
Phenacogrammus interruptus (kongozalm) 

 

Geschreven door: Schaduwvacht 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

De naam van deze vis dook op in het "raad de vis zijn naam spel", en het is een van die 

vissen die steeds mijn aandacht trekt. Dit was dus een mooie gelegenheid om hem eens 

nader te bestuderen en zo te zien of hij op een bepaald ogenblik een goede kandidaat is 

voor in mijn  

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Phenax - komt uit het Grieks, en betekent "bedrieglijk" 

Grammus - betekent lijn, of schrift; denk aan cardiogram of grammatica 

Interruptus - is onderbroken (zal maar niet zeggen aan welk ander gebruik ervan ik dan 

denk ) 

Bij de Phenacogrammus interruptus verwijst het naar de bedrieglijke onderbroken zijlijn 

op het lichaam. 

 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Boelenger 1899 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Alestiidae 

Orde: Characiformes 

Klasse: Actinopterygii 

 

 

2.4 Vindplaats 

De Kongo-rivier in zuid-west Afrika 

Centraal en Zuid-Afrika: Boven en benedenloop van de Ogowe en de daarin uitmondende 

Ivindo; in de rivieren Chiloango en Niari Kouilou. Ook aangetroffen in Gambia, Senegal 

en Guinea . 

 

 

2.5 Waterwaarden 

pH - 6-6,5 

GH - 8-12 

 

 

2.6 Temperatuur 

24-27 º C 

 

 

2.7 Grootte 

8,5 cm en sommige bronnen spreken van 10 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De Congo-zalm heeft een opvallend mooi wimpelvormig vinnenstelsel. De kleur is 

bruinachtig en iriserende metaalblauw glanzend op de rug, donkergeel en olijfgroen op 

de flanken en zilverachtig violet op de buik. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Geslachtsonderscheid is gemakkelijk. De man (8,5 cm) wordt groter dan de vrouw (6,5 

cm), en heeft veel fellere kleuren. De flanken vertonen in het zonlicht een prachtige 



schittering van blauw, groen en geel.Daarbij zijn de vinnen lang uitgerekt. De staartvin 

heeft een vlagvormige verlenging en is wit omzoomd. De vrouwtjes zijn minder fel en 

vertonen meer bruintinten, terwijl hun vinnen meer afgerond zijn. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

In de natuur: niet bekend 

In het aquarium: De vissen hebben voldoende vrije zwemruimte nodig, een bak van 100 

cm is dan ook minimaal en groter laat de vissen nog beter tot hun recht komen. 

Daarbij is het een schuwe, schrikachtige vis. Zorg voor voldoende schuilplaatsen, en 

plaats het aquarium niet in een heel rumoerige omgeving. 

Filteren over turf (zodat het water een iets bruinige kleur krijgt) en demping van het licht 

door drijfplanten is een pre. Daarbij moet het water vrij zacht gehouden worden. 

 

 

2.12 Bouw van de vis 

Een lang gestroomlijnd lichaam met relatief kleine kop en zeer grote ogen. In de bek 

kleine zichtbare tanden. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Ze hebben een goed weerstandsvermogen. Toch allert blijven voor witte stip, vinrot en 

worminfecties. 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

Het is een vis voor de bovenste en middenste laag van het aquarium.Maar zwemt 

eigenlijk overal. Die veel zwemruimte nodig heeft om goed tot zijn recht te komen. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Ze scholen goed. De mannetjes doen een soort zij aan zij competitie snelzwemmen om 

de dominantie vast te stellen.  

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Het is een vreedzame scholen vis niet van agressie houd. Wanneer hij regelmatig 

opgejaagd word gaat hij zich schuw schuilhouden tussen de planten. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Eieren en jongen worden door volwasen dieren opgegeten. Het is dus noodzakelijk voor 

voldoende verstopplaatsen te zorgen. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Het zijn vrij schuchtere dieren die niet graag vechten voor hun voer. Bij aanwezigheid 

van meer agressieve vissen zullen zij zich eerst afzijdig houden en pas op het voer 

afkomen als de anderen klaar zijn. 

Ze prefereren drijvend voer, maar eten het ook nadat het gezonken is. 

 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Omnivoor: planten en algen; kleine garnaaltjes, krabbetjes en kreeftjes; insecten, 

wormpjes, en eencelligen…. Kortom alles wat ze kunnen vinden. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Zorg voor voldoende groenvoer, sla en spinazie blaadjes, komkommer ed. anders gaan 

ze aan je planten zitten. Daarnaast word al het bekende levend voer geappressieerd, en 



ook drijvend droogvoer en diepvriesvoer word goed gegeten.  

Houd in de gaten dat het schuwe vissen zijn, ze zullen vaak pas komen als ze een beetje 

alleen gelaten worden. 

 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Populatie verdubbelingstijd is ongeveer 15 maanden. 

De vissen leggen hun eieren in open water, waarna die naar de bodem zakken.  

Er wordt verder geen aandacht besteed aan de eieren of jongen (tenzij omze op te eten) 

 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

In een aparte tank, over turf gefilterd regenwater, GH 0-3 & pH 6- 6,5 met een temp. 

Van 27 º C. Op de bodem knikkers of Javamos waar de eieren in weg kunnen zakken 

omze te beschermen tegen vraatzucht. Direct zonlicht zet de vissen aan tot het afzetten 

van eieren (tot 200 per keer) . Houd de eieren(+/-2,5 mm) in de gaten, niet bevruchte 

gaan vaak schimmelen. De jongen zijn na 6 dagen, 4mm groot en vrij zwemmend. Ze 

hebben dan ook geen dooierzak meer en kunnen gevoerd worden met infusievloeistof en 

later met artemia naupliën, microwormen en fijn droogvoer.  

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Wanneer in een aparte bak gekweekt kan men het beste de kweekdieren verwijderen 

voor de jongen vrij gaan zwemmen, en ze grootbrengen met infusie en artemianaupliën. 

In de gezelschapsbak zal het erg van de medebewoners afhangen of de jongen de kans 

krijgen uit te groeien. 

 

 

6. Conclusie  

Rustige schuwe scholenvis, die pas goed totzijn recht komt als hij ook echt in een 

schooltje(min. 6) gehouden wordt. Schoolt goed. Kan in een gezelschapsaquarium, als 

dat groot genoeg is, met andere rustige vissen. Maar verdient eigenlijk dat het aquarium 

speciaal voor hen opgezet wordt. 

 

7. Links  

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Phenacogrammus_interruptus.html  

http://www.fishprofiles.com/files/profiles/590.htm  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phenacogrammus_interruptus  

http://mike-edwardes.members.beeb.net/Pinterruptus.html  

http://species.fishindex.com/species_1794phenacogrammus_interruptus_congo_tetra.ht

ml  

http://filaman.ifm-geomar.de/Summary/SpeciesSummary.php?id=10660  

http://users.pandora.be/het_zoetwateraquarium/Congozalm.htm  

http://users.pandora.be/het_zoetwateraquarium/Congozalm.htm 


