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Edat recomenada: 6 a 8 anys

Aquest conte està basat en el fartet (Aphanius iberus), una espècie de peix en 

perill d’extinció. S’ha creat aquest conte amb l’objectiu de crear una història 

entretinguda a la part que educativa on s’explica de manera més amena i 

comprensible quina és la biologia i ecologia del peix, a més de les seves 

problemàtiques. Algunes pàgines tenen números en verd indicant que a la part 

final, al manual del fartet, es detalla informació sobre la situació real de l’espècie 

respecte a la història del conte. Aquesta part va dirigida a la persona educadora 

amb qui l’infant està fent la lectura. Espero que us agradi i us serveixi per a 

aprendre més sobre una espècie que s’està extingint!
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Vet aquí que una vegada hi havia una parella de joves fartets anomenats 

Afània i Ibert, dos peixos que vivien en les aigües del Parc Natural del 

Delta de l’Ebre, al sud de Catalunya. 

 

L’Ibert era de mida més petita, de color marró i tenia unes línies blaves 

i platejades per la panxa que brillaven molt. Les seves aletes també 

tenien unes línies, però en aquesta ocasió, eren de color negre. 

 

L’Afània, era una mica més gran que l’Ibert i tenia el mateix color, però 

tenia una gran diferència: l’Afània no tenia les línies de colors que tenia 

l’Ibert a les aletes i al cos. En canvi, tenia unes taques arrodonides de 

color marró fosc.
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Malgrat ser molt diferents, l’Ibert i l’Afània, compartien moltes 

aficions. Sobretot, els hi agradava molt nedar per les diferents aigües de 

la zona, ja fossin més salades o més dolces. Els hi agradaven totes.

 

Primer anaven a veure si havien crescut els arrossars. 

Després nedaven pels aiguamolls, observant els diferents ocells que 

viatjaven pel cel.

També els hi agradava molt , jugar a amagar-se entre les abundants 

herbes submergides. 

 

Però hi havia un problema: només podien desplaçar-se quan plovia, ja 

que l’aigua inundava el Delta de l’Ebre i connectava les diferents aigües

de la zona. Per sort, era primavera i estava plovent a bots i barrals.
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Un dia, l’Ibert li va dir a l’Afània:

 

- Afània, sé que aquí en el Parc Natural del Delta de l’Ebre, la nostra 

llar, no ens falta res: ni menjar, ni companyia, ni llocs on viure. En 

definitiva, aquest Parc Natural ens dona tota la tranquil·litat i 

protecció que necessitem. Però, i si aprofitem les grans pluges i els 

torrents que s’han creat per sortir fora, a la recerca d’altres llocs on 

viure? Potser trobem un lloc encara més tranquil.

 

- Quina bona idea Ibert! -va contestar l’Afània-. Jo també ho estava 

pensant. Ara que som joves tenim l’oportunitat de viatjar! A més, és 

una pena que hi hagi tan pocs fartets en el món, concentrats a la costa 

del mar Mediterrani i que cada vegada siguem menys. És important que 

descobrim nous hàbitats i més llars on els fartets puguem viure, o ens 

podríem extingir! Vine, seguirem aquest camí!
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L’Ibert va assentir amb les aletes i la parella de fartets van començar a 

viatjar per les aigües de fora del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

 

L’Afània i l’Ibert nedaven i nedaven i a mesura que s’allunyaven del 

Delta de l’Ebre, veien com la vegetació del riu anava a poc a poc 

desapareixent. Amb preocupació, van continuar nedant fins que van 

arribar a un punt, que ja no quedaven plantes. Era una zona fosca i 

buida, i davant seu, una paret.

 

- Una paret? -va preguntar l’Ibert. Però com pot ser?  Què fa una paret

aquí?

 

Tant l’Ibert com l’Afània no entenien com podia haver aparegut una 

paret que tallés el seu camí. No sabien què fer. De cop, van sentir el so 

d’unes ales apropant-se. Era un ànec collverd, i els hi va dir:
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- Per què feu aquesta cara de sorpresa? Que mai havíeu vist una paret?

 

- Doncs al mig d’un camí, no. -va contestar l’Afània-. I tu, que saps 

perquè l’han posada? Ara no podrem seguir amb el nostre viatge.

 

L’ànec collverd, amb cara trista, els hi va respondre:

 

- Jo que volo pel cel cada dia ho he estat observant tot. Just aquí al 

costat, he vist com arribaven un munt d’humans amb unes màquines 

grogues molt i molt grans que ho destrueixen tot. Agafen terra i la 

mouen cap a l’altra banda, caven forats, i com veieu, també han 

construït aquesta paret que tapa el camí. Segons he escoltat pels pobles, 

aquest estiu venen molts humans de vacances a veure els diferents 

ocells que estan de viatge, i han decidit construir un hotel perquè hi 

puguin dormir.
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Les escates de l’Afània i L’Ibert es van tornar de color blanc per un 

moment. No s’ho podien creure. Per culpa dels humans i els seus 

edificis, havien de destruir el territori, on viuen i viatgen molts éssers 

vius.

 

- Doncs quina barra! -va cridar l’Afània-. A casa nostra, això no passa. 

Però sí que és veritat que hem vist com cada any venen més i més 

humans i sempre es carreguen tot. Que no poden observar els ocells 

sense destruir els nostres paisatges?

 

- Segur que podem buscar una alternativa per a continuar amb el 

nostre viatge. -va afegir l’Ibert-. Gràcies per tot ànec collverd! I adéu!

 

L’ànec coll verd va aixecar les seves ales i va marxar volant, mentre que 

l’Ibert i l’Afània van decidir girar cua a la recerca d’un nou camí.
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La parella no va perdre les ganes d’aconseguir una nova llar pels fartets 

i van continuar nedant. Després d’uns minuts, van trobar una petita 

clariana amb una pedra i van decidir parar per descansar una estona. 

Encara quedava molt viatge per endavant i havien de recuperar forces 

si volien continuar.

 

L’Afània tenia gana i es va dedicar a menjar les petites algues que 

flotaven per l’aigua. L’Ibert, en canvi, volia descansar i va aprofitar per 

estirar-se sobre una gran pedra que havien trobat, mentre mirava com 

l’Afània menjava.
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De sobte, a la llunyania, va aparèixer una boira de color verd fosca que 

s’apropava ràpidament seguint els corrents de les aigües. Era una boira 

d’aspecte tòxic i tan densa que no es podia veure res a través d’ella.

 

- Ibert, desperta! -va exclamar l’Afània, mentre li donava cops amb 

l’aleta-. No sé què està passant, però s’està apropant una boira verda. 

Hem de sortir d’aquí abans que s’apropi massa!

 

L’Ibert, que seguia sobre la pedra, no semblava assabentar-se del que 

estava passant. No va fer cas del que estava dient l’Afània i va preguntar 

amb incredulitat:  

 

- Afània, però què dius? Com vols que hi hagi una boira verda a l’aigua? 

És impossible! 
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- Que sí Ibert, s’està apropant i segur que és tòxica! -va insistir l’Afània-. 

Vine, protegim-nos!

 

Finalment, l’Ibert va reaccionar i va veure que el que deia l’Afània no 

era cap mentida. Va començar a moure les seves aletes amb força i es va 

dirigir cap a l’Afània, que es trobava darrere la protecció de la pedra. 

Un cop la parella ja estava sana i estàlvia, l’Ibert va començar a fer 

moviments estranys.

 

L’Ibert es movia i movia sense parar i cada cop de forma més ràpida. La 

seva cua es bellugava en totes les direccions. Les seves aletes giraven tan 

ràpidament que semblava que volia crear un tsunami.
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- Què et passa Ibert? Tu creus que és moment de ballar ara? -va 

preguntar l’Afània amb inquietud.

 

- No… no… No estic ballant! No sé què em passa! -va exclamar l’Ibert 

amb preocupació-. No puc parar de moure les meves aletes i el meu cos 

de forma descontrolada! Ajuda’m Afània!

 

L’Afània, amb preocupació, es va apropar i amb tota la força que tenia 

amb la cua i les aletes va intentar immobilitzar l’Ibert contra el fons de 

sorra. L’Ibert seguia movent-se, però amb menys força. Ara només els 

hi quedava esperar que tot passés el més ràpid possible.
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L’Ibert, que poc a poc s’anava calmant, va recuperar la capacitat de 

controlar els moviments del seu cos. De sobte, la boira verda ja havia 

passat.

 

- Moltes gràcies, Afània. -va dir l’Ibert amb veu cansada-. No sé què 

m’estava passant, però sentia com totes les parts del meu cos es movien 

sense que jo pogués fer-hi res. Sort que estaves aquí per avisar-me i 

ajudar-me. Si m’hagués quedat més temps estirat, no sé què hauria sigut 

de mi.

 

- De res Ibert. -va seguir l’Afània-. Ja t’he dit que aquella boira verda 

era tòxica. Segur que són residus provinents dels cultius de la zona. Els 

humans utilitzen aquests productes tòxics en l’agricultura i acaben 

contaminant l’aigua. Per sort, estàs bé, i podem seguir amb el nostre 

viatge.
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La parella de fartets, cada vegada amb menys il·lusió, va continuar el 

seu camí a la recerca d'una nova llar sense parets i sense productes 

tòxics. 

 

Nedant van arribar a una zona amb molta vegetació. A la parella li 

encantava quan hi havia tantes herbes que no es veia res. Després de la 

duresa dels dos últims entrebancs que acabaven de superar, la felicitat 

va envair l’Afània i l’Ibert. 

 

- Mira Afània! -va exclamar l’Ibert-. Mira quanta vegetació hi ha! 

Podríem jugar a amagar-nos com fem a casa nostra.

 

- Quina bona idea! -va respondre l’Afània-. Jo m’amago i tu em 

busques, d’acord? Dona’m 20 segons.
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L’Ibert va assentir amb les aletes i va començar a contar fins a 20 

mentre l’Afània s’amagava. 

 

- 20, 19, 18, 17… -cantava l’Ibert en veu alta mentre sentia a l’Afània 

nedar entre les herbes-. … 4, 3, 2 i 1!

 

Un cop va acabar de contar, l’Ibert es va introduir entre les herbes i va 

començar a buscar l’Afània, però hi havia tanta vegetació que no es veia 

res. Pujava i baixava, nedava cap a l’esquerra i després a la dreta. Així i 

tot, no trobava l’Afània. Va decidir tornar a sortir per intentar buscar 

des de fora la vegetació.
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Van passar 5 minuts i l’Ibert seguia sense tenir cap pista d’on podria 

estar amagant-se l’Afània. De sobte, es va sentir un riure molt fort que 

venia d’entre les algues. L’Afània no havia pogut aguantar més. L’Ibert, 

que l’havia escoltat, es va apropar ràpidament.

 

- Afània, però perquè rius? -va preguntar l’Ibert-. Així és molt fàcil 

trobar-te!

 

- Ja Ibert. Tanmateix, amb tanta vegetació no m’hauries trobat mai i no 

m’aguantava més veient com em buscaves descontroladament. -va 

contestar l’Afània-. Vinga va, deixem de jugar i seguim amb la nostra 

missió: aconseguir una nova llar pels fartets.
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La parella de peixos van començar a nedar, però amb només uns pocs 

moviments d’aleta, l’Afània es va donar un cop amb una reixa que hi 

havia. Va intentar rodejar-la quan de cop va veure que estava tancada 

en una nansa. Aquestes eren sovint utilitzades en la pesca com a trampa 

per atrapar els diferents crancs de la zona.

 

- Ibert, què passa? Què és aquesta reixa? -va preguntar l’Afània-. Com 

he acabat aquí dins?

 

- Segurament amb tanta vegetació no l’has vist. Què no pots sortir? -va 

contestar l’Ibert.
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L’Afània, amb preocupació, va començar a nedar en totes les direccions 

per buscar un forat per on sortir. L’Ibert va fer el mateix però des de 

fora. Mentre miraven i miraven, van veure al fons de la gàbia restes de 

closques de crancs que devia fer molt de temps que estaven allà dins. 

Finalment, apartant les herbes de la trampa van trobar un petit forat 

per on podia passar l’Afània.

 

 Un cop fora l’Afània, la parella de fartets es va relaxar i l’Afània va dir:

 

- Quina sort que la trampa estigués en mal estat i hi hagués aquell petit 

forat. Crec que la trampa estava abandonada. Podria haver acabat com 

aquells pobres crancs. 
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- Primer una paret, després una boira verda de productes tòxics i ara 

aquesta trampa de crancs. -va seguir l’Ibert. -Començo a pensar que és 

el moment de tornar a la nostra llar, de tornar al Parc Natural del 

Delta de l’Ebre, on no tenim tots aquests problemes.

 

- Estic molt d’acord, Ibert. -va contestar l’Afània-. Malauradament, crec 

que és l’únic lloc on els fartets podrem viure amb tranquil·litat. 

 

La parella de fartets, decebuda, va decidir tornar a la seva llar. Van 

agafar el camí de tornada i van començar a nedar ràpidament per 

intentar arribar-hi com més aviat millor, i deixar enrere el perill que 

són les aigües de fora del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
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Després de molt de temps nedant i un cop ja s’estaven apropant a la 

seva llar, va aparèixer un altre peix d’entre de les ombres: es van trobar 

amb una gambúsia. La parella de fartets va intentar passar pel seu 

costat sense molestar, però la gambúsia, molt agressiva i territorial, es 

va posar al mig del camí per no deixar que passessin i va dir: 

 

- Què fa una parella de fartets per aquí? Que no sabeu que aquesta zona 

pertany a les gambúsies? Foteu el camp d’aquí! I ni se us acudeixi 

menjar res del que veieu. És tot nostra!
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- Però què dius tu? Qui t’has cregut que ets?-va respondre l’Afània-. 

Aquestes aigües són de tothom.

 

- Que voleu baralla? Per mi cap problema. -va seguir la gambúsia-. Les 

gambúsies som més fortes, resistents i ràpides que vosaltres, miserables 

fartets. Estic segura que us guanyaria jo sola.

 

- Ja fa 100 anys que les gambúsies vau arribar i cada cop esteu més 

agressives. Sobretot quan s’apropa l’estiu i la calor. -va contestar 

l’Afània-. A més, us ho mengeu absolutament tot i ens deixeu sense res 

per nosaltres. No podeu comportar-vos així. Heu de respectar a la resta 

d’animals que també viuen aquí.
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- Com ja t’he dit, les gambúsies som millors que els fartets. No és culpa 

nostra que siguem més eficients trobant menjar que vosaltres. Creus 

que les gambúsies estem felices de viure aquí? -va preguntar la 

gambúsia-. Nosaltres no tenim la culpa que els humans ens agafessin de 

Nord-amèrica i ens portessin aquí per menjar ous i larves de mosquits.

Nosaltres estàvem molt bé a la nostra llar i ara simplement intentem 

sobreviure, com feu vosaltres. Així que no m’expliquis històries.

 

- Perdona gambúsia, tens raó -va contestar l’Ibert-. Estem tornant d’un 

viatge i ara entenem el difícil que ha de ser viure tan lluny de la vostra 

llar. Esperem que algun dia pugueu tornar a Amèrica d’on els humans 

us van agafar. Seria el millor tant per vosaltres, gambúsies, com per

nosaltres, fartets. Ara, si ens permets, ens agradaria seguir el nostre 

camí.

21



La parella de fartets, exhausta de tantes experiències en tan poc temps, 

va seguir nedant fins que van arribar a la seva llar. Amb molta tristesa 

van decidir que no tornarien a marxar, no trobarien mai unes aigües 

tan tranquil·les on poguessin viure.

 

 La seva llar no era perfecta. Desafortunadament, també passaven molts 

dels entrebancs que s’havien trobat durant el viatge. 

Però, per sort, el Parc Natural del Delta de l’Ebre els hi oferia moltes 

coses positives. Tenien protecció, menjar, vegetació i altres fartets. De 

fet, eren les aigües de Catalunya amb major població de fartets.

 

Fins i tot, hi havia grups científics que venien a estudiar i cuidar les 

seves aigües. A vegades, agafaven fartets i se’ls enduien per criar-los i 

alliberar-los a altres indrets de Catalunya, amb l’objectiu de repoblar 

altres aigües.
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En definitiva, sempre que hi hagués aigües amb fartets, i humans, 

científics o no, disposats a protegir-los, l’Afània i l’Ibert no perdrien 

l’esperança. 

 

Algun dia, el món seria menys perillós i podrien trobar noves llars on 

viure tranquil·lament, sense preocupar-se del futur de la seva espècie. 

 

 

 

Fi
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El fartet (Aphanius iberus) és una espècie endèmica de la costa
mediterrània, és a dir, no es troba en cap altra zona del món. El
seu rang de distribució inclou des d’Andalusia fins al nord de
Catalunya. A Catalunya, és una espècie en regressió i les
poblacions més grans les podem trobar al Delta de l’Ebre [7].
 
 
 
 
 
 

Distribució geogràfica d’Aphanius iberus. En taronja la seva àrea de
distribució i en vermell l’àrea on s’ha extingit

 (Font: IUCN [16]).
 
   El fartet és una espècie amb dimorfisme sexual: mascles i
femelles són de mides, colors i proporcions diferents. Els mascles
són més petits, estilitzats i de 45 mm de longitud mentre que les
femelles poden arribar fins als 60 mm [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia d’un exemplar femella (esquerra) i un exemplar mascle
(dreta) d’Aphanius iberus (CC).

 
Respecte al color, els mascles són d’un color marronós a la part
dorsal i platejats a la part ventral. Tenen entre 15 i 20 línies
platejades i blaves al llarg del cos. A més, presenten entre 3 i 5
línies verticals negres en l’aleta caudal i línies i punts blaus en les
altres aletes. En època reproductora, aquestes coloracions es
poden amplificar i apareixen taques grogues en la part ventral
[11]. En canvi, les femelles tenen una coloració més apagada, amb 

el mateix color marronós en la part dorsal i platejat en la part
ventral, però, en lloc de les línies verticals platejades, tenen unes
taques arrodonides de color marró fosc que poden arribar a
formar línies longitudinals, especialment a la part de la cua. Les
seves aletes poden tenir taques com la dels mascles, però són
menys abundants, menys freqüents i menys vistoses [11].
 
   El fartet és una espècie que habita aigües estancades o
calmades, permanents o amb èpoques de dessecació (mentre
estiguin connectades amb altres zones d’aigua), lleugerament
alcalines, amb fons sorrencs i gran abundància de vegetació
submergida [11]. 
Una de les característiques principals del fartet és la seva
eurihalinitat, és a dir, és una espècie capaç d’ocupar hàbitats de
concentracions salines molt diferents [3][11]. És per aquest motiu
que podem trobar fartets en molts hàbitats diferents com
salines, aiguamolls, llacunes litorals, canals de desguàs de les
zones costaneres, desembocadures de rius, rierols, torrents o
conreus d’arròs [3][12].
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia del Delta de l’Ebre (CC).
 
       La capacitat del fartet de sobreviure a hàbitats subòptims li
dona una gran capacitat de colonització mitjançant la migració
d’alevins en la cerca d’hàbitats menys competitius, on la
presència de la seva pròpia espècie és menor [12]. Aquesta
colonització es dona durant períodes d’inundacions com les
pluges de la primavera, que creen connexions aquàtiques entre

 els diferents hàbitats [12]. La seva presència en rierols i torrents i
fins i tot en rius, també podria indicar que utilitza aquests per
dispersar-se.
 
          El fartet necessita una abundant vegetació submergida, que
fa servir per alimentar-se i reproduir-se [3][11]. Els mascles es
posicionen de tal forma que empenyen a les femelles contra
aquesta vegetació, fertilitzant així els ous. Aquests són petits,
amb una mida màxima d’1,5 mm i desclouen després de 10 a 18
dies, depenent de la temperatura de l’aigua [11].
 
 
 
 
 
 

Fotografia de Zostera noltii (CC).
 
         Diferents factors són responsables del declivi de poblacions
d’Aphanius iberus, tenint més importància la destrucció de
l’hàbitat per construcció, la contaminació de les aigües i la
presència d’espècies exòtiques [12]. La destrucció i l’alteració del
seu hàbitat es dona per diferents factors com la dessecació, la
dessalinització, la sobreexplotació dels aqüífers o la destrucció i
modificació de les lleres dels rius, causades per interessos
agrícoles, turístics i urbanístics que generen una enorme pressió
sobre les aigües [3][11].
 
       El fartet té una alimentació omnívora que varia segons la
seva mida: prefereix individus planctònics, que floten, quan és
jove i de menor mida, i passa a preferir individus bentònics, del
fons aquàtic, a mesura que creix [11]. El fartet és una espècie
d’importància ecosistèmica perquè s’alimenta dels ous de
mosquits i doncs actua com a un control d’una plaga pels
humans. S’alimenta de crustacis, larves d’insectes, poliquets,
detrits, algues i especialment de petits crustacis com copèpodes
de l’ordre Harpacticoida i amfípodes de l’ordre Aoridae [11].
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Fotografia de copèpodes de l’orde Harpacticoida (CC).
 
      Una altra causa que amenaça al fartet és la contaminació de
les aigües deguda a abocaments agrícoles, urbans i industrials
que acaben en les aigües on habita l’espècie [17].
 
    Pesticides organofosfats (OP) com el diclorvós, altament
utilitzat en agricultura o aplicacions forestals i veterinàries pel
control de plagues d’insectes, acaris o nematodes, acaba en els
hàbitats del fartet, pròxims a zones agrícoles, mitjançant pel
medi aquàtic (ex: aigües residuals) o per l’aire [17]. 
 
   Aquest plaguicida afecta l’acetilcolinesterasa, un enzim
present en músculs i al cervell responsable de la degradació del
neurotransmissor acetilcolina en les neurones colinèrgiques [17].
La degradació de l’acetilcolina permet que les neurones puguin
tornar a l’estat de repòs. La inhibició de l’enzim per part dels
pesticides provoca una acumulació d’acetilcolina, el que genera
una estimulació continuada de les neurones. Això genera danys
en neurones i/o músculs, inhibint el seu funcionament, el que
pot provocar la mort [17].
 
    En l’hàbitat del fartet hi viuen altres espècies d'interès
econòmic, és per això que es pot donar una pesca accidentada
del fartet, sent aquest “descarte” de trampes destinades per
angules, crancs i gambes [11]. En zones amb pesca activa es
donen operacions de neteja de les aigües que destrueixen la
vegetació submergida, que és una important font d’aliment i
protecció de la posta dels ous de fartet. A més, també s'han

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



observat casos de captura voluntària del fartet per part de
col·leccionistes aquariofílics [13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies d’una nansa de pesca tipus gàngull (dalt) i moneta o monots

(baix) (Font: López, V., Rodon, J., 2018 [9]).
 
     En l’hàbitat del fartet s’han introduït moltes espècies
exòtiques que desplacen l’espècie endèmica perquè són millors
competidores o depredadores d’aquest. Aquestes espècies són la
perca americana (Micropterus salmoides), el peix sol (Lepomis
gibbosus), el fúndul (Fundulus heteroclitus), la carpa d’Holanda
(Cyprinus carpio), el cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i
espècies del gènere Gambusia [3][11].
 
Gambusia és un gènere de peixos que va ser introduït l’any 1921
com a control de mosquits del gènere Anopheles, transmissors de
la malària [10]. Es van introduir dues espècies Gambusia holbrooki
i Gambusia affinis, ambdues anomenades gambúsia de nom comú.
Aquestes són espècies invasores provinents de Nord-amèrica i
s’han convertit en una amenaça per espècies autòctones, com és
el cas del fartet [10]. 
 
La gambúsia competeix pels mateixos recursos, fet que provoca
una exclusió de l’espècie autòctona que no és tan bona
competidora com les americanes [10][11]. Un motiu pel qual
Gambusia és millor competidora és la seva major resistència a alts

nivells dels pesticides ja mencionats com el diclorvós [17].
 
 
 
 
 
 

Fotografia d’un exemplar de Gambusia holbrooki (CC).
 
    Un altre factor que fa que la gambúsia sigui millor
competidora es dona a causa d’altes temperatures [1]. Es tracta
d’una competència depenent d’un factor abiòtic com la
temperatura, que en hàbitats aquàtics d’aigua dolça o d’estuaris
és considerada un dels més importants per les espècies que
l’habiten [1]. En experiments, s’ha comprovat que a baixes
temperatures el fartet no només captura més ràpidament la
primera presa que la gambúsia, sinó que també captura un
major percentatge de preses. A mesura que s’augmenta la
temperatura de l’aigua, aquesta relació és inversa i la gambúsia,
especialment els mascles, mostra nivells d’agressivitat molt
majors al fartet i es torna una espècie més activa i millor
depredadora, arribant a capturar pràcticament el doble de
preses [1]. La gambúsia és més agressiva perquè l’augment de la
temperatura de l’aigua incrementa el seu metabolisme i velocitat
natatòria. També pot arribar a atacar als fartets amb petites
mossegades provocant danys en les aletes de l’espècie endèmica
[1]. 
 
Aquests fets fan que l’espècie invasora, en aigües calentes, sigui
molt dominant en l’hàbitat i acapari tot l’aliment, deixant al
fartet sense recursos fent que acabi sent desplaçat [1]. 
 
A més, aquesta situació anirà a pitjor a causa del canvi climàtic
perquè s’espera que a la península Ibèrica augmentin els
períodes de temperatures altes extremes, afavorint a la gambúsia
i també impulsant un procés de desertificació del territori,
reduint o eliminen els hàbitats [1].
 

     Els Parcs Naturals són espais, que presenten un interès
naturalístic, protegits jurídicament amb l’objectiu de fer
compatibles la seva conservació amb l’aprofitament ordenat dels
seus recursos i activitats dels seus habitants [8]. Gràcies a això, les
espècies que l’habiten es troben en un major grau de protecció. A
més, hi acostuma a haver-hi mesures per a la conservació i
recuperació de la fauna i flora. En l’estat espanyol s’han donat a
terme diferents programes amb la finalitat de conservar el fartet:
restauració i rehabilitació dels hàbitats, creació de refugis en
hàbitats degradats, regulació hídrica de les salines on habita,
programes de cria en captivitat i de reintroducció, conservació
de la diversitat genètica, programes de divulgació i
conscienciació, etc. Alguns exemples són:
-el Pla de recuperació del fartet a la Comunitat Valenciana, per
part de la conselleria del Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, aprovat pel decret 9/2007 [13].
-programes d’educació i conscienciació per part del Zoo de
Barcelona i cria en captivitat i posterior alliberament al Delta del
Llobregat [5]. 
-alliberament d’exemplars a llacunes de la Platera, a l’Estartit, per
part d’una col·laboració entre els parcs natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter (PNMMBT) i el Centre Ictiològic del
Parc Natural del Delta de l’Ebre [4].
 
 
 
 
 
 
 

Alliberament d’exemplars d’Aphanius iberus a les llacunes de la Platera
(Font: lifepletera.com [4]).

 
Respecte a les poblacions d’Aphanius iberus del Delta de l’Ebre, les
més abundants de Catalunya, es donen mesures in situ mitjançant
l’estudi, protecció i conservació del Parc Natural. Recentment, al
febrer de 2021, va sortir a consulta pública el “Plan para la
protección del borde litoral del Delta del Ebro” [14].

A més, el Parc Natural del Delta de l’Ebre és un espai protegit
de la Xarxa Natura 2000, es troba sota la categoria de Zona
Especial de Conservació (ZEC) i Zona d'especial protecció per a
les aus (ZEPA), i també forma part de la llista d’aiguamolls
RAMSAR (Lista de Humedales de Importancia Internacional)
entre altres [6][14].
 
Respecte a mesures directament dirigides al fartet al Parc
Natural del Delta de L’Ebre, principalment es dona una mesura
ex situ com la cria en captivitat de quatre poblacions
diferenciades genèticament: població del Delta de l’Ebre, dues
poblacions de Tarragona (l’Estany Gelat a Mont-roig del Camp
i la Sèquia Major de Salou) i una del Baix Ter. Aquesta cria en
captivitat es fa al Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta
de l’Ebre, amb l’objectiu de mantenir estocs genètics o fer
reproduccions per realitzar futures reintroduccions, després de
restaurar els seus hàbitats [15].
 
 
 
 
 
 

Fotografia del Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre
(Font: Gencat [2]).

 
         Un factor no esmentat en el conte, que també amenaça les
poblacions de fartet, és la interacció amb espècies autòctones
[11]. Espècies del mateix gènere que el fartet (Aphanius iberus)
com seria Aphanius fasciatus són un problema perquè no només
ocupen el mateix hàbitat i genera competitivitat, sinó que
també es poden donar processos d’hibridació i doncs una
pèrdua de variabilitat genètica. Depredadors com l’anguila
(Anguilla anguilla) o paràsits i patògens, com per exemple el fong
Saprolegnia parasitica, causant de la malaltia saprolegniosis,
també poden provocar grans disminucions de les poblacions de
fartet  [11].
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