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Cos molt prim, cilíndric i 
comprimit

- Ulls grossos i Boca ample i efímera
- Mandíbula superior llarga i punxeguda
- Sense barbetes

Escates grosses
Manca de línea lateral
Presenta banda longitudinal 
als costats de color gris

Ventre blanc i platejat

La totalitat de les seves aletes 
estan constituïdes per radis blans 

L’aleta dorsal comença en el 
punt mitjà del cos

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
ALADROCALADROCALADROCALADROC

Dors obscur



Engraulis encrasicholus, ALADROC

FOTO

• Figura de Protecció:
SI – En perill!



Cos fusiforme, allargat i 
aplanat als costats

- Ulls grossos 
- Mandíbula inferior més llarga que la superior
- Sense barbetes

Presenta dues escates grosses 
i transparents a cada costat de 
la base de l’aleta caudal

Ventre platejat i asserrat

Les aletes pèlviques estan situades 
al darrere del centre d’inserció de 
la dorsal

Solament presenta una aleta 
dorsal

Dors de color blau

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ALATXAALATXAALATXAALATXA



Sardinella aurita, ALATXA

• Figura de Protecció:
NO



Cos allargat i de secció 
oval. 

- Cap comprimit i alt sense escates 
- Mandíbula prominent
- Boca protràctil

Les seves escates són grosses 
No té línea lateral

Ventre platejat i costats 
daurats

Aleta caudal bifurcada

Única dorsal s’inicia abans de 
la meitat del cos

Dors verd fosc 
amb taques negres

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
SARDINASARDINASARDINASARDINA



Sardina pilchaldus, SARDINA

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap llarg i deprimit a la part anterior als ulls 
- Boca ample que sobrepassa els ulls
- Llavis gruixuts i carnosos

Pell llisa, mucosa i sense escates
Aletes pectorals – 17/20 radis

Ventre blanc
Dors negre – gris 

Cos cilíndric, serpentiforme i comprimit 
lateralment a la porció caudal

L’aleta dorsal s’inicia a l’altura 
de les pectorals i s’uneix amb 
l’anal

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
CONGRECONGRECONGRECONGRE



Conger conger, CONGRE

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



Boca petita i ulls grossos 
Les aletes pèlviques tenen una 
aleta dura - L’anal en té tresDors gris rosat i costats platejats 

Taca negre darrere el cap

Cos ovalat i comprimit lateralment
Escates petites

Una sola aleta dorsal
Les pectorals són llargues

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
GORÀSGORÀSGORÀSGORÀS

Escotada



Pagellus bogaraveo, GORÀS

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



Cavitat bucal ataronjada
Ulls a la part superior del cap 

Dors i costats daurats amb tonalitats rosades 
Ventre blanc i aletes rosades
A la base de la pectoral hi ha una taca negre!

Cos oblong, lleugerament comprimit
Escates petites

Dorsal més  alta a la part anterior
Les pectorals són llargues

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
BESUCBESUCBESUCBESUC

Escotada



Pagellus acarne, BESUC

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Perfil cefàlic convex
- Boca grossa amb el morro punxegut
- Cavitat bucal negra i ulls ovalats 

La seva coloració és rosa clar 
amb reflexos metàl·lics

Aletes pectorals llargues i acabades 
en punta. Arriben inici de l’anal.

Cos ovalat, llarg i comprimit

L’aleta dorsal és llarga 

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
PAGELLPAGELLPAGELLPAGELL

Escotada



Pagellus erythrinus, PAGELL

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap allargat amb els ulls grossos
- Boca petita

Presenta una sola aleta dorsal
Presenta línea lateral 

Aletes pectorals triangulars 
Aletes pèlviques amb una 
espina fina i flexible

Cos fusiforme, allargat i no molt 
comprimit lateralment 

Dors gris – fosc amb tons 
verdosos. Ventre blanc 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
BOGABOGABOGABOGA

Escotada



Boops boops, BOGA

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap gros i robust amb perfil corbat. 
- Mandíbules fortes amb nombroses dents i 4                    
canins molt desenvolupats que li donen nom. 
- Ulls petits si els comparem amb el cos.

Aletes pectorals llargues i grosses.
Pèlviques amb una espina forta

Ventre blanc
Dors verd – blavós (joves) 

Cos ovalat i comprimit lateralment
Presenta línea lateral

Una sola aleta dorsal i una 
caudal escotada i potent

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
DÈNTOLDÈNTOLDÈNTOLDÈNTOL



Dentex dentex, DÉNTOL

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada

FOTO



- Boca petita terminal lleugerament protràctil. 
- Diverses fileres de molars a cada mandíbula.

Aletes pectorals acabades en punta i 
quasi més llargues que el cap.
Les pèlviques són curtes i grogues!

Presenta una taca negra a la part superior del 
peduncle caudal i a la base de les pectorals 

Cos ovalat, alt i comprimit lateralment
Color gris – groguenc
Presenta línea lateral

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
ESPARRALLESPARRALLESPARRALLESPARRALL

Escotada



Diplodus annularis, ESPARRALL

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap còncau amb el morro punxegut! 
- Diverses fileres de molars a cada mandíbula.

Aletes pectorals llargues i en punta

Coloració gris – platejat amb 7 línies 
verticals negres!
Taca negra en el peduncle caudal. 

Cos ovalat, alt i comprimit lateralment
Color gris – gris obscur
Presenta línea lateral

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MORRUDAMORRUDAMORRUDAMORRUDA

Escotada i negre!



Diplodus puntazzo, MORRUDA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Boca petita i inclinada cap endavant 
- Mandíbules extensibles 
- Ulls grossos 

Aleta dorsal llarga igual que les pectorals 
que a part són agudes
Pèlviques i anal petites

Dors molt vistós (blavós) 
amb els costats platejats 
Presenta línea lateral

Cos allargat i comprimit amb els perfils 
ventral i dorsal corbats

Presenta línea lateral marcada
Taca negra al peduncle caudal

Escotada

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
OBLADAOBLADAOBLADAOBLADA



Oblada melanura, OBLADA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Perfil cefàlic convex amb el cap petit
- Diverses disposen de petits canins i 3-5 
fileres de molars
- Boca grossa amb llavis gruixats i carnosos

Aletes pectorals bastant llargues i 
agudes
Les pèlviques són curtes i fortes!

A l’opercle i al
cap té dues 
taques negres
i entre els
ulls una de 
daurada!  

Cos ovalat i comprimit lateralment
Color gris – gris obscur
Presenta línea lateral ben definida

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

Té una sèrie de línees 
longitudinals grises
Dors gris – blavós amb 
costats platejats

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ORADAORADAORADAORADA

Escotada
i 

obscura



Sparus aurata, ORADA

• Figura de Protecció:

SI! Espècie vulnerable!

FOTO



- Cap llarg i rodó durant l’etapa adulta.
- Morro gruixat i ulls grossos i ovalats
- Dents anteriors còniques i 2 fileres 
de molars a la mandíbula superior 

La seva coloració és rosa amb 
reflexos platejats
Les aletes són roses amb una taca 
negra a l’opercle i aleta caudal

Aletes pectorals llargues

Cos ovalat, llarg i comprimit

Té una dorsal que la trobem 
inserida dins un solc

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
PAGREPAGREPAGREPAGRE

Escotada



Pagrus pagrus, PAGRE

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Perfil cefàlic convex amb el cap gros.
- Presenta vuit incisius a cada mandíbula.
- Boca grossa amb llavis fins

Aletes pectorals bastant llargues al 
igual que l’aleta dorsal. 
Les pèlviques són curtes amb una 
espina bastant forta!

Cos amb colors platejats als costats 
amb tonalitats més fosques al ventre.
Presenta línea lateral ben definida. 

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

SOM UN SARDSOM UN SARDSOM UN SARDSOM UN SARD

Escotada amb la 
vora negre

Té una sèrie de línees 
verticals negres més 
vistoses en els joves!

Taca negra al 
peduncle caudal  



Diplodus sargus, SARD

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap i ulls petits
- Morro obtús amb la boca recorbada i petita
- Mandíbules poc extensibles

Una  aleta dorsal amb radis durs i 
blans pràcticament igual de llargs.
Aleta pectoral curta

Cos alt i ovalat comprimit lateralment 
Presenta línea lateral

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

Escotada

Posseeix 10 o 11 línees longitudinals de color 
groc que la fan única i bona de distingir!

Dors gris
Ventre i costats blancs

M’HAN DIT QUE M’HAN DIT QUE M’HAN DIT QUE M’HAN DIT QUE 
SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
SAUPASAUPASAUPASAUPA

…………



Sarpa salpa, SAUPA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Perfil cefàlic recte o un poc còncau
- Boca protràctil amb un morro agut
- Mandíbula disposa d’incisius i molars

Dorsal llarga i pectorals llargues i 
punxegudes que arriben fins als 
radis blans de la mateixa dorsal

Cos alt i ovalat comprimit lateralment 
Té línea lateral

Té una sola aleta dorsal. 
L’aleta anal és curta.

Escotada

Aletes pèlviques i anal petites i 
més obscures que les altres

Dors de color marró

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
VARIADAVARIADAVARIADAVARIADA

7-9 línees longitudinals daurades 
ben diferenciadores

Taca negra

Taca negra



Diplodus vulgaris, VARIADA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap gros i allargat
- Boca grossa amb les mandíbules protràctils
- Llavis aguts i ulls petits
- No presenta barbetes

Les aletes tenen una tonalitat 
groguenca i la línea lateral és 
present

Aleta anal curta i petita 

Cos ovalat, llarg i comprimit lateralment

L’aleta dorsal s’inicia a l’altura 
de les pectorals

Escotada amb la 
vora grisa 
obscura

JO NO M’HI VEIG JO NO M’HI VEIG JO NO M’HI VEIG JO NO M’HI VEIG 
PERÒ SEÑORES:PERÒ SEÑORES:PERÒ SEÑORES:PERÒ SEÑORES:
SOM UN MABRESOM UN MABRESOM UN MABRESOM UN MABRE



Lithognathus mormyrus , MABRE

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap petit 
- Boca grossa amb 2 mandíbules de igual mida
- Ulls grossos al costat esquerra. Molt junts!

El costat esquerre: color groguenc
El costa dret és blanc

Cos deprimit i allargat amb línea lateral 
arquejada a la zona anterior

Aleta dorsal i anal llargues
Pectorals asimètriques

A. caudal rodona

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
BRUIXA BRUIXA BRUIXA BRUIXA 

CAP PROBLEMA?CAP PROBLEMA?CAP PROBLEMA?CAP PROBLEMA?



Lepidorhombus boscii , BRUIXA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap petit 
- Boca terminal i ample. Mandíbula inferior 
prominent
- Ulls grossos al costat esquerra. Molt junts 
separats per una protuberància òssia!

El costat esquerre: color marró – vermellós 
amb taques de distintes tonalitats
El costa dret és blanc

Cos deprimit, oval i allargat amb línea 
lateral arquejada a les dues bandes

L’aleta dorsal comença davant 
els ulls. El primer radi és el 
més llarg

A. caudal rodona

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
PELAIA PELAIA PELAIA PELAIA 

SOM PRECIOSSOM PRECIOSSOM PRECIOSSOM PRECIOS



Solea sp , PELAIA

• Figura de Protecció:

NO



- Boca petita. 
- Ulls molt separats al costat esquerre

La línea lateral només apareix a 
la cara oculada

És mimètic: la seva coloració 
varia segons el fons. 
Majoritàriament és gris amb 
taques negres i marrons

Cos deprimit i de forma ovalada

L’aleta dorsal és llarga i s’inicia 
davant els ulls. Anal llarga. 

SOM UN PEDAÇSOM UN PEDAÇSOM UN PEDAÇSOM UN PEDAÇ



Bothus podas podas , PEDAÇ

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Ulls grossos 
- Boca mitjana i obliqua 
- Presenta una barbeta davall el mentó 

Ventre platejat
Dors terrós rosat més clar 
als costats! 

Cos fusiforme i comprimit lateralment 
amb petites escates poc adherents

Presenta 3 dorsals i 2 anals 
amb poca separació
A. pectorals i pèlviques són 
de la mateixa mida

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
CAPELLÀCAPELLÀCAPELLÀCAPELLÀ



Trisopterum minutus capelanus
CAPELLÀ

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Ulls grossos i rodons 

Ventre blanc
Dors gris amb tons marrons 
o blavosos! 

Cos fusiforme i un poc comprimit amb 
petites escates

Presenta 3 dorsals i 2 anals 
amb poca separació
Distància entre 1ª i 2ª dorsals 
major que 2ª i 3ª 
No s’aprecia al dibuix!

SOM UNA MARE SOM UNA MARE SOM UNA MARE SOM UNA MARE 
DE LLUÇDE LLUÇDE LLUÇDE LLUÇ

Aletes pèlviques i pectorals 
petites 



Micromesistius poutassou
MARE DE LLUÇ

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap gros
- Boca ample amb el morro curt i arrodonit 
- Dels llavis inferiors sobresurt una barbeta

Aletes pèlviques filamentoses 

Ventre claret 
Dors obscur 

Cos gruixat i allargat estret cap a la cua

2 Aletes dorsals amb les pectorals 
que en sobrepassen la primera

Rodona 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MÒLLERA DE FANGMÒLLERA DE FANGMÒLLERA DE FANGMÒLLERA DE FANG



Phycis blennoides
MÒLLERA DE FANG

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



Cap gros i deprimit 
amb crestes i fosses

- Ulls i boca grossos.
- Dents fines.
- Boca súpera
- Sense barbetes

Escates molt 
petites i caduques

Ventre 
blanquinós

Aleta ventral que 
comença just després de 
la pectoral

2ona aleta D, 4 vegades 
més llarga que la 1eraD

SOM UN LLUÇSOM UN LLUÇSOM UN LLUÇSOM UN LLUÇ



Merluccius merluccius, LLUÇ

• Figura de Protecció:
NO – En situació de menor risc 

FOTO



- Cap clarament arrodonit
- Boca ample i inclinada quasi verticalment 
- Mandíbula inferior prominent amb les dents       
curtes i fortes!
- Ulls grossos

Aletes pectorals bastant 
llargues que arriben fins a la 
meitat de la dorsal

Color gris blavós. Al cap i a 
les pectorals: taca daurada

Cos oval amb el dors alt i comprimit 
lateralment

Presenta 1 A. Dorsal llarga 
amb a part anterior + llarga

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
CASTANYOLA CASTANYOLA CASTANYOLA CASTANYOLA 



Brama brama
CASTANYOLA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Perfil cefàlic clarament arrodonit 
- Boca ample amb posició horitzontal
- Morro curt i ulls grossos

Aletes pèlviques i anal molt semblants. 
Totes dues són de color negre amb els 
radis anteriors blans

Coloració general gris fosc 
amb reflexos verd - grocs 

Cos alt i comprimit amb el perfil dorsal 
més corbat que el ventral

Les dues dorsals es troben 
unides per una fina membrana. 
La 1ª és més curta que la 2ª

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
ESCORBALL ESCORBALL ESCORBALL ESCORBALL 



Sciaena umbra, ESCORBALL

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!

FOTO



- Cap molt allargat i cònic 
- Boca molt ampla amb els ulls grossos
- Mandíbula inferior prominent amb dents 
agudes que li proporcionen caràcter agressiu

Aletes pectorals punxegudes i 
pèlviques curtes 

Ventre blanc
Dors color blau fosc amb una sèrie 
de bandes verticals negres 

Cos cilíndric i molt allargat! 

Posseeix dures dorsals molt 
separades entre elles

Escotada

SOM UN ESPET SOM UN ESPET SOM UN ESPET SOM UN ESPET 



Sphyraena sphyraena, ESPET

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!

FOTO



- Cap gros amb el perfil convex 
- Boca protràctil
- Ulls grossos 

Aletes pectorals petites que es 
troben per darrera les pèlviques

Aleta caudal és ampla  
i arrodonida

Cos ovalat, alt i bastant comprimit 
lateralment amb petites escates

Les aletes dorsal i anal tenen 
radis espinosos robusts 

Presenta una taca 
negra als costats !

SOM UN GALL SOM UN GALL SOM UN GALL SOM UN GALL 
DE SANT PEREDE SANT PEREDE SANT PEREDE SANT PERE



Zeus faber, GALL DE SANT PERE

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Perfil cefàlic recte
- Mandíbules protràctils i blanes
- Dents petites i ulls grossos

Presenta una sola aleta dorsal
Presenta línea lateral 

Aletes pectorals llargues
Pèlviques i anal curtes. L’anal comença 
a l’alçada dels radis blans de la dorsal

Cos allargat i fusiforme, poc comprimit 

Dors gris blavós amb ventre platejat 
Als costats a damunt les pectorals 
apareix una taca rectangular negra

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
GERRETGERRETGERRETGERRET

Bifurcada



Spicara smaris

GERRET
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Boca protràctil amb dents en filera
- Cap llarg 
- Morro cònic i punxegut 

Aletes pèlviques i pectorals petites
La dorsal presenta una fenedura que separa 
radis durs de blans. No s’aprecia al dibuix!

Cos molt allargat i de secció circular. 
Lleugerament comprimit lateralment 

La seva coloració general és rosada 
amb tonalitats vermelles al dors i 
blanquinoses al ventre

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
GERRET GERRET GERRET GERRET 
FLABIOLFLABIOLFLABIOLFLABIOL

Escotada 



Centracanthus cirrus

GERRET FABIOL
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Boca obliqua amb mandíbula inferior
prominent 

- Dents molt afilades i corbades!

Aleta caudal escotada – bifurcada
L’anal la té molt desenvolupada

Els dors i les aletes són blau 
verdosos amb reflexos metàl·lics. 
Els costats blaus amb tonalitats 
daurades. Reflexos blau metàl·lic 
per tot el cos!

Cos allargat i deprimit lateralment. La 
regió cefàlica és la més alta del cos! 
La línea lateral present una curvatura 
per damunt la pectoral Aleta dorsal molt alta i llarga 

fins a l’altura de la caudal. 
Des de el cap fins a la coa!

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
LLAMPUGALLAMPUGALLAMPUGALLAMPUGA

L’ELEGÀNCIA DELS L’ELEGÀNCIA DELS L’ELEGÀNCIA DELS L’ELEGÀNCIA DELS 
OCANSOCANSOCANSOCANS



Coryphaena hippurus
LLAMPUGA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap gros amb perfil cefàlic quasi vertical! 
- Ulls situats a la part superior del cap
- Boca horitzontal amb dues barbetes a la 
mandíbula!

Aleta anal té la mateixa forma 
que la 2ª dorsal però és + petita!

Es de color rosa i vermell 
amb línees longitudinals de 
color groc 

Cos llarg i comprimit. Escates grosses!

Presenta dues dorsals 
considerablement separades

SOM UN MOLL SOM UN MOLL SOM UN MOLL SOM UN MOLL 
DE FANGDE FANGDE FANGDE FANG



Mullus barbatus

MOLL DE FANG
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- El perfil cefàlic no es tant vertical com en el 
cas del moll de fang. Es més aviat convex ! 
- Ulls situats a la part superior del cap
- Boca horitzontal amb dues barbetes a la 
mandíbula!

Aleta anal té la mateixa forma 
que la 2ª dorsal però és + petita!

El dors és de color vermell
El ventre és de color blanc
Els colors són més opacs! 

Cos llarg i molt semblant al moll de fang

Presenta dues dorsals 
considerablement separades
A la 1ª hi ha 2 línees 
transversals vermelles!

SOM UN MOLL SOM UN MOLL SOM UN MOLL SOM UN MOLL 
DE ROCADE ROCADE ROCADE ROCA



Mullus surmuletus

MOLL DE ROCA
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap allargat amb perfil cefàlic oval  
- Boca ample i quasi horitzontal 
- Ulls ben vistosos 

Aletes pectorals i pèlviques molt 
semblants. Similitud entre la 2ª 
dorsal i l’aleta anal

Dors color blau; Ventre blanc
Costats grisos amb línees 
transversals negres! 

Cos cilíndric i poc comprimit. Presenta 
una quilla en el peduncle caudal. Línea 
lateral arriba fins a l’eix de la coa

2 Dorsals: la 1ª amb 4 o 5 
radis espinosos lliures; la 2ª 
amb 1 radi espinós. Aquesta 
comença al centre i arriba 
fins a l’aleta caudal

Convexa

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
PÀMPOLPÀMPOLPÀMPOLPÀMPOL



Naucrates ductor

PÀMPOL
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap amb perfil suau  
- Boca ample 
- Ulls petits

Aletes pectorals i pèlviques molt 
semblants però les pèlviques són 
més curtes que les pectorals. 
Similitud entre la 2ª dorsal i 
l’aleta anal

La coloració general és 
groguenca  verdosa amb el 
ventre més blanquinós 

Cos allargat i comprimit lateralment

2 Dorsals: la 1ª és més baixa 
que la 2ª

Escotada 

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
VERDEROLVERDEROLVERDEROLVERDEROL



Seriola dumerili

VERDEROL
• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!

FOTO



Cos fusiforme i comprimit 
lateralment

- Cap allargat amb la boca grossa 
- Mandíbula inferior prominent
- Els ulls són grossos un poc transparents  

Presenta una línea lateral molt 
ben definida envoltada de 
petits escuts ossis 

Ventre blanc
Taca negre a l’opercle branquial

Aleta anal llarga i caudal escotada

Presenta dues dorsals. No es 
visible al dibuix!

Dors de color gris verd

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
SORELLSORELLSORELLSORELL



Trachurus sp

SORELL
• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap lleugerament comprimit amb perfil 
cefàlic còncau 
- Mandíbula allargada en forma de espasa !!!
- Boca grossa

Pell llisa sense escates
El dors és blau obscur amb els 
costats platejats

Cos allargat i robust, més alt a la part 
anterior que la posterior. No té aletes 
pèlviques. Per compensar té dues anals!

Aleta dorsal ben grossa i en 
punta separada en 2 parts 
molt ben diferenciades 

Molt grossa

Carena potent

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
SENYOR SENYOR SENYOR SENYOR 

EMPERADOREMPERADOREMPERADOREMPERADOR



Xiphias gladius

EMPERADOR 
• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!

FOTO



- Perfil cefàlic vertical 
- Ulls petits situats a la part superior del cap
- La boca és petita però presenta uns forts 
incisius que sobresurten cap a l’exterior! 

Coloració general gris rosat 
amb línees transversals 
blaves al cap 

Cos molt comprimit lateralment i alt 
amb les escates bastant grossetes

Aleta dorsal llarga al igual 
que la seva aleta anal 

Caudal petiteta

QUIN RETRATOQUIN RETRATOQUIN RETRATOQUIN RETRATO
SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
RAOR!RAOR!RAOR!RAOR!



Xyrichthys novacula

RAOR 
• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!

FOTO



- Cap immens i aplanat  
- Boca enorme, ampla i semicircular
- Mandíbula inferior prominent amb moltes de 
tens afiladíssimes 
-- Ulls bastant junts

Pell blana, sense escates i amb 
nombrosos apèndixs dèrmics 

Aletes pectorals enormes 

Cos comprimit. La part posterior del cos 
és més prima que la anterior

Aleta dorsal constituïda per 3 
espines aïllades sobre el cap 
i altres 3 darrera 

Coloració general marró 
amb tonalitats verdoses
Part ventral blanca  

SOM UN RAPSOM UN RAPSOM UN RAPSOM UN RAP



Lophius piscatorius
RAP 

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Perfil cefàlic còncau 
- Mandíbules protràctils i blanes
- Dents molt petitetes 

Presenta una sola aleta dorsal
Presenta línea lateral de color groc 
Just per sota té una taca negra, 
damunt l’aleta pectoral

Aletes pectorals llargues i en punta 
Aletes pèlviques curtes, anal un poc 
més llarga

Cos allargat, poc comprimit lateralment 
amb el dors alt

Dors blau amb tons verds i grisos 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
XUCLAXUCLAXUCLAXUCLA

Escotada 



Spicara maena
XUCLA

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap estret amb la boca que arriba davall ulls  
- Morro curt i rodó amb dents nombroses i petites
- Els ulls allargats amb membrana nictitant

Aleta pectoral grossa! Al costat 
hi observem cinc parells 
d’obertures branquials 

Cos allargat de pell molt aspra
Coloració marró amb nombroses taques
Coloració marró blanquinós al ventre 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Aleta caudal curta i asimètrica

SOM UN GATÓSOM UN GATÓSOM UN GATÓSOM UN GATÓ



Scyliorhinus canicula
GATÓ

• Figura de Protecció:
NO

FOTO



- Cap més ample que el Gató  
- Morro curt i lleugerament punxegut
- Els ulls allargats amb membrana nictitant

Aleta pectoral grossa! Al costat 
hi observem cinc parells 
d’obertures branquials 

Cos allargat de pell molt aspra. És més 
ample que el Gató 
Coloració gris marró amb nombroses 
taques al dors majors que el Gató
Coloració marró blanquinós al ventre 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Aleta caudal curta i asimètrica

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
GATVAIREGATVAIREGATVAIREGATVAIRE



Scyliorhinus stellaris
GATVAIRE

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill!

FOTO



- Cap allargat amb les mandíbules llargues i 
primes amb la inferior prominent
- Nombroses dents, llargues i punxegudes Cos molt allargat i prim en forma de 

fletxa amb la línea lateral baixa

Aleta dorsal molt endarrerida 
i quasi simètrica amb l’aleta 
anal
Constituïdes per radis blans
Aleta caudal escotada 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
AGULLAAGULLAAGULLAAGULLA

Costats i ventre platejats
Dors verd blavós  



Belone belone gracilis
AGULLA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap llarg amb la boca clarament tubular 
- A damunt el cap té un petit solc longitudinal

Color verd fosc marró al dors
Ventre verd amb clapes grogues

Cos molt allargat i prim de secció 
cilíndrica amb el cos cobert de peces o 
plaques òssies poligonals

Presenta aleta dorsal que ocupa entre 10 i 12 
plaques òssies
No presenta aletes pectorals
Aleta caudal rudimentària no visible al dibuix

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
SERPETASERPETASERPETASERPETA



Nerophis ophidion
SERPETA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!



Cap llarg amb la boca tubular 

Color verd fosc marró al dors
Ventre verd amb clapes grogues

Cos extraordinàriament fi i allargat
En aquest cas el cos també està cobert 
de peces o plaques òssies poligonals

Aleta dorsal: de 28 a 32 radis
Aleta pectoral: de 13 a 14 radis
A. caudal en forma de ventall: de 9 a 10 radis
Aleta anal: 3 radis

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
AGULLETAAGULLETAAGULLETAAGULLETA



Syngnathus abaster
AGULLETA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill crític!



Cap llarg amb la boca clarament tubular, 
comprimida i tant llarga com l’aleta dorsal 

Color marró amb bandes 
transversals fosques. Ventre groc

Cos molt allargat i prim sobretot a la 
part posterior
Presenta esquelet extern dèrmic format 
per plaques òssies poligonals

Presenta aleta dorsal que ocupa entre 8 i 10 
plaques òssies
Presenta aletes pectorals però reduïdes al igual 
que l’aleta anal. Tenen forma de ventall
No presenta aletes pèlviques 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
AGULLAAGULLAAGULLAAGULLA



Syngnathus acus
AGULLETA

• Figura de Protecció:

NO



Tub bucal tan alt com la resta del cap i tan 
llarg com l’aleta dorsal. Comprimit lateralment 

Coloració variable: marró amb tons 
grisos, verds i vermells. Ventre platejat

Cos molt llarg d’aspecte serpentiforme 
més prim a la part posterior que l’anterior
Com els seus germans presenta anells 
poligonals que recobreixen tot el cos

Presenta aleta dorsal que ocupa entre 7 i 9 
plaques òssies
Les aletes pectorals, anal i caudal són 
arrodonides i poc desenvolupades 

SOM UN PEIX SOM UN PEIX SOM UN PEIX SOM UN PEIX 
BADABADABADABADA



Syngnathus typhle
PEIX BADA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Boca molt estreta amb el 
morro tubular
- Ulls mòbils independentment 
un de l’altre

Color marró vermellós o negre amb 
taques ocres, blaves o blanques

Aleta dorsal en forma de ventall 
compresa entre els 2 darrers 
anells del tronc i el 1er de la coa!

Cos curt i comprimit amb una 
inflexió a la zona ventral

Posseeix anells ossis espinosos que 
es poden perllongar en apèndix

Aletes pectorals curtes amb la 
caudal llarga i prènsil

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
CAVALLET DE MARCAVALLET DE MARCAVALLET DE MARCAVALLET DE MAR



Hippocampus ramulosus
CAVALLET DE MAR

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!

FOTO



- Boca estreta però amb el 
morro més curt que H.romulasus
- Ulls mòbils independentment un 
de l’altre

Color marró vermellós o negre amb 
taques ocres, blaves o blanques

Aleta dorsal en forma de ventall 
compresa entre els 2 darrers 
anells del tronc i el 1er de la coa!

Cos curt i comprimit amb una 
inflexió a la zona ventral

Posseeix anells ossis però no 
presenta filaments cutanis!

Aletes pectorals curtes amb la 
caudal llarga i prènsil

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
CAVALLET DE MARCAVALLET DE MARCAVALLET DE MARCAVALLET DE MAR



Hippocampus hippocampus
CAVALLET DE MAR

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!

FOTO



- L’opercle és gros i presenta 3 espines curtes 
- Preopercle dentat 
- Boca ampla amb mandíbules evaginables
- Dents prominents, petites, afilades i abundants
- Llavis pronunciats i carnosos. Cap molt gros!

Peix mimètic. Varia des d’un to 
marró clar a un color més verdós
Ventre groguenc

Cos ovalat, robust i fort, cobert per 
petites escates pectinades

Totes les aletes del seu cos 
són molt grosses!

Convexa i potent
Marges blancs

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
ANFÓSANFÓSANFÓSANFÓS



Epinephelus marginatus
ANFÓS

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!

FOTO



- L’opercle és gros i presenta 3 espines curtes
- Preopercle dentat 
- Boca ampla amb mandíbula inferior prominent 
- Dents prominents, petites, afilades i abundants
- Cap gros!

Coloració marró amb bandes 
longitudinals fosques

Cos allargat i molt comprimit. És el més 
prim de la seva anfossos. Pell gruixada!

Totes les aletes del seu cos 
són molt grosses!

Rodona: joves
Còncava: adults

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
ANFÓS LLISANFÓS LLISANFÓS LLISANFÓS LLIS



Epinephelus costae
ANFÓS LLIS

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!

FOTO



- Cap allargat amb escates a la galta i opercle
- Ulls globulosos i grossos!
- Obertura branquial grossa
- Preopercle dentat i l’opercle presenta 3 espines

Coloració variable amb dimorfisme sexual
Els mascles són grocs, llisos, rosats mentre 
que les femelles són de colors més pàl·lids  

Cos allargat, bastant alt amb una sèrie 
de franges longitudinals grogues i 
transversals vermelles!

Aleta dorsal llarga amb petita 
fenedura que separa els radis 
durs dels blans. Pectorals amples

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
SERRÀSERRÀSERRÀSERRÀ



Serranus cabrilla
SERRÀ

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap gros
- Boca ampla amb mandíbules extensibles 
- Dents petites i punxegudes
- Preopercle dentat i l’opercle presenta 3 espines

Multitud de colors des de groc a vermell!
Presenta 5 o 7 bandes verticals grises o 
violàcies que es poden dividir  

Cos allargat i alt amb perfil punxegut

Aleta dorsal i anal de color groc 
amb taques blaves, roses i 
vermelles. Les pectorals tenen 
bandes transversals blaves i les 
pèlviques són marrons

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
VACAVACAVACAVACA



Serranus scriba
VACA

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap gros amb perfil quasi recte
- Aquest cap presenta petites crestes espinoses
- Boca ampla i dents petites i còniques en fileres
- Mandíbula inferior prominent 
- Preopercle asserrat
- Part superior de l’opercle té cresta longitudinal 

Color marró amb tons vermells i blaus  

Cos alt i bastant robust. Escates petites 
i rugoses

Aleta dorsal llarga amb fenedura 
separadora de radis durs – blans
Aleta pèlviques més llargues que 
les pectorals La base de la dorsal 
i anal recobertes de pell!

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
PÀMPOL RASCÀSPÀMPOL RASCÀSPÀMPOL RASCÀSPÀMPOL RASCÀS



Polyprion americanus
PÀMPOL RASCÀS

• Figura de Protecció:

NO

FOTO



- Cap petit 
- Boca ampla i grossa. Nombroses i agudes dents
- L’opercle presenta dues espines
- El preopercle té espines orientades cap endavant

Color gris platejat amb una taca 
negre a l’opercle!

Cos fusiforme i hidrodinàmic amb la cua 
robusta i potent

Presenta dues dorsals, separades i 
més llargues que altes 

SOM UN LLOPSOM UN LLOPSOM UN LLOPSOM UN LLOP



Dicentrarchus labrax
LLOP

• Figura de Protecció:

NO



- La boca és molt ampla amb dents ben desenvolupades
- A l’opercle hi trobem les característiques 3 espines  
- Cap bastant gros: dos terços del total del cos!
- Ulls grossos

Color gris al dors i més clar al ventre

Cos oval, allargat i robust!

Aleta dorsal llarga i baixa

Còncava als adults

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
XERNAXERNAXERNAXERNA



Epinephelus caninus
XERNA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap gros i ample 
- Boca ampla i obliqua
- Ulls en posició laterodorsal amb 2 espines a sobre
- Opercle amb una espina verinosa!

Dors color gris marró. Costats de 
color gris amb punts negres. Taca 
negre a la primera dorsal. Ventre 
blanc amb tons blaus

Cos allargat i comprimit lateralment

Presenta 2 dorsals. La primera amb 6 espines 
verinoses. La segona + llarga però + curta que 
l’aleta anal
Les pèlviques són posteriors a les pectorals!
Caudal recte, lleugerament còncava al centre

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ARANYA DE CAP NEGREARANYA DE CAP NEGREARANYA DE CAP NEGREARANYA DE CAP NEGRE



Trachinus radiatus
ARANYA DE CAP NEGRE

• Figura de Protecció:

NO



- Cap gros i ample 
- Boca quasi vertical
- Ulls en posició laterodorsal amb 2 espines a sobre
- Davant l’opercle hi presenta l’espina verinosa!

Dors color gris clar. Als costats 
presenta de 7 a 11 taques negres. 
Taca negre a la primera dorsal
Ventre gris groguenc

Cos allargat i comprimit 

Presenta 2 dorsals. La primera amb 7 espines 
verinoses. La segona + llarga però + curta que 
l’aleta anal
Pèlviques molt posteriors a les pectorals!
L’aleta caudal és recte

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ARANYA FRAGATAARANYA FRAGATAARANYA FRAGATAARANYA FRAGATA



Trachinus araneus
ARANYA FRAGATA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap curt amb la boca obliqua
- Ulls en posició laterodorsal amb 2 espines a sobre
- L’opercle presenta una espina verinosa!

Dors color marró clar amb tons 
grisacis. Als costats té una sèrie de 
bandes transversals dirigides cap 
enrere. Taca negre a la primera 
dorsal amb el ventre blanc

Cos allargat i comprimit  

Presenta 2 dorsals. La primera amb 6 espines 
verinoses. La segona + llarga però + curta que 
l’aleta anal
Pèlviques són en aquest cas anteriors a les 
pectorals i a més, tenen un radi espinós!
L’aleta caudal és recte

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ARANYA MONJAARANYA MONJAARANYA MONJAARANYA MONJA



Trachinus draco
ARANYA MONJA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap gros i llarg amb els ulls ben grossos! 
- Boca ampla proveïda de dents petites i còniques

Dors de color blau fosc – negre
Als costats presenta una banda 
verdosa irregular. El ventre és 
blanc i les aletes grogues!

Cos fusiforme bastant robust
Peduncle caudal prim amb una carena 
longitudinal

Presenta dues dorsals juntes i seguides d’una 
sèrie de pínnules al igual que darrera l’anal
Aletes pectorals molt i molt llargues!!!
Aquest darrer tret no es veu al dibuix

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
BÀCORABÀCORABÀCORABÀCORA



Thunnus alalunga
BÀCORA

• Figura de Protecció:

NO



- Boca grossa amb petites dents còniques  
- Destaquen els ulls pel seu gran tamany

Dors de color blau fosc amb el 
ventre platejat. Les aletes són 
grises amb tons grocs!

Cos allargat, fusiforme i molt robust
La part central és de secció circular
Peduncle caudal estret amb carenes 
laterals 

Presenta 2 dorsals juntes (no es veu al dibuix)
Darrera la 2ª hi ha 8-9 pínnules al igual que 
darrera l’aleta anal. La primera dorsal així com 
les pèlviques i pectorals es repleguen dins un 
solc per obtenir major hidrodinamisme 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
TONYINATONYINATONYINATONYINA



Thunnus thynnus thynnus
TONYINA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill!



- Cap cònic i petit amb la boca grossa  
- Les dents són còniques i petites
- Ulls grans amb pupil·la adiposa desenvolupada

Dors blau – verdós metàl·lic amb 
línies fosques. Costats i ventre 
platejats amb reflexos iridiscents.
Filera de punts foscs baix la línia 
lateral 

Cos allargat de secció rodona. També 
presenta una carena longitudinal al 
peduncle caudal 

En aquest cas i a diferència de la tonyina i la 
bacora, les dues dorsals estan ben separades
Tant a darrera la 2ª dorsal com darrera la anal 
presenta les característiques pínnules    

SOM UN BISSOM UN BISSOM UN BISSOM UN BIS



Scomber japonicus
BIS

• Figura de Protecció:

NO



- Cap allargat amb una boca grossa i ampla  
- Les dents són còniques i petites
- Ulls grans amb pupil·la adiposa desenvolupada

Dors de color blau – verdós amb 
tonalitats metàl·liques i estries 
irregulars . Costats i ventre + clars 

Cos fusiforme, allargat, poc comprimit i 
en el peduncle caudal hi ha 2 carenes a 
cada costat! 

Dues dorsals bastant distanciades entre elles
Tant a darrera la 2ª dorsal com darrera la anal 
presenta les característiques pínnules: 5
L’aleta anal és simètrica a la 2ª dorsal     

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
VERATVERATVERATVERAT



Scomber scombrus
VERAT

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap allargat i gros amb una boca molt ampla 
- Mandíbules bastant llargues 
- Els ulls són ovals

Dors de color blau fosc amb tons 
verds i línies obliqües negres als 
costats – entre 5 i 11 – Ventre blanc 

Cos fusiforme, allargat i recobert per escata 
petita amb la línia lateral ondulada
Presenta 3 carenes al peduncle caudal essent 
la central la més desenvolupada! 

Presenta dues dorsals juntes. La primera és + 
llarga i ampla
Aletes pectorals i pèlviques petites      

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
BONÍTOLBONÍTOLBONÍTOLBONÍTOL



Sarda sarda
BONÍTOL

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap gros i gruixat amb nombroses expansions 
carnoses, crestes, així com espines curtes i fortes  
- Davall la mandíbula hi trobem expansions carnoses
- Presenta dos petits apèndix a sobre l’orifici nasal
- Ulls ovals i grossos amb la boca ampla i obliqua

Color vermell amb tonalitats 
marrons, rosades i taronges
Taca negra: darrers radis dorsal

Cos massís, ovalat i fusiforme

Glàndules verinoses a la base 
de les primeres espines dorsals

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
CAPCAPCAPCAP----ROIGROIGROIGROIG

Arrodonida



Scorpaena scrofa
CAP-ROIG

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!



- Cap amb protuberàncies cutànies i filiformes  
- Protuberàncies més marcades darrere els ulls que 
damunt els orificis nasals
- Boca ampla amb les dents petites
- Ulls ovals i més grans que els del cap – roig!

Dors i laterals marrons amb tons 
vermellosos formant taques irregulars
El ventre es de coloració rosada

Cos massís

Aleta dorsal amb una fenedura 
que separa radis durs dels blans. 
Grans aletes pectorals!

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ESCÓRPORAESCÓRPORAESCÓRPORAESCÓRPORA

Arrodonida



Scorpaena porcus
ESCÓRPORA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap gros amb el perfil cefàlic rodó  
- Boca terminal i ampla 
- Mandíbula inferior prominent amb dents petites 
i punxegudes

Dors de color gris amb els costats 
platejats. El ventre és blanc i les 
aletes obscures

Cos allargat i un poc comprimit lateralment
Peduncle caudal gruixat i fort 

Presenta 2 dorsals separades per 
una fenedura. La 2ª és més llarga!
Les aletes pectorals són triangulars 
mentre que l’anal és molt curta 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
CORBINACORBINACORBINACORBINA

Recte



Argyrosomus regius
CORBINA

• Figura de Protecció:

NO



- Perfil cefàlic arrodonit 
- Boca ampla, arrodonida en posició horitzontal
- Mandíbula superior major que la inferior
- Presenta petita barbeta a la mandíbula 
inferior. No es veu al dibuix!

Presenta 2 dorsals separades per una 
fenedura. L’aleta anal és curta

Cos allargat i prim 

Color platejat amb bandes 
ondulades i inclinades daurades
Té una taca negra al preopercle!

SOM UN REIG SOM UN REIG SOM UN REIG SOM UN REIG 

Vores rectes



Umbrina cirrosa
REIG

• Figura de Protecció:

NO



- Cap allargat i no tant comprimit com el cos 
- Boca i ulls petits 
- Els llavis són carnosos i les dents canins

Dimorfisme sexual: 
Mascle de color verd i blau amb una 
taca negre a la base a. Dorsal
Femelles marrons amb tons taronges 
no molt vistosos

Cos fusiforme i comprimit lateralment 
amb la pell escorredissa 

Presenta una sola dorsal amb els 
dos primers radis molt més llargs 
que la resta – no es veu al dibuix –
Aletes pectorals i pèlviques curtes 

Arrodonida

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
DONZELLA DONZELLA DONZELLA DONZELLA 



Coris julis
DONZELLA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap petit –menor que l’altura màxima del cos-
- Boca petita però amb els llavis molt gruixats 
- Mandíbules extensibles amb dents còniques

Depenent del seu hàbitat pot tenir color 
verd fosc, marró, blau fosc o negre. Les 
vores de les aletes són blavoses!

Cos ovalat

Presenta una sola dorsal amb la part 
blana més alta que no pas llarga. 
L’aleta anal és curta mentre que la 
caudal presenta una petita fenedura 

SOM UN TORDSOM UN TORDSOM UN TORDSOM UN TORD



Labrus merula
TORD

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap més llarg que l’altura màxima del cos! 
- Boca petita amb llavis gruixats i carnosos 
- Mandíbules extensibles amb dents còniques
- Vora del preopercle llisa

Majoritàriament és verd amb taques 
blanques amb una línia longitudinal ben 
visible en els exemplars joves

Cos allargat i lleugerament comprimit 

Aleta dorsal llarga; Pectorals petites i 
arrodonides amb la caudal ampla 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
GRÍVIAGRÍVIAGRÍVIAGRÍVIA



Labrus viridis
GRÍVIA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap petit i agut més ample que el cos  
- Boca petita amb dents canins 

Dimorfisme sexual: 
Mascle de color verd sobre un fons 
marró groc. Taca negre i banda 
transversal a la part anterior del cos
Femelles presenten línies verticals 
verdes i marrons

Cos fusiforme i comprimit lateralment

Aleta dorsal i anal llargues. L’aleta 
caudal té, en els mascles, els 
extrems del lòbuls punxeguts! 

SOM UN FADRÍSOM UN FADRÍSOM UN FADRÍSOM UN FADRÍ



Thalassoma pavo
FADRÍ

• Figura de Protecció:

NO



- Cap ample i gros amb la boca inclinada 
- Els ulls es troben situats en posició lateral 
- El mascle té les dents més grosses així com el 
morro més arrodonit

Color blanc groguenc translúcid i 
es pot veure l’estructura interna
Taca vermella a l’opercle!

Cos allargat i comprimit lateralment
El mascle és més gros i el seu peduncle 
caudal és més alt que a la femella

Presenta dues dorsals. La segona és 
semblant a l’aleta anal i és més llarga en 
els mascles

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
JONQUILLOJONQUILLOJONQUILLOJONQUILLO



Aphia minuta
JONQUILLO

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill! 



- Cap ample i gros amb la boca inclinada 
- Els ulls es troben situats en posició lateral 
- El mascle té les dents més grosses així com el 
morro més arrodonit

Color blanc groguenc translúcid i 
es pot veure l’estructura interna
Taca negra al peduncle caudal!

Cos allargat i comprimit lateralment
El seu cos és més petit que el jonquillo

Presenta dues dorsals. La segona és 
semblant a l’aleta anal i és més llarga en 
els mascles. Les seves aletes són molt 
semblants a les del jonquillo

SOM UN CABOTÍSOM UN CABOTÍSOM UN CABOTÍSOM UN CABOTÍ

Taca 
negra!



Pseudaphia ferreri
CABOTÍ

• Figura de Protecció:

NO



- Cap curt i ample  
- Parpelles adiposes no troben desenvolupades
- Llavis gruixuts i carnosos
- Boca petita i transversal amb el llavi superior    
molt gruixat. Les dents són molt petites 

Dors gris blavós platejat als costats 
amb línies longitudinals fosques!

Cos fusiforme de secció cilíndrica i 
allargat. Escates grosses!

Aletes dorsals triangulars i 
bastant separades entre elles

Grossa i ampla

SOM UNA LLISASOM UNA LLISASOM UNA LLISASOM UNA LLISA



Chelon labrosus
LLISSA 

• Figura de Protecció:

NO



- Cap gros i molt ample. Tant que sembla rodó! 
- La boca és terminal i el morro curt
- El llavi superior és gruixat però fi 
- Ulls recoberts per membrana adiposa molt 
desenvolupada

Dors gris blavós platejat als costats 
amb línies longitudinals marrons!
Taca negra a la base de la pectoral!

Cos llarg i ample, especialment a la 
part dorsal. Escates molt grosses!

Aletes dorsals triangulars i 
bastant separades entre elles 
idèntiques amb la llissa

Grossa i còncava

SOM UN MUJOLSOM UN MUJOLSOM UN MUJOLSOM UN MUJOL



Mugil cephalus
MUJOL

• Figura de Protecció:

NO



- Cap llarg i ample a la vegada  
- Boca grossa amb el morro punxegut 
- Ulls petits 

Coloració marró pàl·lida – rosada
Pell llisa i llimosa 

Cos cilíndric, serpentiforme i llarg

Les aletes de tot el cos són totes 
molt petites sense aleta caudal

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MORENETAMORENETAMORENETAMORENETA



Apterichtus anguiformis
MORENETA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!



- Cap gros, pla i de secció quadrangular  
- Ulls molt grossos i vermellosos
- Mandíbula superior cobreix la mandíbula inferior
- La boca és petita

Color marró amb taques fosques i 
amb tons blaus i vermells
Les pectorals de color marró blau 
formen dibuixos

Cos allargat de secció quadrangular a la 
part anterior
Posseeix una cuirassa òssia que cobreix 
el cap

Posseeix dues aletes dorsals: la primera 
precedida per radis lliures mentre que la 
segona precedida per una petita espina 
Pectorals formades per dues parts: aleta 
anterior i aleta posterior, més gran i ampla

Escotada amb les 
vores rectes

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
XORIGUERXORIGUERXORIGUERXORIGUER



Dactylopterus volitans
XORIGUER

• Figura de Protecció:

NO



Cap ample amb els ulls 
ben petits

Espiracles grossos amb 
forma de mitja lluna

Morro rodó amb 10 
fileres de dents amples i 
llises per mandíbula

Coloració marró fosca amb una sèrie 
de taques clares. El ventre és blanc

Cos molt ample i aplanat dorsoventralment

Presenta dues aletes 
dorsals petites a la coa
No es veu al dibuix!

Aletes pectorals grosses 
superposades a les 
aletes pelvianes

Caudal petita amb lòbul 
inferior + desenvolupat 
que el superior

No presenta aleta anal

AMB MOLTA IMAGINACIÓAMB MOLTA IMAGINACIÓAMB MOLTA IMAGINACIÓAMB MOLTA IMAGINACIÓ

SOM UN ESCATSOM UN ESCATSOM UN ESCATSOM UN ESCAT



Squatina squatina
ESCAT

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill crític!



Boca ampla amb les dents 
petites i morro punxegut

Cap ample amb els ulls 
ben petits

Espiracles grossos amb 
forma de mitja lluna

Coloració dorsal marró verdós amb el 
ventre més blanquinós. Pell llisa 

Cos rodó amb el disc, subquadrangular més 
ample que llarg incloent el cap

No presenta ni aletes 
dorsals ni aleta caudal

Aletes pectorals amples i 
majors que les pèlviques

Coa més llarga que el 
disc. Hi presenta 1 o 2 
fiblons associats a una 
glàndula verinosa

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ROMEGUERAROMEGUERAROMEGUERAROMEGUERA



Dasyatis centroura
ROMEGUERA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie vulnerable!



- Cap allargat amb la boca ampla  
- Dents grosses, triangulars i asserrades
- Ulls grossos amb membrana nictitant
- 1 de 5 obertures branquials per damunt pectoral 

Cos fusiforme i estilitzat amb el peduncle 
caudal comprimit 
Coloració dorsal blau fosc amb costats clars
Ventre blanc i puntes de les pectorals negres 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Pectorals molt llargues i falciformes

Aleta caudal falciforme i asimètrica 
amb una incisió en el lòbul superior 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
TINTORERATINTORERATINTORERATINTORERA



Prionace glauca
TINTORERA

• Figura de Protecció:

NO



Cap ample amb els ulls 
petits i en posició dorsal

Espiracles ben 
desenvolupats

Boca petita en posició 
ventral

Presenta 5 obertures 
branquials al ventre

Coloració general marró clar amb 5 
taques blaves i la vora groga 

Disc rodó i comprimit amb la seva part 
anterior còncava. Eix de la cua llarg i carnós

Posseeix dues dorsals a 
l’eix de la cua. 1ª > 2ª

Aleta caudal grossa i 
potent

Aletes pectorals amples i 
pèlviques amples i també   
separades

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
TREMOLOR OCELATTREMOLOR OCELATTREMOLOR OCELATTREMOLOR OCELAT



Torpedo torpedo
TREMOLOR OCELAT

• Figura de Protecció:

SI- Espècie en perill crític!



El cap presenta la pell 
rugosa

Els ulls són més grossos 
que els espiracles!

El morro acaba en punta

La boca és recte i en 
posició ventral

Dors marró amb tons grisos i grocs
Ventre blanc. A les pectorals presenta 
un ocel negre ablenat amb vora groga

Disc romboïdal més ample que llarg

Aletes dorsals molt poc 
desenvolupades 

Aleta caudal asimètrica

Aletes anals i caudal 
petites

Aletes pectorals 
grosses

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
RAJADARAJADARAJADARAJADA



Raja miraletus
RAJADA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap relativament pla amb el morro allargat  
- Dents petites i rodones formant plaques
- Presenta plec longitudinal a part inferior de l’ull 
- 5 obertures branquials i petites 
- Espiracles ben desenvolupats 

Cos allargat i prim
Coloració gris uniforme amb taques fosques 
al dors 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Bastant separades entre elles!
Pectorals comencen davant dorsals

Aleta anal posterior a 2ª dorsal 
La caudal és asimètrica amb els 
lòbuls ben desenvolupats. El superior 
presenta una incisió! 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MUSSOLAMUSSOLAMUSSOLAMUSSOLA



Mustelus mustelus
MUSSOLA

• Figura de Protecció:

SI- Espècie en perill!



- Cap relativament pla amb el morro allargat  
- Dents petites i rodones formant plaques
- Presenta plec longitudinal a part inferior de l’ull 
- 5 obertures branquials i petites 
- Espiracles ben desenvolupats 

Cos allargat i prim
Coloració gris blavosa i en ocasions presenta 
taques clares! 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Bastant separades entre elles!
Pectorals comencen davant dorsals

Aleta anal posterior a 2ª dorsal 
La caudal és asimètrica amb els 
lòbuls ben desenvolupats. El superior 
presenta una incisió! 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MUSSOLA DENTUDAMUSSOLA DENTUDAMUSSOLA DENTUDAMUSSOLA DENTUDA



Mustelus asterias
MUSSOLA DENTUDA

• Figura de Protecció:

SI- Espècie en perill!



- Cap relativament pla i curt amb el morro allargat  
- Dents petites, romes i disposades en mosaic 
- Presenta plec longitudinal a part inferior de l’ull 
- 5 obertures branquials i petites 
- No presenta membrana nictitant 

Cos allargat i prim
Coloració gris uniforme, alguns cops amb 
taques marrons fosques
El marge posterior de les dues aletes dorsals 
presenten una vorada fosca

1ª Aleta Dorsal de mida similar a 2ª
Bastant separades entre elles!
Pectorals comencen davant dorsals

Aleta anal posterior a 2ª dorsal 
La caudal és asimètrica amb els 
lòbuls ben desenvolupats. El superior 
presenta una incisió! 

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
MUSSOLA MUSSOLA MUSSOLA MUSSOLA 

MEDITERRÀNIAMEDITERRÀNIAMEDITERRÀNIAMEDITERRÀNIA



Mustelus punctulatus
MUSSOLA MEDITERRÀNIA

• Figura de Protecció:

NO



- Cap eixamplat lateralment en forma de martell!
- Boca en posició ventral
- Dents triangulars, asserrades i molt afilades 
- Ulls i orificis nasals situats a extrems lat del cap 
- Ulls presenten membrana nictitant  
- Presenta cinc obertures branquials

Cos fusiforme
Dors de color gris fosc. Ventre més clar! 

1ª Aleta Dorsal major que 2ª
Bastant separades entre elles!
Pectorals comencen davant dorsals 
i són llargues i triangulars

Aleta anal i 2ª dorsal són simètriques!
Aletes pèlviques molt endarrerides 
bastant pròximes a l’anal i caudal molt 
llarga amb lòbul superior + desenvolupat

SOM UNSOM UNSOM UNSOM UN
PEIX MARTELLPEIX MARTELLPEIX MARTELLPEIX MARTELL

SENSE MARTELLSENSE MARTELLSENSE MARTELLSENSE MARTELL



Sphyrna spp
PEIX MARTELL

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill!



Boca ampla amb les dents 
petites i morro punxegut

Cap ample amb ulls petits 
i prominents

Espiracles més grossos 
que els ulls!

Coloració dorsal marró verdós amb el ventre 
més blanquinós. En general té els colors molt 
més suaus que Dasyatis centroura

Disc subquadrangular més ample que llarg 
incloent el cap. La pell és llisa!

No presenta ni aletes 
dorsals ni aleta caudal

Aletes pectorals amples 
majors que les pèlviques

Coa més llarga que el 
disc. Hi presenta 1 o 2 
fiblons associats a una 
glàndula verinosa

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
FERRASSAFERRASSAFERRASSAFERRASSA



Dasyatis pastinaca
FERRASSA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie quasi amenaçada!



- Cap comprimit amb els orificis nasals tubulars  
- Ulls petits 
- Boca grossa  

Dors amb tonalitat verdosa marró 
obscur amb el ventre blanquinós 

Cos cilíndric, serpentiforme amb la pell 
llisa i mucosa amb petites escates 

Aleta dorsal iniciada darrera el cap arribant 
fins a la cua enllaçant-se amb l’anal. Falsa 
anal i aletes pectorals en forma de ventall

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
ANGUILAANGUILAANGUILAANGUILA



Anguilla anguilla
ANGUILA

• Figura de Protecció:

SI – Espècie en perill!



- Boca ampla i grossa. Nombroses i agudes dents
- Els ulls no són ni grossos ni petits
- Cap amb mandíbules grans que arriben fins a 
l’extrem de l’ull

Color gris verdós al dors i platejat 
a la resta 

Peix allargat que pot assolir els 150 cm 
de longitud!
Té una línea lateral constituïda per unes 
120-125 escates!

Presenta dues dorsals, separades:
1ª amb 12-14 radis blans; 2ª adiposa
Aletes pectorals amb 14 radis blans i 
pèlviques amb 9. L’anal entre 9 i 11

SOM UN SOM UN SOM UN SOM UN 
SALMÓ DE GRANJASALMÓ DE GRANJASALMÓ DE GRANJASALMÓ DE GRANJA



Salmo salar
SALMÓ DE GRANJA

• Figura de Protecció:

NO



- Opercle i preopercle molt ben definits
- Cap amb mandíbules grans que arriben fins a 
l’extrem inferior de l’ull
- Boca grossa amb llavis gruixats. Nombroses i 
agudes dents

Dors de color verd oliva i el ventre 
és clar. Presenta també nombrosos 
punts obscurs repartits pel cos 

Peix allargat que en general no supera 
els 50 cm de longitud i 7 kg de pes
Presenta línea lateral

Presenta dues dorsals, separades:
1ª > 2ª; Aletes pectorals triangulars 
situades quasi a la zona ventral. Les 
pèlviques són també triangulars i 
l’anal en forma de ventall

SOM UNA SOM UNA SOM UNA SOM UNA 
TRUITA DE GRANJATRUITA DE GRANJATRUITA DE GRANJATRUITA DE GRANJA

Ampla



Oncorhynchus mykiss
TRUITA DE GRANJA

• Figura de Protecció:

NO


