ELS PEIXOS
DE LA
VALL DEL RIDAURA
PEIXOS MARINS
El recull que segueix, fet per Miguel Ángel Fuentes Rosúa, aplega el conjunt de 146
espècies de peixos marins observats per l'autor, bussejant a pulmó lliure, a les costes
de la vall del Ridaura. La fondària assolida en les immersions no supera els 20
metres. No es tracta d'un llistat exhaustiu i per això es demana l'aportació de dades
addicionals, obtingudes de la mateixa manera, per a completar-lo.
Les espècies estan ordenades
alfabèticament pel nom científic.
Els noms catalans s'han extret
del llibre de Joan Nadal Fortià,
"Els nostres peixos", publicació
del Departament de Biologia del
Col·legi Universitari de Girona,
editada, al 1981, per la Diputació
de Girona i de Viquipèdia.
L'enciclopèdia lliure:
https://ca.wikipedia.org

Grup de petarcs Symphodus tinca a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

Nom català

Altres noms

Nom científic

Cabot

Costa
Ridaura
barrinaire, enfú
Gymnammodytes Escàs
cicerelus
anguila cabot, anguila cabotera
Anguilla
Escàs
anguilla
moll reial, escanyavelles, mare d'anfós, mareApogon
del
Comú
moll, moret vermell, rei, reiet
imberbis
cabeçuda,
jovell,
moixó, moixonet, xanguet
Atherina
,
boyeri
Abundant
xanquet[
peix sense sang, joell
Atherina hepsetus Comú

Surer

ballesta, porcell

Balistes
capriscus

Sonso
Anguila
Rei
Joell

Rar

Agulla

Comú

Puput

Belone
belone
bavosa verda
Aidablennius
sphynx
ase mossegaire, burro bramador, dormilega,
Blennius ocellaris
papagall, burret, futarra, rabosa, rabosa d'ullot negre,
toret
futarra, rabosa
Coryphoblennius
galerita
Lipophrys
trigloides
Microlipophrys
canevae
Microlipophrys
dalmatinus
Microlipophrys
nigriceps
cabut, capsigrany, dormilega roja, futarra, Rabosa,
Parablennius
babaiosa, bavosa grisa, gall faver
gattorugine
Parablennius
incognitus
Parablennius
pilicornis
babosa de franja negra, bavosa de banda negraParablennius
rouxi
capsigrany, dormilega, futarra, rabosa, bavosa
Parablennius
llangardaix, llepissós
sanguinolentus
bavosa banyuda
Parablennius
tentacularis
Parablennius
zvonimiri
gallet, bavosa paona, dormilega, futarra, gallerbo,
Salaria pavo
bavosa de mar, gitaneta, guilla
palaia misèries, serrandell, peluda vera
Arnoglossus
laterna
tacó, pedaç, podàs
Bothus podas

Dragó

dragó de cua negra

Escàs

Tintorera (tauró)

Callionymus
pusillus
palomida, colomida, colomina, palometó, palomina,
Lichia amia
sorell de penya
sírvia, serviola, círvia, cèrvia, cerviola, letxa, letxola,
Seriola
cirviola, verderol (el juvenil)
dumerili
palomida xica, palomida blanca, sorell de penya,
Trachinotus
palometa, palomida, palomida xica
ovatus
sorell blanc
Trachurus
mediterraneus
Trachurus
trachurus
pamfront, pixota blanca, fill de morena mansa, pixota
Carapus acus
de carall de Jan
tintorella, tauró blau, cà marí
Prionace glauca

Bavosa d'alga

Rabosa argentada

Escàs

Sardina

sarda

Rabosa de roca
Bavosa ocel·lada

Bavosa de llongada
Futarra
Rabosa
Bavosa pàl lida
Rabosa negra
Babosa roja
Bavosa de Bath
Bavosa de plomall
Bavosa blanca
Babosa de roca
Banyut
Rabosa petita
Bavosa de bassa
Palaia rossa

Palometó
Sèrvia
Palomida
Sorell blancal
Sorell
Pixota de llanguet

Alatxa
Congre

Clinitrachus
argentatus
Sardina
pilchardus
Sardinella
aurita
Conger conger

Comú
Escàs

Comú
Comú
Escàs
Escàs
Escàs
Abundant
Abundant
Abundant
Escàs
Comú
Escàs
Comú
Rar
Escàs
Comú

Rar
Escàs
Escàs
Escàs
Escàs
Escàs
Escàs

Escàs
Comú
Comú

Congre dolç

Ariosoma
balearicum
daurat, melet
Coryphaena
hippurus
marmota, oranyola, dimoni, xoric, juliola voladora,
Dactylopterus
verat volador
volitans
escurçana, escurçó, ferrassa, milà, milana, tòtona,
Dasyatis
tòtina
pastinaca
escurçana violeta
Pteroplatytrygon
violacea
seitó, aladroc
Engraulis
encrasicolus
verat volador, volador sense taca, juriola, oreneta
Cheilopogon
heterurus
Gouania
willdenowi
enganxa-roques, xucladits de taques blanques Lepadogaster
candolii
aixafa-roques, aferrapedres
Lepadogaster
lepadogaster
Gobius
bucchichi
burro roquer, cabot de roca, gobi, ruc de roca Gobius cobitis

Escàs

Escàs

Gòbit rosat

gòbit de sorra, cabot de sorra, ruc, gòmbit, burret,
Gobius
cabot anglès, gobi de morro vermell
cruentatus
gòbit, cabot berruvés
Gobius fallax

Cabot d'arena

gòbit de sorra

Gobius
geniporus
burret, cabot de fang, gobi d'alga, cabot d'alga,
Gobius niger
cabot mocós, gobi negrós, gòbit, gòmbit, gòmit, peix
del diable, ruc d'alga
cabot comú, gobi de fang, bobi, burret, burro, Gobius
burro
de fang, cabot, ruc, cabot de fang, calacabot, gòbit,
paganellus
gòmbit, gòmit, ruc de fang
Gobius
xanthocephalus
burro de regle
Gobius roulei

Comú

Rar

Juliola

Chromogobius
zebratus
morulla
Pseudaphya
ferreri
Pomatoschistus
bathi
Pomatoschistus
minutus
Thorogobius
ephippiatus
xerla roncadora
Pomadasys
incisus
agulla de paladar
Tetrapturus
belone
Centrolabrus
melanocercus
donzella, julivia, giula, guiula, senyora, senyoretaCoris julis

Gripau roquer

grivieta

Escàs

Llampuga
Xoriguer
Milà

Anxova
Oranyola
Peix porc
Agafa-roques
Xucladits
Cabot d'ortiga
Gòbit de roca
Gòbit de fang

Gòbit negrós

Gòbit de bassa

Gobi de Bath
Gòbit de sorra
Gobi lleopart
Roncador
Marlí
Llambrega

Músic

pillet de platja,congre de serpetó, serpeter

Ctenolabrus
rupestris
sanut, tord ver, carall de rei, gallet del rei, Labrus
lloro,

Escàs
Rar
Rar
Rar
Escàs
Rar
Rar
Escàs
Escàs
Abundant
Comú

Escàs

Escàs

Comú

Escàs
Escàs

Rar
Rar
Escàs
Escàs
Rar
Rar
Escàs
Abundant

Escàs

Bot (peix)

papagall, pastanaga, pastenaga, sanut, tord blanc,
bimaculatus
xuclà, xular
tord massot, grívia, grívia negra, tord, tord marí,Labrus
tord merula
roquer, ull de perdiu
massot verd, grèvia, grívia, massot verd, mostela,
Labrus viridis
xinet
tamborer, tord
Symphodus
cinereus
porcellana, saig, tord roquer
Symphodus
mediterraneus
enrocador, junclà, sucló, tord, tord enrocador, xucló
Symphodus
doderleini
enrocador, trencaavellanes
Symphodus
ocellatus
Symphodus
roissali
cotxero, donzelleta, grivieta, petard, tord becut,
Symphodus
trugeta
rostratus
espetarc, blaua (el mascle), llavió, rossinyol,Symphodus
tord
lloro
tinca
donzella, guiula, ministre, senyoreta, vit d'en Gaona,
Thalassoma
xuclàs
pavo
rosó, llorito, rasó
Xyrichtys
novacula
Gaidropsarus
mediterraneus
lluna, peix lluna, mola
Mola mola

Llobarro

llobina, llop, llop de mar, mollet

Tord negre
Tord verd
Porquet
Canari (peix)
Tord roquer
Roqueret
Roquer verd
Petarc
Petarc
Fadrí (peix)
Raor
Guineu

Escàs
Escàs
Escàs
Comú
Escàs
Comú
Abundant
Escàs
Comú
Comú
Escàs
Escàs
Escàs

Dicentrarchus
labrax
llíssera, caluga blanca, llissa agut, llíssera vera Chelon labrosus

Comú

Comú

Llissa de cap pla

llissa, llissaura, llíssera, llisa galta-roig, galti-roig,
Liza aurata
galta roig
llissa, llíssera, cap-pla, caluga negra
Liza ramada

Llissa llobarrera

llissa, llisa, llíssera, llíssera llobarrera, cap-gros, Mugil
llissa cephalus

Escàs

Llissa morruda

llissa galubet, llissa marcenca, llíssera morruda,
Oedalechilus
caluga
labeo
moll, roger, moll borratxo, moll roquer, moll ver,Mullus
moll
de roca
surmuletus
Muraena helena

Abundant

Dalophis
imberbis
Ophisurus
serpens
bròtola de roca, bròtola roquera, fura, molla, mòller
Phycis phycis

Rar

Llissa vera
Llissa galta-roja

Roger de roca
Morena (peix)
Serp de platja
Serp de mar
Mòllera roquera
Dot (peix)

Abundant

Escàs

Comú
Comú

Rar
Escàs

Castanyoleta,

famfre, gerna, gernera, getlera, gratasoldats, pàmpol
Polyprion
Rar
rascàs, rascàs, xerla, xerna
americanus
estudiant, moret, soldat, tuta, somera
Chromis chromis Abundant

Tallahams

trencahams, lliri, golfàs, anjora

Clavellada

Clavellada ondulada

Corball

Pomatomus
saltatrix
escrita, bastina (per extensió errònia, bastina
Raja clavata
clavejada, clavell, rajada, rajada punxosa, rajada
vera
rajada jaspiada, rajada ondulada, clavellada,
Raja undulata
clavellada ondulada, escrita, escrita vera, rajada,
rajada ordinària, rajada vera
corb, corba, corball de roca,l corball negre, escurbai
Sciaena umbra

Escàs
Rar

Rar

Escàs

Melva llisa

bísol

Auxis thazard

Escàs
Escàs

Bonítol

bonito

Euthynnus
alletteratus
Sarda sarda

Bis

Comú

Forcadella

verat d'ull gros, bísol,cavalla, gallimó, viso, vísol Scomber
japonicus
cavalla, gallimó (el jove), bis, bísol, vísol
Scomber
scombrus
golfàs, (el jove a determinats indrets), tonyina
Thunnus
vermella, tonyina roja
thynnus
rèvola, rèmol empetxinat, rèmol de petxines, Psetta
rom, maxima
rom clavellat, turbot
rèmol, turbot
Scophthalmus
rhombus
Scorpaena
maderensis
captinyós,
esporpinyola,
ullot,
escorpinyot,
Scorpaena
escórpora, escórpora de cap tinyós, escórpora
notata
de
fang, escórpora de roquer, rasclot
escórpora fosca, escòrpora, cavet, escórpena,
Scorpaena
escórpera, escórpora de fang, escórpora de roquer,
porcus
escórpora de terra, escórpora morena, escorpra,
escrita d'anells, polla, rascassa, rascla
cap-roig, escórpora de cap roig, escórpora Scorpaena
dels
bruts, escòrpora roja, polla, escórpora groga,
scrofa
gallineta, polla d'alguer, rascassa, rascla, rasclot,
polla de mar, escórpora barbuda
gató, gat ver
Scyliorhinus
canicula
abella, cabut, dentó, estudiant, somera vermellaAnthias anthias

Nero ratllat

abadeco, anfós bord, anfós llis

Rar

Anfós

rei, mero, nero

Nero rosat

anfós bord, mero rosat, nero bord, anfós jueu

Serrà (peix)

serranet

Serrà de fang

Rar

Vaca serrana

músic, meret, serrà menut, serranet, treslliures Serranus
hepatus
vaca, serrà, serrana
Serranus scriba

Llenguado

palaia, pelaia, palaí

Solea solea

Escàs

Boga (peix)

boguet o bogarró (el petit)

Boops boops

Comú

Déntol

dentó

Dentex dentex

Comú

Esparrall

esparralló, pinta

Comú

Sard imperial

sarg imperial, sard reial, presoner

Morruda

auradeta, oradeta

Sard

sarg, patena, vidriada

Diplodus
annularis
Diplodus
cervinus
Diplodus
puntazzo
Diplodus sargus

Verada

variada, vidriada

Diplodus vulgaris Abundant

Mabre

mabret

Oblada

oplada, doblada

Lithognathus
Comú
mormyrus
Oblada melanura Abundant

Bacoreta

Verat
Tonyina
Rom empetxinat
Rom
Escórpora de penyal
Rufina

Rufí

Escórpora

Gat (tauró)

Epinephelus
costae
Epinephelus
marginatus
Mycteroperca
rubra
Serranus cabrilla

Comú

Escàs
Comú
Escàs
Escàs
Rar
Comú

Comú

Escàs

Escàs
Escàs

Escàs
Rar
Abundant

Comú

Rar
Escàs
Abundant

Quelet

calet, patxano, besuc, besuc blanc

Pagellus acarne

Comú

Pagell

pitxell

Escàs

Pagre

pàguera, pargo

Pagellus
erythrinus
Pagrus pagrus

Salpa

aurada grisenca, saupa

Sarpa salpa

Abundant

Orada

aurada, daurada, doradeta, moixarra

Sparus aurata

Comú

Caua

xucla vera, gerla, gerret, gerret imperial, mataSpicara maena
soldats
gerret pàmfil, gerret, gerret bord, reget, xucla, Spicara
xucla smaris
blanca
baracuda
Sphyraena
viridensis
baracuda
Sphyraena
sphyraena
cavallet marí, cavall de mar, cavallet de mar, cavall
Hippocampus
de serp, cavall de serps
guttulatus
cavall marí, cavallet marí, cavallet de mar
Hippocampus
hippocampus
agulleta morruda
Syngnathus
typhle
Nerophis
maculatus
capsempe, quetsémper, oixacriades, moll d’ombra,
Synodus saurus
consolador,
hermano
(castellanisme),
moll
curiablanquer, dragó
tremoló, tremoloia, vaca, vaca comuna, Torpedo
vaca
enrampadora, vaca morena, vaca tremoladora, marmorata
vaca
marbrada
vaca comuna, vaca enrampadora, vaca tremolenca,
Torpedo torpedo
tremoloia, tremoloia d'ulls, tremolosa, tremolor,
tremoló
aranyeta, aranya capçuda, aranya
Echiichthys
vipera
aranya, aranya de roca, aranya espasenca
Trachinus
araneus
aranya, aranya monja, dragó
Trachinus draco

Escàs

aranya, aranya capçuda, aranya de roca, aranya
Trachinus
negra, aranya roquera, aranya sardinera, aranya
radiatus
sugra
gallineta, biret, garneu, garranyeu, juliola, juliola
Trigla
de lucerna
cria, juriola, juriola de cria, lluerna rossa, lluerna rosa,
lluerna vera, oriol, oriola, rafec, rafet, rafet de verga
negra, viret
gallineta, lluerna, lluerna peona, lluerna borratxa,
Trigloporus
lluerna ordinària, paona, rafel, rafelet, rafet
lastoviza
Tripterygion
delaisi
Tripterygion
melanurum
futarra, rabosa morruda
Tripterygion
tripteronotum
emperador
Xiphias gladius

Comú

Xucla
Espet
Espet
Cavall marí
Cavall marí xato
Serpentí

Llangardaix

Vaca tremolosa

Vaca tremolosa
ocel·lada
Aranyó (peix)
Aranya fragata
Aranya blanca
Aranya de cap negre

Lluerna

Borratxo
Rabosa groga
Cabot vermell
Bavosa morruda
Peix espasa

Escàs

Escàs
Comú
Rar
Rar
Rar
Rar
Rar
Comú

Escàs

Escàs

Comú
Escàs
Comú

Escàs

Rar
Escàs
Comú
Comú
Rar

PEIXOS D'AIGÜES CONTINENTALS
Relació d'espècies de peixos d'aigua dolça detectats a les aigües continentals de la
vall del Ridaura:
Espècies autòctones
Anguila
Anguilla anguilla
Barb de muntanya Barbus meridionalis
Bagra
Squalius laietanus
Tenca
Tinca tinca
Fartet (†)

Aphanius iberus (introduït sense èxit a la basa del Dofí)

Espècies al·lòctones
Truita irisada
Oncorhynchus mykiss
Carpa
Cyprinus carpio
Carpí daurat
Carassius auratus
Peix gat
Ameiurus melas
Peix sol o mirallet Lepomis gibbosus
Gambúsia
Gambusia holbrooki
Als citats a l'obra de Pou, Calero i Zamora (2007), s'ha afegit algunes espècies
detectades per membres del Grup de Natura Sterna (RMT, JBL, JRG, CAC) i
identificades per Josep Ma Bas Lay.

Barb de muntanya
Barbus meridionalis
(CAC).

Pou, Q., Clavero, M., Zamora, L. 2007. Els peixos de les Gavarres i entorns.
Biblioteca Lluís Esteva. Consorci de les Gavarres. Monells.
http://www.gavarres.cat/documents/noticia/noticia169.pdf

