
Nedaddictes, 

avui us presentem una família de peixets, els làbrids, que ens fan companyia a la majoria de travessies. 
Són peixos generalment petits, amb el cos allargat, comprimit i, de vegades, molt acolorit. Molts d’ells tenen 
unes lliurees (conjunt de taques, colors i marques) que ens ajudaran a identificar-los i que tenen com a funció
la defensa i l’atracció de parella per a la reproducció.
Són peixos hermafrodites, neixen femelles i, a mesura que creixen i en funció de les necessitats del grup, es 
transformen en mascles, canviant els seus colors i la seva mida. Quan un mascle mor, una altra femella del grup 
farà el canvi i el reemplaçarà.
La majoria dels làbrids viuen propers a la superfície, entre les roques o els alguers, per la qual cosa són fàcilment 
observables mentre fem les nostres llargues braçades. 
Una altre característica diferenciable que tenen amb els altres peixos, és que els mascles, dels tords, formen nius 
amb algues per atreure les femelles, com fan els ocells.
Comencem a nedar i, al final de la travessia, ja em direu quants n’heu vist!!!

Té l’ull encerclat de 
vermell i groc. 

És molt actiu i sempre 
va ràpid a amagar-se 

entre les algues.
Se’l pot observar sovint 
donant cops a algues i 
roques perquè deixin 

caure els petits animals 
que hi tenen enganxats 

per alimentar-se.

PEIXOS I

Llavió
Symphodus tinca

Fadrí
Thalassoma pavo

Raor 
Xyrichtys novacula

Fotos cedides per www.fishbase.org i www.marenostrum.org

Llegenda
Abundància:                                         Habitat: Costums: Posició:                 

Abundant

Freqüent

Comú

Roques

Alguer

Sorra

Solitari

Petits grups

Grans grups

Tord roquer o 
Petarquet

Symphodus roissali

Té un musell llarg i 
punxegut, una mica 
corbat cap amunt.  

És molt críptic i té els
ulls de color vermell. 

A l’hivern pot fer grups 
amb altres espècies 

de làbrids.
Només el trobarem a la 

Mar Mediterrània.

Es diferencia pels seus 
colors, molt marcats. 
El trobem en zones 

batudes i de corrents.
Li agraden les aigües 

calentes i al litoral 
català, cada cop i és 
més abundant per 

l’escalfament 
de les aigües. 

És el més gran 
dels làbrids. 

Té el musell allargat i 
els llavis carnosos. 
Presenta un gran 

dimorfisme sexual.
Una taca fosca va 
del musell a l’ull. 

Aquesta espècie és 
molt territorial.

A diferència dels altres 
làbrids, aquest peix 
només apareix en 

fons sorrencs. 
És molt espantadís i 
a la mínima alteració
s’amaga a la sorra 
tirant-s’hi de cap. 
El seu nom prové

de la similitud amb 
una navalla d'afaitar.

Escàs

Rar

Bentònic

Pelàgic

Tord becut, Petarc 
o Trugeta

Symphodus rostratus

Juliola o Guiula
Coris julis

Té el cos molt allargat. 
De dia es mou en grups

i de nit s’enterra
per dormir. 

S’acosta a pocs 
centímetres dels 

nedadors degut a la 
sorra que aixequem 

quan ens movem i així
obté nous aliments.


