pīkste - Misgurnus fossilis (L.) - Zivis

Zivis
Kaulzivju klase / karpveidīgo kārta / akmeņgraužu
dzimta

Misgurnus fossilis (L.)
syn. Cobitis fossilis

latviski: pīkste (pīkstulis, dūņu pīkste)
angliski: pond loach
vāciski: Schlammpeitzger
zviedru: slampiskare
igauņu: vingerjas
lietuviešu: vijūnas
krievu: вьюн

Palielināt attēlu

Iepriekšējā suga Nākamā suga
Apraksts. Ķermenis slaids, šķērsgriezumā ieapaļš. Mute vērsta uz leju. Pie augšžokļa un apakšžokļa pa 2 pāriem taustekļu,
mutes kaktiņos pa vienam (kopā 10). Ķermenis klāts ar sīkām zvīņām. Mugura brūna vai pelēkbrūna, sāni un vēders dzeltens ar
tumšām gareniskām svītrām. Uz ķermeņa un spurām daudzi nelieli tumši plankumi un punkti. Vēders mēdz būt spilgti oranžā
krāsā.
Morfoloģija. D 2-4/5-8, A 2-5/5-7, P 1/8-11, V 1-2/4-7, C 15-16, sq. 85-175, sp.br. 12-17, vt. 47-53.
Izmēri. L-50 cm, W-200 g, Latvijā L-24 cm, l-21 cm, W-70 g.
Atšķirīgās pazīmes. Pie mutes 10 taustekļi (pie apakšžokļa esošie vāji izteikti) (skat. akmeņgrauzi un bārdaino akmeņgrauzi).
Bioloģija. Saldūdens zivs. Parasti uzturas pa vienai. Pirms nārsta un ziemošanas veido koncentrācijas. Aktīvāka tumsā. Uzturas
pie grunts, bieži, arī ziemojot, ierokas dūņās. Tālas migrācijas neveic. Pamatbarība bentoss. Sasniedz 22 gadu vecumu.
Vairošanās. Dzimumgatavība iestājas 2-3 gadu vecumā, sasniedzot apmēram 14 cm garumu (l). Auglība 2-150 tūkst. ikru.
Nārsto martā-augustā, Latvijā jūnijā (ūdens t° 3-24°C) 40-60 cm dziļumā. Raksturīgs porciju nārsts līdz 3 piegājienos, kas ilgst
11-16 dienas un ilgāk. Ikri pielīp pie ūdensaugiem vai grunts, to attīstība ilgst 4-14 dienas (100-120 grāddienas). Pēc
izšķilšanās kāpuri līdz 4 dienām pavada piestiprinājušies pie augiem.
Izplatība. Eiropa. Latvijā sastopama daudzās upēs, ezeros un citās ūdenstilpēs dūņainās vietās ar stāvošu vai lēni tekošu
ūdeni.
Summary. Freshwater species. Distributed in Europe. In many Latvian rivers, lakes and other waterbodies with stagnant or
slowly flowing water. Spawning in June in Latvia.
Visu internetenciklopēdijas "Latvijas daba" tekstu un ilustratīvo materiālu autortiesību īpašnieks ir Askolds Kļaviņš, SIA Gandrs un autori.
Citēšanas gadījumā atsauce obligāta.
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