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Medi

Gambúsia

El Gambúsia, és “un gènere de peixos actinopterigis

de l’ordre dels  ciprinodontiformes de la família dels

pecílids”, d’uns 3 cm de longitud el mascle i 7 cm la

femella, originari dels rius de l’Amèrica del Nord, és

una espècie originària de les conques que drenen el

golf de Mèxic. Es tracta d'un peix petit, d'aparença

no  molt  distintiva,  robust,  ample  i  arrodonit,  cua

amb la boca situada a la part superior. 

Es reprodueixen per reproducció ovovivípara i tenen

una alta taxa de supervivència de les espècies més

joves i una gran capacitat d'expansió demogràfica.

Hi  ha  hagut  un  increment  de  més  de  7.000  a

120.000 exemplars en només cinc mesos.

Alimentació

Aquesta  espècie,  tot  i  presentar  variació

ontogenètica i estacional , s'alimenta de crustacis i

larves i pulpes d'insectes. Com a curiositat, podem

dir  que  un  peix  pot  menjar  unes  100 larves  de

mosquit  al  dia  .La  boca té  unes  dents  petites  i

agudes  que  s’obren  en  posició  lleugerament

obliqua. 

Comportament

És un peix molt actiu i vivaç, li encanta nedar per la

part  mitjana i superior de l'aigua, però no dubta en

baixar al fons per  buscar aliment. 

Efectes sobre les altres espècies

 

Es va introduir al nostre país per poder controlar la

població  de  mosquits  però,  actualment,  està

considerat com una espècie invasiva perquè té un

elevat  impacte  sobre  les  poblacions  de  peixos

nadius,  especialment,  sobre  els  ciprinodòntids

autòctons  com  el  fartet,  el  fartet  andalús   i  el

samaruc . Per contra, no s’ha observat, des de la

seua introducció, cap efecte sobre les poblacions de

mosquit 

Aigua

La  gambúsia  prefereix  les  aigües  lentes,

basses…  de  vegetació  abundant  i  poca

profunditat  i  tolera  una  certa  salinitat.  Suporta

perfectament  zones  molt  contaminades  amb

elevades  temperatures  i  baixes  concentracions

d’oxigen dissolt. 

També és apreciat com a peix d’aquari.

   


