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Què és un Ajolote? 
L’Ajolote (Ambystoma mexicanum), és un 
amfibi de la família ambystomatidae, originari 
de Mèxic.  
El seu nom prové de la llengua azteca, 
significa ‘monstre aquàtic’ i es relaciona amb 
el déu de la mort, anomenat ‘Xolotl’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i que en un principi s’havia classificat 
l’Ajolote com una variant de la Salamandra 
Tigre que no havia experimentat la 
metamorfosi, avui es considera una espècie 
pròpia i independent, amb dues variants, 
l’albina i la comú, que es distingeixen 
essencialment pel color de la pell i les 
brànquies.  

L’Ajolote es caracteritza per conservar inclús 
en edat adulta una aleta dorsal que va des de 
mitja esquena fins a la punta de la cua, quatre 
extremitats amb cinc dits cada una i sis grans 
brànquies al voltant del cap, normalment tres 
a cada costat. Un exemplar adult en captivitat 
pot mesurar fins a 25 cm, pesar entre 60 i 250 
grams i viure fins als 15 anys. 
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On viuen? !
Tot i que és possible que l’Ajolote pugui 
arribar a sortir i viure a l’exterior, 
experimentant una metamorfosis en què 
perdrà les brànquies, la majoria es manté tota 
la vida dins l’aigua. És per això que el més 
aconsellable és tenir sempre el nostre Ajolote 
a l’aquari: és difícil que sobrevisqui a la 
metamorfosi induïda (la mortaldat és gairebé 
del 90% a causa de l’estrès que 
experimenten).  
 

L’aquari haurà de ser de com a mínim 60 litres 
per a un exemplar sol, i 150 litres per una 
parella. Es recomana posar pedres grosses 

com a fons, ja que les petites se les podrien 
empassar. També és bo per l’Ajolote tenir 
coves i plantes (si són naturals millor) per 
amagar-se, ja que no li agrada estar molt 
exposat a la llum. Tot i això, hem de tenir en 
compte que passarà la major part del temps 
desplaçant-se pel terra del aquari, 
generalment sense nedar pels nivells 
superiors, per tant és millor que no 
sobrecarreguem l’espai perquè pugui caminar.   
La temperatura de l’aquari ha de ser freda, 
sense superar els 22º sempre que sigui 
possible. El nostre Ajolote estarà en perill si 
sobrepassem els 27º, per la qual cosa haurem 
de vigilar molt la temperatura a l’estiu. 

 

Què mengen? 
Els Ajolotes són una espècie carnívora. Tenen 
poques dents i molt petites, que els hi 
serveixen només per caçar i retenir la presa, 
però no per 
mastegar. En 
llibertat solen 
alimentar-se de 
cucs, cargols, 
larves i peixos. 
En captivitat 
podrem donar-
los larva 
vermella 
congelada (bloodworms), cucs de terra, 
‘zophoba’, ‘tenebrio’ i petits peixos que siguin 
fàcils de caçar. L’aliment viu resulta atractiu 
pels Ajolotes, i permet una digestió més 
lleugera, però hem de tenir cura de donar 
sempre aliment sa i fàcil d’empassar. 

 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un ajolote, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Com s’han de netejar? 
És convenient que el nostre aquari tingui un 
filtre amb prou potència per netejar l’aigua 
que hi tenim, i, si és possible, que no generi 
massa corrent d’aigua. Si preferim no fer servir 
filtre, s’haurà de fer un canvi setmanal 
d’aproximadament el 30% de l’aigua.  
En els dos casos caldrà sifonar el fons 

setmanalment, ja que els Ajolotes solen deixar 
residus grossos. Quan netegem l’aquari i els 
seus complements (coves, decoració, roques, 
troncs) és important que no fem servir cap 
producte químic ni res que pugui resultar 
tòxic pel nostre Ajolote. 

 

Com es relacionen? 
Com que es tracta d’un animal carnívor, és 
difícil de combinar amb altres espècies. No es 
recomana ajuntar-lo amb peixos (ja que es 
podrien convertir en el seu menjar), ni tampoc 
amb tritons. Els cargols són especialment 
perillosos, perquè si se’ls mengen sencers la 
closca podria provocar obstruccions 
intestinals.  
Si volem tenir una parella d’Ajolotes es 
recomana ajuntar-los quan encara són joves i 
de la mateixa mida, ja que un cop 
desenvolupats és més difícil que s’acceptin  
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