
 

 

 

 

 

 

 
Facultat de Psicologia 

Unitat departamental de Psicologia Quantitativa 
 

 

 

 

Conducta agonista en Betta splendens 

Pràctiques d’Etologia i Evolució de la Conducta 

 

 

 

 

 

Professors: 

Dra. Ruth Dolado 

Elisabet Gimeno 



2 
 

Facultat de Psicologia 

Grau en Psicologia 

 

ETOLOGIA I EVOLUCIÓ DE LA CONDUCTA 
 

 

CONDUCTA AGONISTA EN 

BETTA SPLENDENS  PRÀCTICA 

 

1. OBJECTIUS 

 Conèixer els fonaments de la conducta agonista i territorial en la família 

Belontiidae. 

 Descripció i reconeixement de determinades característiques morfològiques 

associades a la conducta agonista en peixos.  

 Avaluar la resposta agressiva de Betta splendens a un estímul signe. 

 

2. TREBALL PREVI 

 Llegir els continguts de l’Annex 1. 

 Imprimir la “Fitxa de registre” i la “Fitxa de resultats”. 

 

3. PROCEDIMENT 

Es treballarà en grups de 8-10 persones (màxim). Cada grup disposarà de 7 tancs individuals 

amb 6 exemplars de peixos lluitadors del Siam (Betta splendens) i un exemplar de Colisa sp. 

(els estudiants NO manipularan els animals) i cronòmetres per enregistrar la conducta. Cal 

portar impreses les fitxes de registre i de resultats. 

 

4. NORMES ÈTIQUES PER EXPERIMENTAR AMB ANIMALS 

 

 En cap cas està permès introduir 2 exemplars en un mateix tanc.  

 En cap cas està permès manipular els exemplars. 
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5. MATERIAL 

Cada equip disposarà de: 

  Tanc 1 : Mascle de Betta splendens. 

  Tanc 2 : Mascle de Colisa sp. 

  Tanc 3 : Mascle de Betta splendens. 

  Tanc 4 : Mascle de Betta splendens. 

  Tanc 5 : Mascle de Betta splendens. 

  Tanc 6 : Femella de Betta splendens. 

  Tanc 7 : Mascle de Betta splendens. 

   3 cronòmetres. 

  1 mirall. 

 

6. TASCA D’OBSERVACIÓ DE LA CONDUCTA AGONISTA 

1) Sense moure els separadors entre els tancs individuals de la caixa d’estabulació, 

observar durant 5 minuts els diferents exemplars per identificar les diferents 

estructures anatòmiques explicades a classe, així com les principals diferències entre 

mascles i femelles. 

2) Treure el separador entre dos tancs individuals (Tanc 1 vs. Tanc 2) i enregistrar la 

conducta agonista de l’exemplar del Tanc 1 durant 5 minuts. 

3) Introduir el separador entre els dos tancs individuals. 

4) Repetir aquest procediment (pas 3 i 4) amb els següents enfrontaments i enregistrar 

la conducta agonista dels individus focals indicats: 

  Tanc 3 vs. Tanc 4   Individu focal: Tanc 3 i Tanc 4 

  Tanc 5 vs. Tanc 6   Individu focal: Tanc 5 

5) Introduir un mirall dins el tanc (recolzat sobre un dels laterals) i enregistrar la 

conducta agonista de l’exemplar del Tanc 7 durant 5 minuts. 

6) Anàlisi conjunta dels resultats. 
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ANNEX 1 

Els membres de la família Belontiidae, a la qual pertany Betta splendens, són interessants tant 

pel que fa a l’anatomia i la fisiologia com per la seva conducta. Aquesta espècie es caracteritza 

per tenir un cos allargat i amb els laterals del cos plans. El dimorfisme sexual és molt 

accentuat, els mascles presenten una aleta caudal quasi circular i unes aletes abdominals en 

forma de sabre. En canvi, les femelles no presenten aletes desenvolupades. En natura, el color 

dels mascles és marró-vermellós, amb iridescències verdes i blaves amb punts de color 

vermell, verd o blau, i el color de les femelles és més apagat (Rainboth, 1996). 

Habiten arrossars amb fons fangosos i pobres en oxigen del sud-est de l’Índia, Tailàndia, 

Vietnam i la península de Malàisia. Durant el període reproductor, els mascles fabriquen un niu 

de bombolles amb la seva saliva on la femella hi diposita els ous. Les femelles trien al millor 

company en funció de la territorialitat del mascle. Acabada la fresa, el mascle fa fora la femella 

i cuida de la descendència de forma molt agressiva. 

Per tant, la conducta agressiva és una de les principals conductes que cal estudiar en aquesta 

espècie. Molts investigadors han treballat sobre diversos estímuls que condueixen als mascles 

Betta a mostrar conducta agressiva (per exemple, Johnson & Johnson, 1973; Robertson & Sale, 

1975; Bronstein, 1981). Per tant, l’objectiu d’aquesta pràctica és avaluar el nivell d’agressivitat 

dels mascles de Betta splendens en funció del sexe de l’oponent, i observar si aquesta 

conducta varia depenent de l’espècie. 

Referències: 

Bronstein, P.M. (1981). Commitments to aggression and nest sites in male Betta splendens. Journal of 

Comparative and Physiological Psychology, 95, 436-449. 

Johnson, R.N. & Johnson L.D. (1973). Intra and interspecific social and aggressive behaviour in the 

Siamese fighting fish, Betta splendens. Animal Behaviour, 21(4), 665-672. 

Rainboth, W.J. (1996). Fishes of the Cambodian Mekong. FAO Species Identification Field Guide for 

Fishery Purposes. FAO, Rome, pp. 265. 

Robertson, C.M. & Sale, P.F. (1975). Sexual discrimination in the Siamese fighting fish (Betta splendens 

Regan). Behaviour, 54(1-2), 1-25. 
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1. ETOGRAMA (CONDUCTA AGONISTA) BETTA SPLENDENS 

Mossegada (MOS): l’individu obre la boca i mossega o dóna un cop al vidre amb la boca 

oberta, dirigint-se preferentment cap a les brànquies o les aletes de l’oponent. 

Erecció opercular (OPE): increment sobtat de la distància entre el marge posterior de l’opercle 

i el cos de l’animal. Durant aquesta erecció és freqüent observar la membrana de color fosc, 

que sobresurt per sota dels opercles. 

Extensió de les aletes (ALET): l’individu desplega total o parcialment les aletes verticals 

(dorsal, caudal, anal i pèlvica). L’aleta dorsal és, normalment, l’última en desplegar-se. 

Aproximació (APROX): l’individu gira el cos vers l’estímul i neda cap a ell. L’aproximació pot 

anar acompanyada d’erecció opercular i extensió de les aletes. 

Cop de cua (CUA): l’individu mou la cua repetidament cap a l’estímul. El cop de cua es un 

moviment ràpid (0,2-0,3 segons) i es distingeix d’altres moviments per la seva amplitud. 

Ascensió cap a la superfície (ASC): l’individu neda cap a la superfície i agafa una glopada d’aire. 

Tot i que aquesta conducta no actua com a senyal agressiva, es pot utilitzar com a tal, ja que la 

seva freqüència augmenta en presència d’un altre mascle. 

Exhibició frontal (FRO): l’individu s’orienta frontalment respecte l’estímul fins a posicionar-se 

directament davant d’ell. Les aletes pèlviques es troben generalment recollides cap al ventre 

de l’animal. 

Exhibició lateral (LAT): l’individu es posiciona al costat de l’estímul o paral·lelament a ell. 

L’aleta pèlvica més propera a l’estímul es troba desplegada cap a ell, en canvi l’altra està 

parcial o totalment plegada. Els individus baten enèrgicament les aletes pectorals i/o 

intercanvien cops de cua. 
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2. FITXA DE REGISTRE 

 Tanc 1 Tanc 3 Tanc 5 Tanc 7 

MOS     

ALET     

APROX     

CUA     

ASC     

FRO     

LAT     

OPE 

(Freqüència) 
    

OPE 

(Duració) 
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3. FITXA DE RESULTATS 

 RESULTATS DE L’EQUIP DE TREBALL PROPI: 

 Tanc 1 Tanc 2 Tanc 3 Tanc 5 Tanc 7 

FREQÜÈNCIES 

“MOS” 

     

“ALET”      

“APROX”      

“CUA”      

“ASC”      

“FRO”      

“LAT”      

“OPE”      

DURACIÓ TOTAL “OPE”      

 

 RESULTATS DEL SUBGRUP DE PRÀCTIQUES: 

 Tanc 1 Tanc 2 Tanc 3 Tanc 5 Tanc 7 

Total Mitja Total Mitja Total Mitja Total Mitja Total Mitja 

FREQÜÈNCIES 

“MOS” 

          

“ALET”           

“APROX”           

“CUA”           

“ASC”           

“FRO”           

“LAT”           

“OPE”           

DURACIÓ “OPE”           

 

 RESULTATS DEL CONJUNT D’ALUMNES D’ETOLOGIA I EVOLUCIÓ DE LA CONDUCTA 

(Resultats al Campus Virtual): 

 Tanc 1 Tanc 2 Tanc 3 Tanc 5 Tanc 7 

Total Mitja Total Mitja Total Mitja Total Mitja Total Mitja 

FREQÜÈNCIES 

“MOS” 

          

“ALET”           

“APROX”           

“CUA”           

“ASC”           

“FRO”           

“LAT”           

“OPE”           

DURACIÓ “OPE”           
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ANNEX 2: Fotografies d’exemplars mascle i femella 

 

Figura 1. Exemplar mascle de Betta splendens1. 

 

 

Figura 2. Exemplar femella de Betta splendens2. 

 

                                                           
1
 © 2008 jc des plaines, CC BY-NC-ND 2.0 

2
 © 2011 Bernard Ladenthin, CC BY-SA 3.0 
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Figura 3. Exemplar mascle de Colisa lalia3. 

 

 

Figura 4. Exemplar femella de Colisa lalia4. 

 

                                                           
3
 Imatge de domini públic 

4
 © 2006 André Karwath, CC BY-SA 2.5 
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Respostes a les preguntes plantejades durant la pràctica: 

 Com es pot quantificar el nivell d’agressivitat? Quin instrument i quines 

mesures faries servir per realitzar un registre sistemàtic de la conducta? 

L’agressivitat es pot quantificar a partir de l’observació de la conducta, per exemple, registrant 

la freqüència i la duració de les conductes que els observadors hagin descrit i catalogat com a 

conductes agressives. Però abans d’iniciar el registre de la conducta es precisa definir un 

etograma o un catàleg de conductes on es descrigui objectivament i es classifiqui el repertori 

conductual d’una espècie, D’aquesta manera és possible reconèixer quin patró fix de conducta 

correspon a la conducta que ens interessa estudiar i quina seqüència correspon a un altre tipus 

de conducta. 

 Existeixen evidències de que les interaccions entre Betta splendens mascles no 

presenten el mateix nivell d’agressivitat que les interaccions mascle-femella, si 

bé els rituals d’aparellament dels mascles poden incloure conductes agressives 

com ara l’exhibició lateral. a) Davant de quin estímul signe (mascle o femella B. 

splendens) creus que s’observarà un nivell d’agressivitat més elevat? b) Quins 

avantatges té la ritualització de la conducta agressiva en comparació amb 

l’agressió directa? 

a) És d’esperar que els mascles de B. splendens presentin un nivell d’agressivitat major en 

presència d’un altre mascle que davant d’una femella. Això és degut a que els mascles 

competeixen entre sí per recursos com el territori o els aliments, i a més, representen una 

competència directa per aparellar-se amb femelles (competència intrasexual).  

b) La ritualització de la conducta agressiva permet que els individus mesurin les respectives 

capacitats de lluita mitjançant exhibicions de força i/o d’envergadura sense que s’estableixin 

cap tipus de contacte físic entre ells. Aquestes exhibicions poden produir una resposta de 

fugida en el oponent, i per tant, permeten establir el guanyador o perdedor d’un encontre 

agonístic minimitzant el risc de lesió que implica l’agressió directa. 
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 a) Pensa quines causes poden produir una agressió intraespecífica i una 

interespecífica i estableix en quina situació hi haurà un major nivell d’agressió: 

davant d’un coespecífic del mateix sexe o davant d’un individu d’una altra 

espècie? b) Creus que el B. splendens mostrarà el mateix patró fix de conducta 

davant d’ambdós estímuls signe?  

a) Els individus coespecífics competeixen per recursos tròfics, sexuals i espacials, mentre que 

els individus heteroespecífics no representen el mateix nivell de competència ja que no 

necessàriament fan ús dels mateixos recursos tròfics, territorials, i ni molt menys dels mateixos 

recursos sexuals.  

b) Les senyals d’amenaça emeses pel B. splendens no seran interpretades de la mateixa 

manera per un altre B. splendens que per un Colissa sp. Mentre que aquest últim pot 

respondre amb conductes neutres a les senyals d’amenaça, un coespecífic o bé respondrà amb 

conductes agressives (i s’iniciarà un intercanvi d’exhibicions de força), o bé fugirà. 

 Creus que el B. splendens tindrà la capacitat de reconèixer la seva imatge 

davant d’un mirall? Com es pot descobrir la capacitat d’auto-reconeixement a 

partir del registre de la conducta agonista? 

L’auto-reconeixement i l’auto-consciència són capacitats poc freqüents en el regne animal i 

només un grup reduït d’espècies ha demostrat la superar la prova del mirall (p.e. humans, 

ximpanzés, bonobos, dofins, garses). Aquestes espècies es troben filogenèticament molt 

allunyades dels peixos, per la qual cosa és d’esperar que el B. splendens no reconegui la seva 

imatge i respongui a aquest estímul com si es tractés d’un coespecífic. Per tant, en aquesta 

condició s’hauria d’observar un nivell d’agressivitat similar al que es produeix quan s’enfronten 

dos mascles Betta. 

 


