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Els peixos

Si anem a la platja i ens banyem, de seguida notem que el medi aquàtic és ben diferent del 
medi aeri. Una de les principals diferències entre tots dos és que tenen densitats molt diverses: 
l’aigua líquida té una densitat d’aproximadament 1 kg/l–1, i en canvi l’aire la té —a la mateixa 
temperatura i pressió— de 0,001 kg/l-1, aproximadament; és a dir, la densitat de l’aire és, per a les 
mateixes condicions de pressió i temperatura, unes 770 vegades menor que la de l’aigua. Aquesta 
major densitat fa que en el medi aquàtic hi hagi molta més fricció i per tant, més resistència al 
desplaçament. Per això, molts dels vertebrats que habiten les aigües marines tenen formes que 
faciliten el desplaçament en un medi tan dens. Un bon exemple en serien els peixos.

Sota el nom de peixos s’agrupen dos grans grups de vertebrats: uns que no tenen mandíbula (els 
àgnats), i altres que sí que en tenen (els gnatostomats) i, per això, poden obrir i tancar la boca. 
Aquest últim grup engloba dues grans classes: els condrictis —peixos que tenen l’esquelet carti-
laginós, com el tauró peregrí Cetorhinus maximus— i els osteïctis —peixos que tenen l’esquelet 
ossi, com el lluç Merluccius merluccius—. Aquí parlarem bàsicament sobre els peixos que tenen 
mandíbula.

Fig. 1. Esquema de l’evolució dels peixos.
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El cos

La forma del cos i l’adaptació a la vida aquàtica

Com dèiem, molts peixos adopten formes que els permeten desplaçar-se àgilment en un medi 
tan dens com és l’aigua. La forma més hidrodinàmica que presenten és la d’un fus: la tenen els 
grans nedadors, sobretot peixos que viuen en aigües obertes i neden ràpidament, com la tonyina. 
Però el fus no és l’única forma que presenten els peixos: hi ha variacions respecte aquesta for-
ma, així com també formes aplanades o comprimides —com les de nombrosos peixos que viuen 
associats al fons del mar (el rap, per exemple) o en zones litorals (com el llenguado)—, més aviat 
filiformes o rodones com un globus, entre d’altres. Així, el tipus de vida que té un peix, lligat a 
l’hàbitat on viu, pot condicionar enormement la forma del cos de les diferents espècies.

Fig. 2.  ↑  Esquema de les diferents formes que presenta el cos dels peixos (esq.). El pedaç o tapaculs (Bothus 
podas) té el cos comprimit (dta.). ↓ L’espet (Sphyraena sphyraena) té el cos en forma de fus.
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Les aletes

Una altra característica en la forma dels peixos són les aletes: són expansions del cos, de nom-
bre i forma variable —per això s’usen sovint en la classificació de les espècies de peixos—, que 
s’aguanten gràcies als radis, unes peces que poden ser cartilaginoses o de naturalesa òssia segons 
la classe de peix. Hi ha diversos tipus d’aletes, segons on se situen en el cos del peix.

Així, per exemple, trobem les aletes pectorals i les aletes pelvianes, que són parells d’aletes 
que correspodrien a les extremitats anteriors i posteriors, respectivament, dels vertebrats supe-
riors. Les aletes pectorals solen tenir funcions auxiliars en la locomoció —les espècies pelàgiques, 
és a dir, que viuen en la columna d’aigua, solen tenir aletes pectorals molt estilitzades que aju-
den a tenir millor hidrodinamisme; algunes espècies bentòniques les usen per descansar sobre 
el substrat o per desplaçar-se sobre el fons; o, fins i tot, les milanes i les rajades les usen per 
desplaçar-se mitjançant moviments ondulatoris—, tot i que també poden servir per ajudar en el 
manteniment de l’equilibri. Les aletes pelvianes solen ser ser petites, i de funció restringida —per 
facilitar maniobres o actuar com a suport, tot i que també poden tenir funcions de defensa, tàctils 
o reproductores—; algunes aletes pelvianes han sofert modificacions, de manera que en els peixos 
litorals, que viuen en zones mareals, s’han transformat en una espècie de ventosa que els dóna 
molta capacitat de fixació al substrat.

Hi ha d’altres aletes que no són parells: són les aletes dorsal, caudal i anal. L’aleta dorsal 
s’extén pel dors del peix, i presenta formes molt variades segons com sigui d’especialitzat cada 
grup de peixos. És una aleta que té força mobilitat en la majoria de peixos, tot i que la seva funció 
és sobretot per donar estabilitat i direcció al peix. Hi ha alguns peixos que l’usen per a funcions 
sensorials, de defensa, de fixació o per ajudar en la captura de preses. L’aleta anal se situa en la 
zona del ventre del peix —però, hi ha alguns peixos que no la tenen—, i també pot tenir formes i 
mides força variables, tot i que la seva funció sol ser reproductora —de fet, és una aleta que pre-
senta dimorfisme sexual en algunes espècies, és a dir, que mascles i femelles la tenen diferent— o 
de locomoció en algunes espècies. L’aleta caudal presenta gran varietat de formes, mides i tipus, 
característiques que proporcionen informació sobre la capacitat de natació del peix. Així, els bons 
nedadors la tenen en forma de mitja lluna o forcada (com la sardina), i els peixos lents o que ne-
den més aviat a salts, la solen tenir més arrodonida (com el llenguado) o en forma de punta. Els 
diferents tipus d’aleta caudal donen informació sobre el procés evolutiu: els peixos àgnats i els 
primers estadis de desenvolupament dels gnatostomats presenten una aleta caudal que és pro-
longació de la columna vertebral —fins a l’extrem— i que es divideix en dues meitats. D’entre els 
gnatostomats, els condrictis i alguns osteïctis primitius tenen aletes caudals de forma asimètrica, 
en què la columna vertebral es prolonga fins a la meitat superior, que sol estar més desenvolupada 
que la inferior. La majoria de peixos ossis tenen aletes caudals aparentment més simètriques, amb 
dues meitats similars. 
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Fig. 3. Esquema d’un peix i les aletes.

La boca

No només la forma del cos o la presència d’aletes donen informació sobre la biologia del peix, 
sinó també característiques com la posició i mida de la boca, per exemple. Així, tenim peixos que 
tenen la boca en posició terminal (com el pagell), o mirant cap avall, o cap amunt (com la rata), 
o amb capacitat de projectar-la cap enfora, o amb apèndixs tàctils (com les barbetes dels rogers), 
segons el tipus d’alimentació i hàbitat del peix. 

Fig. 4.  ↑ Tipus de boca dels peixos. ↓ Boca terminal (esq.), com la del sarg (Diplodus sargus); boca súpera (centre), 
com la de la rata (Uranoscopus scaber); i boca ínfera (dta.), com la de les escurçanes (Dasyatis pastinaca).
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La pell

La pell dels peixos està formada per l’epidermis i la dermis, que poden tenir gruixos variables. 
L’epidermis pot comptar a més a més amb una mena de moc que fa que els peixos tinguin un as-
pecte lliscós, i que té una funció protectora. Tot i que alguns peixos ossis tenen la pell nua, la gran 
majoria tenen el cos cobert d’escates que augmenten de mida a mesura que l’individu creix. En 
canvi, la majoria de peixos cartilaginosos tenen denticles dèrmics en comptes d’escates, que els 
confereixen protecció i que serveixen per classificar grups i espècies d’aquests peixos. 

Fig. 5.  ← Els taurons grisos d’escull (Carcharhinus amblyrhynchos) tenen el cos cobert de denticles dèrmics. → El 
roger de roca (Mullus surmuletus) és un peix d’escata.

La línia lateral, un òrgan sensorial

En molts peixos, tant osteïctis com condrictis, es pot observar una línia fosca que els recorre 
el cos, i que s’anomena línia lateral. És un òrgan sensorial que els permet detectar moviments i 
vibracions de l’aigua i, per tant, els ajuda a orientar-se i a detectar altres organismes.

La bufeta natatòria

La bufeta natatòria és un òrgan que ajuda molts peixos a controlar la flotabilitat. És una bossa 
plena de gas que permet al peix, a través de processos d’intercanvi de gasos amb la sang, realitzar 
moviments d’ascens —quan s’omple de gas— i descens —quan disminueix el contingut en gas— sen-
se ajuda de la musculatura.

Respiració: les brànquies

Una adaptació dels peixos al medi aquós és la respiració a través de brànquies, òrgans que 
capten l’oxigen de l’aigua de manera molt eficaç, i que estan protegides per l’opercle.

Bioimatge S. L. Jordi Corona
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Fig. 6. Esquema de la circulació de l’aigua a través de les brànquies.

Reproducció

En general, els peixos adopten un mètode de reproducció que consisteix en pondre un gran 
nombre d’ous i mirar de protegir la posta o bé assegurar la supervivència de les cries. Segons 
l’hàbitat, el comportament, la fisiologia i la morfologia, les estratègies reproductives difereixen. 
Habitualment l’inici de la reproducció es desencadena com a resposta dels peixos a certs canvis 
ambientals com, per exemple, la temperatura de l’aigua. Tot i que en nombroses espècies de 
peixos es diferencien mascles i femelles com a requisit per a la reproducció, entre els peixos ma-
rins hi ha també diversos tipus d’hermafroditisme.

La majoria dels peixos són ovípars, és a dir, produeixen ous, que solen ser expulsats al medi 
extern durant la posta; hi ha algunes espècies vivípares o ovovivípares, en les quals els nous indi-
vidus es van desenvolupant dins el cos del progenitor i surten al medi com a alevins. Tot i que no 
són les estratègies més comunes, l’ovoviviparisme i el viviparisme presenten certs avantatges: la 
protecció dels ous i embrions davant de canvis ambientals, predadors i paràsits, així com un estalvi 
energètic considerable —la fecundació, en ser interna, es garanteix—. Entre els peixos ovípars, 
hi ha també diverses estratègies reproductives: hi ha peixos que produeixen molts ous petits, i 
n’hi ha d’altres que en produeixen menys, però mida més gran. Els ous poden posar-se a la massa 
d’aigua, o bé sobre determinades superfícies, com el fons del mar, les roques, o la vegetació. La 
fecundació és externa, és a dir, es realitza al medi aquàtic. Hi ha espècies que també incuben els 
ous i que, per exemple, els protegeixen en la cavitat bucal tal com fan, després, amb les cries. 

Jordi Corbera
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Fig. 7.  ← En els cavallets de mar, els mascles són els qui incuben els ous. → Alguns condrictis ponen pocs ous en 
indrets arrecerats, sovint ancorats a organismes del fons.

Una vegada sortides de l’ou, les larves solen romandre a l’aigua, a mercè dels corrents. Un cop 
les larves es converteixen en peixos tenen la capacitat de créixer contínuament al llarg de la seva 
vida, si tenen una bona font d’aliment. D’aquesta manera, la mida dels peixos és un bon indicador 
dels recursos que hi ha en un indret determinat.

Fig. 8. Esquema del cicle de vida d’un peix. En aquest cas, la fecundació és externa.

Àlex Lorente Àlex Lorente
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El comportament dels peixos quant a la reproducció és molt variable: hi ha peixos que es 
reprodueixen en massa i, en canvi, n’hi ha d’altres que escullen una parella concreta i realitzen 
comportaments específics de festeig, que inclouen mecanismes visuals i moviments complexos. 
Durant l’època de reproducció s’exageren certs comportaments d’alguns peixos: per exemple, 
els peixos territorials defensen encara més el seu territori i es tornen agressius, els peixos que 
construeixen nius especialment. Per als peixos que escullen la seva parella, és important el fet de 
distingir mascles de femelles. La diferenciació sexual en els peixos segons el seu aspecte extern de 
vegades resulta difícil de determinar per a l’ésser humà. Amb tot, hi ha caràcters sexuals secunda-
ris que poden ajudar a distingir mascles i femelles, com poden ser trets comportamentals, canvis 
morfològics o la mida dels individus. La coloració dels peixos és una altra característica que ens 
informa sobre la seva biologia. La coloració també ajuda a distingir mascles de femelles, tot i que 
pot ser que això només ocorri durant el període de reproducció —així, la coloració també indicaria 
la maduresa sexual— o bé permanentment. 

Funcions de relació

La coloració, amb tot, no solament els serveix per a la reproducció, sinó que els pot servir per 
relacionar-se amb altres individus o amb el medi. Per exemple, moltes espècies bentòniques o lito-
rals presenten coloracions similars a les dels fons on viuen: són les coloracions críptiques, que els 
permeten camuflar-se i protegir-se de predadors o romandre inadvertits a possibles preses. També 
les coloracions disruptives, que aconsegueixen que la silueta del peix es confongui amb l’ambient 
gràcies a la presència de taques, per exemple, permeten un bon camuflatge; fins i tot la presència 
de taques com falsos ulls despista els predadors dels ulls de veritat. Moltes espècies pelàgiques te-
nen la part dorsal més fosca que la ventral, de manera que si es miren des de la superfície, el color 
fosc es confón amb el medi aquós, i quan es miren per sota, es confonen amb els reflexos de la llum 
que travessa l’aigua. En canvi, altres peixos adopten coloracions llampants que adverteixen els 
altres peixos sobre perills determinats —per exemple, si tenen parts verinoses—. Sota situacions es-
tressants (reproducció, alimentació, atac) sovint poden, també, canviar ràpidament de coloració. 

Quasi tots els peixos tenen pigmentacions a la pell: el color els ve donat per diversos tipus 
cel·lulars, un dels quals els dota de les seves iridiscències característiques. Alguns peixos tenen la 
capacitat de produir llum a través de vies químiques o bé de la presència de bacteris simbionts. 
La presència de fotòfors —òrgans dins dels quals es produeix la llum— pot servir tant per a la 
comunicació entre espècies, com per a funcions de protecció davant de predadors o per atreure 
preses. Els peixos no només poden produir llum: n’hi ha alguns que també poden produir elec-
tricitat —els serveix per situar-se en el medi, per detectar individus de la seva mateixa espècie, 
per defensar-se i per paralitzar preses—; d’altres produeixen verí en algunes espines i/o aletes i, 
també, produeixen sons a través d’òrgans molt diversos (la boca, la bufeta natatòria, etc.) que 
tenen funcions de defensa del territori, d’alarma, de reproducció i demés. 
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Fig. 9.  (De ↑ a ↓, i de ← a →) Exemples de coloracions dels peixos: el tapaculs (Bothus podas) i el rap (Lophius 
sp.) es confonen amb els fons on viuen. L’escórpora o rascassa (Scorpaena scrofa) es mimetitza amb els 
fons rocallosos. El mero (Epinephelus sp.) adopta coloracions disruptives, també. Les «viejas» presenten 
coloracions diferents segons si són femelles (més llampants) o mascles (més grisenques). El roqueret 
(Symphodus ocellatus) té una taca al cos que sembla un ull (i així pot confondre els predadors).

Àlex LorenteBioimatge S. L.
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Molts peixos poden tenir relació amb peixos d’espècies diferents, sobretot —i a banda de les 
relacions de predació— mutualismes, com els peixos que desparasiten altres peixos; relacions 
d’alimentació —uns peixos aprofiten les desfetes del menjar d’altres—; relacions d’un cert para-
sitisme benèvol —com les rèmores que s’enganxen a taurons, mantes i d’altres organismes—, o 
relacions de protecció simplement. 

Però, sobretot, els peixos es relacionen amb individus de la seva mateixa espècie, tant si és 
per reproduir-se com per desplaçar-se. En aquest sentit, molts peixos solen formar moles o bancs 
de peixos. Les moles solen estar formades per individus de la mateixa mida aproximada i, segons 
les espècies, poden tenir formes i nombres d’individus molt variables. Aquestes formacions con-
fereixen avantatges en front dels depredadors, així com en l’època reproductora o en la cerca 
d’aliment.

Fig. 10.  ← Mola de peix. → Alguns peixos, com aquestes cànteres (Spondyliosoma cantharus), formen moles en 
l’època de reproducció.

Migracions

Alguns peixos fan grans migracions en massa. Les migracions solen ser estacionals o anuals, 
tot i que també poden donar-se segons situacions concretes. Algunes de les migracions es fan 
entre el mar i les aigües dolces, d’altres només en l’ambient marí, i recorren milers de quilòme-
tres. Entre els motius de les migracions hi ha la reproducció, la cerca de zones de cria i la cerca 
d’indrets amb aliment abundant o de zones de refugi. No totes les migracions són a gran escala: hi 
ha també petits moviments locals en els quals els peixos es desplacen de zones més superficials a 
zones profundes, o viceversa. Les migracions solen estar regides per la captació de certs estímuls 
ambientals, com poden ser la temperatura de l’aigua; els corrents; els canvis en la química de 
l’aigua, en els camps magnètics i elèctrics, i en la lluminositat. De fet, és conegut que els peixos 
presenten nombrosos tactismes: els pescadors usen el fototactisme positiu de nombroses espècies 
per pescar-les durant la nit amb llums artificials. 

ICM-CSIC IFM-GEOMARBioimatge S. L.



11

El mar a fons Guia didàctica

����������������������������

Alimentació

L’alimentació dels peixos és molt variada; els peixos pertanyen a diferents nivells tròfics, i 
per això en trobem d’herbívors, carnívors, omnívors i detritívors. Igualment, l’alimentació sol 
ser molt diferent segons si es troben en estat larvari, juvenil o adult. Les larves solen alimentar-
se de zooplàncton. La majoria de peixos pelàgics són planctívors —per exemple, el tauró pelegrí 
s’alimenta filtrant l’aigua amb la seva immensa boca oberta—; els peixos bentònics solen menjar 
també organismes del plàncton i petits invertebrats que viuen associats al fons; els peixos preda-
dors adults poden alimentar-se d’altres peixos, cefalòpodes, amfibis, rèptils, mamífers i ocells. 
Però la majoria dels peixos tenen dietes força variades, i modifiquen les pautes d’alimentació 
segons l’època de l’any i la disponibilitat d’un tipus d’aliment o un altre.

L’alimentació dels peixos es pot relacionar amb la seva morfologia —per exemple, la forma 
i posició de la boca, o dels ulls, entre d’altres—, a part d’amb la disponibilitat d’aliment i amb 
el comportament social. Així, per exemple, hi ha peixos com la tonyina que cacen en grup mo-
les d’altres peixos. Alhora, molts peixos són depredats per altres organismes que no són peixos: 
ocells, tortugues, mamífers, meduses, cefalòpodes —les sèpies, per exemple, poden capturar els 
peixos petits o els juvenils de moltes espècies— i l’ésser humà.

Fig. 11.  ← Alguns peixos s’alimenten de plàncton, com el seitó (Engraulis encrasicolus). → Altres mengen altres 
animals, com és el cas de la morena (Muraena helena).
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