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ABSTRACT

Behavior is defined as an observable animal or human response to stimuli coming from the environment. So it is a field of science 
about human and animal behavior. So it is a field of science about human and animal behavior. These behaviors are controlled by an 
environmental factor. They are a response to stimulating the environment. The environment tells the organism whether the behavior 
will be reinforced or not in a specific situation. In behavioral research, the main importance is attached to the processes of causative 
conditioning of the stimulus-reaction type, along with factors influencing their effectiveness. The sexual behavior of the Siamese 
fighting fish (Betta splendens) has its own specific character because the fish is an aggressive species. It is a territorial fish, so males 
fight each other for territory. During fights, one of them often dies, and in its rapid course, both fighting individuals may die in the 
fight. Males react slightly differently to females present in the tank. The research methodology assumed the observation of two pairs 
in one aquarium divided by a transparent partition. The results of observations in aquarium breeding proved that females willing to 
spawn, who watched the males for several days, started the act of copulation by swimming towards the male. Before mating, males 
built a nest from the foam made of saliva on the surface of the water among the plants, and then lured the female to the nest with 
outstretched fins. The observed act of copulation was like a dance of the bodies of fish wrapped around it. The conducted observation 
showed that in one of the two pairs, after finishing spawning, the male becomes aggressive towards the female and behaves just like 
against rivals. The observed male behavior is fin biting, hitting the head and belly of the female, chasing the female away from the 
nest. In the second case, no such behavior was observed, the female was swimming calmly around the nest. It should be concluded 
that the presence of a male/rival visible through the glass may also trigger aggressive behavior towards the female.
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Wprowadzenie

Bojownik wspaniały, bojownik syjamski (Betta 
splendens) jest gatunkiem słodkowodnej ryby labi-
ryntowej z rodziny guramiowatych. Betta splendens 
pochodzi z Półwyspu Indochińskiego z obszaru do-
rzecza rzeki Mekong i Menam (Tajlandia, Kambodża, 

Laos, Wietnam). Spotykany jest także na Półwyspie 
Malajskim. Jego występowanie w innych krajach ta-
kich jak Malezja, Brazylia, Kolumbia,  Dominikana 
czy Floryda wynika z jego introdukcji w tych obsza-
rach. Gatunek zasiedla biotopy wód stojących ubo-
gich w tlen, zarośniętych gęstą roślinnością o spokoj-
nym nurcie. Występuje w zalewowych sadzawkach,  
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w małych stawach i kanałach irygacyjnych. Spotykany 
jest także na polach ryżowych i rozlewiskach. Woda,  
w której żyje jest miękka, o pH ok. 5,5 i temperatu-
rze dochodzącej do 30°C (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Bojownik_wspania%C5%82y). Bojownik wspa-
niały w swym naturalnym środowisku jest gatunkiem 
narażonym na wyginięcie (https://www.bettafish.pl/
rozmnazanie-bojownikow-krok-po-kroku). Zagroże-
nie to wynika z degradacji jego naturalnych siedlisk 
w wyniku przekształcania gruntów rolnych i terenów 
miejskich oraz zatruwania wód związkami chemiczny-
mi. W formie dzikiej gatunek w zależności od miejsca, 
z którego pochodzi, posiada ubarwienie czerwone lub 
zielone. Dzika forma bojownika wspaniałego występu-
jąca w Tajlandii posiada krótkie płetwy i jest skrom-
nie ubarwiona, dorasta tylko do 5 cm długości. Tak 
wyglądające bojowniki formy dzikiej w naturalnym 
środowisku występują obecnie już niezwykle rzadko. 
Formę długopłetwą zaobserwowano po raz pierwszy w 
roku 1900 na terenie Tajlandii. Jej pierwotna nazwa to 
pla kat khmer czyli ryby pochodzące z kraju Khme-
rów, z terenów dzisiejszej Kambodży. Przypuszcza się, 
że forma długopłetwa powstała w wyniku krzyżówki 
dwóch dziko żyjących gatunków. Jeden z nich wystę-
pował na pograniczu Birmy i Laosu drugim zaś był ga-
tunek ryby pochodzący z kraju Khmerów. Do Europy 
forma długopłetwa, bojowniki kambodżańskie, dotarła 
w roku 1926. Rozpowszechnili i spopularyzowali ten 
długopłetwy gatunek dwaj badacze G. Dunkker i H. M. 
Smith. Opisali wiele cech ryby, dokładnie zanalizowali 
biologię rozrodu tego gatunku oraz jej behawior. Bo-
jownik wspaniały (Betta splendens) (fot. 1) jest rybą 
szczególną ze względu na ciekawe zachowania a co 
za tym idzie złożony behawior (Biologia. 2008; Ryby: 
encyklopedia zwierząt 2007). Behawior jest dziedziną 
nauki o zachowaniu ludzi oraz zwierząt, które reagują 
na czynniki środowiska w charakterystyczny dla siebie 
sposób. Zachowania organizmów kontroluje czynnik 
środowiskowy a reakcja organizmu jest odpowiedzią 
na bodźce środowiska. Bodźce te są dla organizmu in-
formacją o zmianach i w konkretnej sytuacji wzmac-
niają lub wyciszają określone typy zachowania. W ba-
daniach nad behawiorem uwaga skoncentrowana jest 
na uwarunkowaniach sprawczych typu bodziec – reak-
cja i na czynnikach wpływających na ich skuteczność. 
Bodźcem wyzwalającym określone zachowania oprócz 
czynników abiotycznych (temperatura, dostęp do po-
karmu, światło) jest również obecność organizmów in-
nych gatunków, organizmów tego samego gatunku jak 
również osobników odmiennych płciowo własnego ga-
tunku. Behawior płciowy bojownika syjamskiego (Bet-
ta splendens) ma swój specyficzny charakter gdyż ryba 

ta jest gatunkiem agresywnym. Ponieważ jest to ryba 
terytorialna, samce toczą między sobą walki o teryto-
rium. Podczas walk przy gwałtownym ich przebiegu w 
walce zginąć mogą obydwa walczące osobniki. Nieco 
inaczej samce reagują na obecne w zbiorniku sami-
ce. Wśród bojowników wspaniałych zaobserwowano, 
że samice mogą w odpowiednich warunkach zmienić 
płeć. Przyczyną takiego zjawiska są zaburzenia hormo-
nalne u samicy, która wcześniej wykazywała wszystkie 
cechy płciowości żeńskiej i była w pełni zdolna do roz-
rodu. Po przemianie w samca wytwarza gamety mę-
skie i może w pełni odbyć tarło wraz ze skutecznym 
zapłodnieniem ikry. W wyniku zmian hormonalnych 
następują przemiany fizjologiczne u ryby. Zmienia się 
ubarwienie ciała, płetwy wydłużają się a zachowanie 
samicy w stosunku do innych samców zmienia się na 
bardziej agresywne, jakie występuje u samców tego 
gatunku. Możliwości zmiany płci wykazano w wa-
runkach laboratoryjnych dokonując wycięcia jajników 
osobnikom płci żeńskiej. Zabieg przeprowadzili P. Ka-
iser i E. Schmidt. Po śmierci ryby i wykonaniu sekcji 
stwierdzono, że w miejsce wyciętych jajników odrosły 
męskie jądra w których powstawały gamety męskie  
z pełną skutecznością do zapłodnienia bowiem po ich 
użyciu uzyskano prawidłowo rozwijający się narybek 
(Kilarski 2007). Zmiana płci z samca na samicę jest 
znacznie trudniejsza, choć również możliwa. W natu-
rze takie zmiany zachodzą tylko w ekstremalnie nie-
sprzyjających warunkach a ich nadrzędnym celem jest 
zachowanie liczebności populacji przy braku lub groź-
nie niskiej liczebności samców. Ze względu na duży 
terytorializm i agresję samców bojowniki wspaniałe, 
które zamieszkują wspólny zbiornik celem potrzeby 
dominacji nad innymi osobnikami tworzą strukturę 
hierarchiczną. Ustalenie hierarchii odbywa się w wy-
niku walki wśród samców które mają najczęściej gwał-
towny przebieg. Walka pomiędzy samcami może trwać 
nawet przez 2–3 godziny. Samce, atakując się wzajem-
nie, uderzają się w płetwy i w boki ciała. Przeciwnik 
pozbawiony płetw staje się łatwiejszym celem do ataku 
ponieważ zostaje pozbawiony możliwości aktywnego i 
sprawnego ruchu. Uszkodzenia płetw są bardzo duże, 
są one postrzępione i niejednokrotnie uszkodzone aż 
do ich nasady (Kornobis 1990.) Walka składa się z 
czterech wyraźnie oddzielonych faz. Pierwsza jest naj-
spokojniejsza i polega jedynie na napinaniu i prężeniu 
ciała i płetwy. W drugiej fazie skraca się dystans mię-
dzy osobnikami do odległości mniejszej niż długość 
ciała i kończy się krótkim, mocnym atakiem płetwą 
ogonową. W tym czasie nadal prężą się i napinają płe-
twy. W trzeciej fazie ataki skierowane są na głowę, płe-
twy i brzuch i połączona jest z gryzieniem. W czwartej, 
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rośliny sięgające powierzchni wody, ale również two-
rzące zarośla, w których bojowniki mogły się ukryć 
(Lewczuk 1990). Wielkość filtra dostosowano do wiel-
kości zbiornika. Akwarium usytuowano w miejscu 
widnym, z dostępem do światła. Zbiornik oświetla-
no przez 8–9 godzin na dobę światłem 0,5 W/l wody. 
Utrzymywana temperatura wody mieściła się w prze-
dziale 25–28°C. Woda miała odczyn pH od 6–7,8, 
czyli taki, jaki najbardziej preferuje ten gatunek ryby. 
Woda była cyklicznie odświeżana i dzięki działaniu 
filtra wprawiana w ruch. Hodowane bojowniki mia-
ły zapewniony dostęp do powietrza atmosferyczne-
go, którym dodatkowo oddychają, co jest wymogiem 
wszystkich ryb labiryntowych (Frey 1990; Jakubowski 
Ring 1988). Bojownikom podawano każdego dnia spe-
cjalistyczny pokarm,były to suszone dafnie, suszone  
i liofilizowane glony i ochotki.

walczące samce trzymają się za pyski uniemożliwiając 
rywalowi pobranie powietrza atmosferycznego. Tak 
potraktowany przeciwnik w obawie przed uduszeniem 
ustępuje, wycofując się z terenu walki. Behawior tych 
zwierząt choćby ze względu na ich transwestytyzm 
wymaga dalszych obserwacji. Może bowiem stanowić 
istotny przyczynek do zrozumienia behawioru mające-
go na celu zachowanie ciągłości gatunku w szczegól-
nych warunkach spadku liczebności populacji.

 
Fot. 1. Bojownik wspaniały (Betta splendens) w akwarium 
hodowlanym (Fot. Dziubeła)
Photo 1. Siamese fighting fish (Betta splendens) in a bre-
eding aquarium (Photo Dziubeła)

Materiały i metody

Metodyka badań zastosowana na potrzeby pracy 
zakładała obserwację dwóch par w jednym akwarium 
podzielonym przeźroczystą przegrodą. Drugi ekspery-
ment polegał na obecności w zbiorniku trzech samców 
i obserwacji zachowania i wzajemnych relacji między 
nimi. Akwarium dla bojowników, w którym prowa-
dzono obserwacje, miało pojemność 40 l (fot. 2). Na 
potrzeby pierwszego eksperymentu akwarium zostało 
przedzielone na pół szklaną przeźroczystą szybą, co 
umożliwiło wzajemne obserwowanie się ryb. W każdej 
z połówek został umieszczony jeden samiec bojownika 
wspaniałego oraz jedna samica. Podczas trwania dru-
giego eksperymentu usunięto dzielącą akwarium szy-
bę i wprowadzono trzeciego samca, gwarantując w ten 
sposób nieograniczone kontaktowanie się ryb (fot. 3). 
Dno zbiornika utworzono ze żwiru oraz wyposażono 
w roślinność, co miało na celu odtworzenie środowi-
ska zbliżonego do tego, w którym naturalnie występują 
bojowniki. Ponieważ bojownik lubi przebywać wśród 
roślin z rodzaju: Aponogeton, Cabomba, Ceratopteris, 
Colysis, Cryptocoryne, rybom zapewniono niektóre  
z wymienionych gatunków. W zbiorniku znalazły się 

Fot. 2. Akwarium hodowlane (Fot. Dziubeła)
Photo 2. Breeding aquarium (Photo Dziubeła)

Charakterystyka obiektu badań

Ciało bojownika jest wydłużone, cylindrycznego 
kształtu. Płetwa grzbietowa długa i wysoka, zaopatrzo-
na w jeden lub dwa promienie twarde i 10 promieni 
miękkich. Zajmuje prawie połowę powierzchni grzbie-
tu. Płetwy piersiowe i brzuszne są wąskie i wydłużone. 
Płetwa ogonowa jest w kształcie wachlarzowym, za-
okrąglona. Długość ciała 6–7 cm. Usta grube, skiero-
wane ku górze, a szczęka jest uzębiona i mocna (Frank, 
Lewczuk1992; Sitko 2001). Od 5. tygodnia życia  
u bojownika rozwija się dodatkowy narząd oddecho-
wy, tzw. labirynt (narząd błędnikowy), dzięki które-
mu może oddychać powietrzem atmosferycznym. Jest 
rozszerzeniem komory skrzelowej, wyposażonym we 
własne mięśnie. Z tego powodu bojownik wspaniały 
może przebywać w wodach ubogich w tlen. Bojowniki 
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przeciętnie żyją około 2 lat. Na długość ich życia duży 
wpływ ma temperatura wody. Samiec ma większe, wy-
dłużone i ostro zakończone płetwy. U samic płetwy są 
krótsze i zaokrąglone. Barwy samicy są skromniejsze, 
na brązowożółtym tułowiu widoczne są ciemniejsze 
podłużne prążki, płetwy są mniej rozwinięte (Sitko 
2001; Kahl i in. 2000). Bojownik jest bardzo agresyw-
ny, Toczy częste walki z innymi samcami ze swojego 
gatunku. Rany na ciele i uszkodzone płetwy ulegają 
szybkiej regeneracji. Samice w stosunku siebie są to-
lerancyjne. W naturalnym środowisku bojownik wspa-
niały przystępuje do tarła na zasadzie dominacji nad 
rywalami poprzedzonej walkami. Gotowa do tarła sa-
mica przybiera krągłości w partii brzusznej i bardziej 
żywe kolory. Samiec jest większy od samicy, aby mógł 
ją obejmować podczas aktu (fot. 3). W wyniku ucisku 
przez samca w okolicach brzucha samiczki następuje 
uwolnienie ziaren ikry wielkości 1–1,5 mm, które są 
natychmiast przez samca zapładniane. W kilka dni po 
kopulacji dochodzi do budowy gniazda. Gniazdo zbu-
dowane jest z piany wytworzonej ze śliny i ma średnicę 
kilku centymetrów (fot. 4). Zapłodnione jaja umiesz-
czane są w gnieździe co jest konieczne ze względu na 
ich duże zapotrzebowanie na tlen. Opiekę nad rozwi-
jającym się w gnieździe narybkiem przejmuje samiec. 
Inkubacja ikry trwa od dwóch dni do ok. 32–36 godz. 
Po opuszczeniu przez narybek gniazdo rozpada się.

Dlaczego bojowniki to ryby labiryntowe

Ryby labiryntowe żyją w słabo natlenionych wodach 
słodkich lub częściowo zasolonych, brachicznych. Po-
nieważ ich ikra jest wrażliwa na niedobór tlenu, ryby te 
budują przy powierzchni wody gniazda otoczone pęche-
rzykami powietrza gromadzącymi tlen, dzięki czemu zło-
żona w nich ikra i rozwijające się z niej embriony mają 
zapewniony stały dostęp do tlenu. Gniazda najczęściej 
budowane są przy powierzchni wody ale czasem też  
w toni wodnej np. pod sklepieniem jaskini. Zaopatrzone 
w tłuszcz ziarenka ikry po złożeniu unoszą się ku górze 
i trafiają do gniazda. Ważną rolę w budowie gniazda od-
grywa narząd, w który wyposażone są ryby. Jest to narząd 
labiryntowy. Dzięki niemu ryby labiryntowe (błędnikow-
ce) pobierają powietrze atmosferyczne z nad powierzchni 
wody. Jest on grzbietowym rozszerzeniem (uchyłkiem) 
komory skrzelowej wyposażonym we własne mięśnie. 

                   

 

 

Fot. 3. Kopulująca para bojownika wspaniałego 

Photo 3. Copulating pair of the Betta splendens 

Źródło/Source: https://www.bettafish.pl/rozmnazanie-bojownikow-krok-po-kroku/ 

                  

 

Fot.4 Gniazdo bojownika wspaniałego 

                          Photo4 The nest of the Betta splendens 
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Źródło/Source: https://www.bettafish.pl/rozmnazanie-bojow 
nikow-krok-po-kroku/.

Fot. 5. Narybek w gnieździe pod powierzchnią wody
Photo 5. Fry in a nest below the water surface
Źródło/Source: https://www.bettafish.pl/rozmnazanie-bojow 
nikow-krok-po-kroku/.
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Swoją nazwę zawdzięcza bardzo dużej liczbie kostnych 
blaszek połączonych z pierwszym łukiem skrzelowym, 
pokrytych cienkim, śluzowatym, silnie unaczynionym 
nabłonkiem zawierającym krew. Tlen pochodzący z po-
wietrza jest pochłaniany przez nabłonek. Utleniona krew 
przechodzi do naczyń skrzelowych wyprowadzających 
i jest rozprowadzana po organizmie ryby. Po wyczerpa-
niu zapasów tlenu powietrze jest uwalniane przez pokry-
wy skrzelowe. Wszystkie ryby labiryntowe przed wy-
kształceniem labiryntu korzystają ze skrzeli. Narząd ten 
umożliwia bytowanie w miejscach, gdzie stężenie tlenu 
przejściowo spada, np. w szlamowatych, bardzo ciepłych 
wodach stojących, w wodach pól ryżowych czy kanałów 
nawadniających. Do ryb labiryntowych należą wszyst-
kie gatunki z rodziny guramiowatych (Osphronemidae) 
(fot. 6, 7). Przedstawicielami gatunków są powszechnie 
występujące w hodowlach akwariowych wielkopłetwy  
i gurami, które ze względu na narząd labiryntowy i zdol-
ność do radzenia sobie  w warunkach niedoboru tlenu są 
łatwymi w hodowli fot. 6, 7).

Fot. 6. Wielkopłetw wspaniały (Macropodus opercularis)
Fot. 6. Paradise fish (Macropodus opercularis)
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkop%C5 
%82etw_wspania%C5%82y.

Fot. 7. Gurami perłowy (Trichopodus leerii)
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gurami

 

Wyniki

Wyniki obserwacji w pierwszej hodowli akwario-
wej(dwie pary oddzielone szybą)  dowiodły, że chętne 
do tarła samice, które kilka dni obserwowały samców 
przystępowały do aktu kopulacji podpływając do samca. 
Przed kopulacją samce budowały gniazdo z piany wy-
tworzonej ze śliny na powierzchni wody wśród roślin, 
następnie wabiły pod gniazdo samicę prezentując rozpo-
starte płetwy. Obserwowany akt kopulacji przypominał 
taniec zawiniętych wokół siebie ciał ryb. W prowadzo-
nej obserwacji wykazano, że w jednej z dwóch par, po 
skończonym tarle samiec staje się wobec samicy agre-
sywny i zachowuje podobnie jak w stosunku do rywa-
li. Obserwowane zachowania samca to gryzienie płetw, 
uderzenia w głowę i brzuch samicy, przeganianie sami-
cy od gniazda. W drugim przypadku nie obserwowano 
takiego zachowania, samica spokojnie pływała wokół 
gniazda. Wnioskować należy, że obecność widocznego 
przez szybę samca/rywala może wyzwalać zachowania 
agresywne również w stosunku do samicy. W drugiej 
hodowli, w której w jednym zbiorniku występowały trzy 
samce, przy braku samic zaobserwowano ich nietypo-
we zachowania. Samce w zgodzie egzystowały ze sobą, 
wykorzystując gęsto porastające rogatki jako miejsca 
kryjówek. Podpływały pod powierzchnię wody podczas 
karmienia zachowując jedynie niewielki dystans (fot. 
8). Podczas karmienia nie wykazywały w stosunku do 
siebie agresywnego zachowania. Jedyną oznaką nietole-
rancji drugiego osobnika była prezentacja rozpostartych 
szeroko płetw i przyjęcie postawy zaczepno-obronnej 
charakteryzującej się napięciem wszystkich płetw i po-
większeniem konturu głowy, dzięki odchyleniu pokryw 
skrzelowych (fot. 9). Tolerowały również w akwarium 
inne gatunki ryb takie jak neony innesa (Paracheirodon 
innesi).

 
Fot. 8. Trzy samce bojownika podczas karmienia (Fot. Dziubeła)
Photo 8. Three male Betta splendens during feeding (Photo 
Dziubeła)
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Podsumowanie i wnioski 

Bojownik wspaniały/ syjamski (samiec) opisywany 
jest w literaturze ichtiologicznej i akwarystycznej jako 
bardzo agresywny w obecności innych samców swojego 
gatunku. Przejawami agresji samców występujących we 
wspólnym zbiorniku są widoczne uszkodzenia ciała w 
szczególności płetwy ponieważ uniemożliwiają sprawne 
poruszanie co ułatwia ataki przeciwnika. Walki samców 
mogą również polegać na chwytaniu przeciwnika za 
szczęki, opadaniu na dno i uniemożliwieniu rywalowi 
wypłynięcia i zaczerpnięcia powietrza. Ich agresja wyni-
ka z tego, że osobniki które zamieszkują wspólny zbior-
nik tworzą hierarchiczną strukturę z dominującym nad 
innymi osobnikami samcem. W naturalnym środowisku 
spotkanie dwóch samców kończy się walką o terytorium 
i dominacją w wywalczonym terytorium.

Obserwacje zachowania samców wobec samic go-
towych do tarła oraz wzajemnych relacji między sam-
cami egzystującymi w tym samym zbiorniku pozwala-
ją na wyciągnięcie następujących wniosków:

Obserwacja kojarzonych par

1. Po zakończeniu tarła samiec wykazuje agresyw-
ne zachowanie wobec samicy w obecności widocznego 

 
Fot. 9. Prezentacja płetw w postawie przyjętej do walki (Fot. 
Dziubeła)
Photo 9. Presentation of the fins in the stance adopted for 
combat (Photo Dziubeła)

za szybą samca drugiej pary, zachowuje się podobnie 
jak w stosunku do rywali.

2. Samiec drugiej obserwowanej pary nie wykazy-
wał zachowania agresywnego w stosunku do samicy 
co mogło być podyktowane brakiem zainteresowania 
samicy założonym gniazdem

Obserwacja zachowania trzech samców w jednym 
zbiorniku

1. Samce w zgodzie egzystowały ze sobą wykorzy-
stując gęsto porastające rogatki jako miejsca kryjówek 

2. Samce podczas karmienia zachowują między 
sobą dystans 

3. Oznaką nietolerancji drugiego osobnika była pre-
zentacja rozpostartych szeroko płetw i przyjęcie po-
stawy zaczepno - obronnej, nie zaobserwowano walk 
między osobnikami.
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STRESZCZENIE

Behawior definiowany jest jako dająca się zaob-
serwować reakcja zwierzęcia lub człowieka na bodźce 
płynące z otoczenia. Jest więc dziedziną nauki o zacho-
waniu ludzi oraz zwierząt. Zachowania te kontroluje 
czynnik środowiskowy. Są one odpowiedzią na stymu-
lację środowiska. Środowisko jest dla organizmu infor-
macją, czy w konkretnej sytuacji zachowanie będzie 
wzmacniane czy nie. W badaniach nad behawiorem 
główne znaczenia przypisuje się procesom warunko-
wania sprawczego typu bodziec – reakcja wraz z czyn-
nikami wpływającymi na ich skuteczność.

Behawior płciowy bojownika syjamskiego (Betta 
splendens) ma swój specyficzny charakter ponieważ 
ryba ta jest gatunkiem agresywnym. Jest to ryba tery-
torialna więc samce toczą między sobą walki o teryto-
rium. Podczas walk często jeden z nich ginie, a przy jej 
gwałtownym przebiegu w walce zginąć mogą obydwa 
walczące osobniki. Nieco inaczej samce reagują na 
obecne w zbiorniku samice. Metodyka badań zakłada-
ła obserwację dwóch par w jednym akwarium podzie-
lonym przeźroczystą przegrodą. Wyniki obserwacji w 
hodowli akwariowej dowiodły, że chętne do tarła sa-
mice, które kilka dni obserwowały samców przystępo-
wały do aktu kopulacji podpływając do samca. Przed 
kopulacją samce budowały gniazdo z piany wytworzo-
nej ze śliny na powierzchni wody wśród roślin, następ-
nie wabiły pod gniazdo samicę prezentując rozpostarte 
płetwy. Obserwowany akt kopulacji przypominał ta-
niec zawiniętych wokół siebie ciał ryb. W prowadzo-
nej obserwacji wykazano, że w jednej z dwóch par, po 
skończonym tarle samiec staje się wobec samicy agre-
sywny i zachowuje podobnie jak w stosunku do rywali. 
Obserwowane zachowania samca to gryzienie płetw, 
uderzenia w głowę i brzuch samicy, przeganianie sami-
cy od gniazda. W drugim przypadku nie obserwowano 
takiego zachowania, samica spokojnie pływała wokół 
gniazda. Wnioskować należy, że obecność widocznego 
przez szybę samca/rywala może wyzwalać zachowania 
agresywne również w stosunku do samicy.


