
  Betta Siamese Fighting Fish
 

سمكة الفايتر , او المقاتل , او بيتا سيامي 

 
 Betta Siamese fighting fish

 Belontiida : العائلة

درجة الحرارة : 23 - 28 

 PH : 6 -7,8  درجة الحموضه

االنارة : ضعيفة 

اود ان انوه الى امر هام قبل الخوض في النبذه العامه عن هذه السمكة  
 اال وهو , ان الكثير من محبي هذه السمكة او الشائع في االسواق ان هذه السمكة ممكن ان تعيش في انبوب او دورق زجاجي 

او احواض صغيره مصممه لها !!, فان هذا االمر يعتبر قتل بطيء لهذه السمكة الرائعه , وذلك لعدة اسباب منها يكون الماء 
فيها بارد وال يمكن وضع الهيتر فيها , وايضا تعتبر مساحتها صغيره وبسبب صغر حجم المساحه فسوف تمتليء بالنترات , 

واالمونيا الناتجه من الفضالت وبذلك ستسوء حالة الماء حتى وان اجرينا تغيير يومي ,...! 
فحجم حوض الفايتر يجب ان ال يقل عن 30 @ 255 سم 

تعتبر سمكة الفايتر من اسماك المياه العذبه التي تنبع جذورها من دول شرق اسيا ومن هناك انتقلت لبقية دول العالم واصلها 
من , ( تايالند , سنغافورا , كمبوديا , الوس ) 

ويعتبر بلد المنشأ ( سيام ) , 
 ومن المعروف ان سكان هذه البالد يستخدمون الفايتر في المراهنة والمقامرة علية مثل مصارعة الديوك الهنديه , 

 وال يوجد تاريخ محدد او موثوق في من اكتشفها او وثقها . 

البيئه : 

تفضل سمكة الفايتر العيش بالماء الهاديء حيث تبني الفقاعات وتسبح بهدوء  
ويفضل ان تكون مياه حوض الفايتر قديمه الن بيئتها الطبيعيه عباره عن مياه ضحله  
او مستنقعات ولذلك يجب توفير ماء قديم وهاديء بدون اي تيار فال يفضل وضع فلتر  

ذو مضخه قويه , وال مضخة اوكسجين , 
وال يجب على الهاوي ان يخاف من اختناق هذه السمكة النها تستطيع ان تتنفس من  

 سطح الماء , وايضا يجب وضع غطاء للحوض الن سمة الفايتر تستطيع القفز من اصغر الفتحات وبمسافة 10 سم تقريبا 

وسمكة الفايتر سمكة ذكيه جدا تتميز بشراستها وعدوانيتها تجاه االسماك االخرى  
لذلك سميت بالفايتر , او المقاتل , 

تحب العيش وحيده وسريعة التعلق بمربيها المهتم فيها , والجميل في هذه السمكة  
ان حالتها النفسيه تظهر عليها من خالل زعانفها , فان كانت سعيده فسوف تنفرد زعانفها  

 وتسبح بشكل بطيء , اما ان كانت حزينه فسوف تنكمش زعانفها وتجلس في قاع الحوض. 
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تعتبر سمكة الفايتر من االسماك الحساسه جدا تجاه الماء فيجب اخذ الحيطه من عدم وضع حوض الفايتر في اماكن تحتوي على 
روائح عطريه , او في المطبخ الن الماء يمتص الروائح بسرعه , ويجب اجراء التغييرات الجزئيه لماء الفايتر باستمرار وتقريبا بنسبة  

%30-25 كل 5-7 ايام , 
وتعتبر النباتات الطبيعيه في حوض الفايتر سبب اساسي في سعادة وراحة السمكة 

 النها تعيش في بيئه مليئه بالنباتات الكثيفه , 

وايضا من اهم الخطوات الواجب على مربي هذه السمكة وضع او تمرير المرءات 
 على احد جوانب الحوض لمدة خمسة دقائق يوميا فهذا االمر يعتبر محفز الطالة العمر الحيوي للسمكة , ويدعم الجهاز المناعي 

والدموي لها , فبتمرير المرءات للذكر سيفرش زعانفه ويبدأ بالعراك ظنا منه انه يرى ذكرا اخر , 

التغذية : 

تعتبر سمكة الفايتر من اكثر االسماك الحساسه للطعام  
 فهي اسماك اكله للحوم فيجب اعطاءها الطعام المخصص لها والذي يجب ان يحتوي على نسب بروتين عاليه مثل الديدان 

الحيه او المجمده , او يرقات البعوض او االرتيميا  
وايضا يجب اعطاءها القشور والحبيبات الصغيره المخصصه لالسماك االستوائيه 

 وال يجب اعطاءها الغذاء المخصص السماك البرك مثل طعام اسماك الكولدفش كما يفعل الكثير من الهواة الن ذلك سيسبب 
بموت السمكة ولو على المدى البعيد , 

 وعدم االكثار من الديدان النه يسبب لها االنتفاخ .. 

ويعتبر اضافة اسماك الفايتر مع اسماك اخرى امر فيه شك ولعدة تجارب خبراء هذه 
السمكة من كل انحاء العالم النها تفضل العيش لوحدها لذلك يفضل تربيتها منعزله  

عن االسماك االخرى 
والتفرقه في جنس هذه السمكة بين الذكر واالنثى تعتبر من اسهل ما يكون , 

حيث ان الذكر يتميز بزعانف طويله والوان زاهيه , بينما االنثى تكون زعانفها قصيره 
 والوانها باهته نوعا ما ,, 

ولهذه السمكة يوجد اربعة انواع من ناحية الزعانف .. 

1- الفايتر الطبيعي : 
وهو النوع الطبيعي او الفطري في الطبيعه والمتوفر في اغلب االسواق  

 وباقي االنواع هو تطوير لفطرات جينيه . 

2- هالف مون : 
 وهو يتميز بطول الزعانف وعند فردها بشكل كامل تشكل نصف دائره . 

3- كراون تيل : 
 وهو يتميز بذيل مشرشب ويعتبر من النوادر . 

4- دبل دلتا , او دلتا : 
وهو يتميز بذيل يشبه شكله بالقلب , وهو مقارب لشكل الهالف مون  

 وايضا يعتبر من النوادر . 

تم جمع المعلومات من اكثر من مصدر غربي , وعربي من قبلي 
 اتمنى ان يكون هذا فيه منفعه للجميع , مع خالص تحياتي لكم 

 Haydar Saad
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