorra i grava.
F: 50-150

BRUIXA
Lepidorhombus boscii LLISÈRIA

LLENGUADO VER
Solea vulgaris

Com altres peixos plans, no té una forma
simètrica, sinó que neda lateralment sobre el
fons. Viu en substrats fangosos i sorrencs.
F: 20-1.000

De dia viu enterrat al fang, amb
els ulls que sobresurten del
substrat, i surt de nit
a caçar. Els juvenils
viuen en aigües
litorals.
F: 0-200

PEIX BALLESTA
Balistes carolinensis

Viu sol o en petits grups prop de la costa, en fons rocosos. S‛alimenta de crustacis i mol·luscos que trenca
amb les seves dents poderoses. D‛aigües càlides, cada
cop se‛l troba més al nord a causa del canvi climàtic.
F: 5-100

Té hàbits pelàgics, però en general
defuig la llum i s‛acosta a la superfície només quan fosqueja.
F: 0-250
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PALOMIDA (CB)
Gran migrador, neda molt de pressa i s‛apropa a la
costa a l‛estiu, on fa moles. F: 0-200

Bona nedadora, viu a mar
obert i sovint se la troba sota
objectes flotants. Arriba als
dos metres de llargària.
F: 0-50

Predador voraç, viu prop del fons,
però també s‛acosta a la superfície.
Pot superar el metre de llargària.
F: 100-400

EMPERADOR
Espècie migradora i
predadora de peixos
pelàgics i calamars.
Pot presentar un
comportament agressiu
vers altres peixos,
com ara taurons, per
defensar el territori.
F: 0-800

CÈRVIA
Seriola dumerili

Habitant dels fons rocosos profunds, cada cop n‛hi
ha menys. F: 80-300

LLAMPUGA
Coryphaena hippurus

SABRE VER
Lepidopus caudatus SERRETA

PEIX ESPASA
Xiphias gladius

MERO DE FONS
Polyprion americanus DOT

Viu molt a prop de la superfície i pot
saltar fora de l‛aigua. Els joves sovintegen
les goles dels rius i els estuaris, on formen
moles. F: 0-2

CINTA
Cepola macrophtalma

Com el pagell, viu
solitari o en grups
petits, sobre fons de
roca, grava i sorra.
Els exemplars adults
arriben als 75 cm.
F: 10-250

Viu en grans moles i realitza migracions.
Es pesca de nits, a la llum, i tot i que
se‛n capturen molts, és poc apreciat i
se‛n fan subproductes. F: 0-500

AGULLA Belone belone

Pot arribar a fer dos metres de longitud i viu en aigües
profundes. F: 50-300

PAGRE
Pagrus pagrus

SORELL BLANC
Trachurus mediterraneus

Viu arran de superfície.
cie.
Pot fer planades sobre
re
el mar per escapar de
e
predadors, amb les grans
aletes pectorals, que són
com ales. F: 0-20

Els juvenils –anomenats llucets– formen moles
denses, però els adults, de fins a mig metre, són
més solitaris i se‛n poden trobar fins a 1.000 m de
fondària. F: 50-500

RÈMORA
Remora remora

Peix menut d‛aigües relativament
somes, s‛enterra als substrats
sorrencs, on és capturat amb un
art específic, la sonsera.
F: 5-80

No supera els 30 cm i
viu en substrats fangosos o
sorrencs. El seu color rosat
es fa més viu un cop capturat. F: 10-200

PEIX
VOLADOR
Cheilopogon heterurus
rus

RAP Lophius spp

LLUÇ
Merluccius merluccius

Molt menut i quasi transparent, fa vida
pelàgica quan és jove, mentre que els
adults viuen prop del fons.
F: 5-100

Menut, és el serrà de fondària,
present a tota mena de fons.
F: 40 a 200

SONSO
Gymnammodytes cicerelus

ROGER DE FANG
Mullus barbatus

GALL DE SANT PERE Zeus faber

MOLLA DE FANG Phycis blennoides FURA

GRANOTA DE MAR
Viu en fons fangosos. Gran predador, atreu les preses amb
una espina que té al cap i que mou com una mena d‛esquer.
F: 50-1.000

XANGUET
Aphia minuta

mod. 709125

SARDINA
Sardina pilchardus

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No avaluat
Satisfactori
Dolent
Molt dolent

VALOR GASTRONÒMIC
Molt preuat
Preuat
Poc preuat
Sense interès

AMBIENT
Bentònic
Pelàgic

TIPUS DE PESCA
Encerclament
Palangre
Ròssec
Tresmall

F: Fondària en metres
Escala aproximada:
0
10 cm
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