
22 de marzo de 2010                           FUTURO CON TROITAS 

Momentos e lugares: 
As troitas son uns peixes que viven nos ríos de  augas limpas,   non 
demasiado rápidos, de pouca profundidade, e con fondo areoso ou 
rochoso. Algunhas especies chegan a vivir nalgún momento da súa vida 
no mar, pero  todas van río arriba  para desovar.As presas naturais as 
“saltan” con máis ou menos intentos e esforzo; as artificiais  supoñen 
para elas un serio problema  xa que lles impiden  remontar o río ata o 
lugar apropiado. 
 
O papel  dos sexos: 
 

Hai troitas machos e troitas femias. Os machos son máis grandes. 
Reprodúcense no inverno.Chegado este momento  o  macho e a femia 
teñen distintas  funcións: 
A femia elixe a zona axeitada  e para isto busca un fondo limpo no que 
prepara  o niño. 
Os machos cortexan ás femias (colócanse ao seu lado e tremen),  
peléxanse por ligar con elas: empúrranse, mórdense, ….ás veces 
quítanse as aletas uns a outros; é dicir, loitan pola súa namorada e 
defenden o niño. 
Como prepara a femia o niño, se non ten mans? 
Pois prepárao coa súa cola, é impresionante velo¡ Un traballo tan difícil que lle pode levar ata 
tres meses¡. 
 
Fecundación: 
A femia deposita os ovos no niño, non ser facer un gran esforzo  e o macho máis grande ou 
máis rápido  fertilízaos. Despois, a femia tapa o niño. Fan tanto esforzo que ata se lles abre a 
boca. Os ovos que sobran, cómenos. 
Unha troita pequena pon arredor de 100 ovos; unha grande (ten máis anos) arredor de 7000. 
 
Desenvolvemento embrionario: 
Pasados os  días (arredor de corenta), dos  ovos sae 
unha larva na que xa se poden diferenciar os ollos, o 
corazón, … 
Durante un mes aliméntanse  das  reservas que teñen 
na súa tripa (nunha bolsa), que cando se acaba cae. 
Pasados dous meses xa son troita pequenas e a 
partires do primeiro ano xa se poden reproducir. 
Para medrar deben buscar comida: insectos, vermes, 
… 
Hai troitas vellas (7 ou 8 anos) que poñen moitos ovos 
e son moi grandes. Isto pode tentarnos a pescalas, 
pero debemos facelo con moderación e ao que lle 
guste a pesca debe practicar “a pesca sen morte”; é 
dicir, devolver a troita ao río para que non 
desaparezan e sigan a reproducirse nos nosos ríos. 
 
Grazas a Carlos Rodríguez por ensinarnos algo tan 
bonito e interesante. 
                                            Aída, Eva, Juan, Daniel , 4º A 


