
Zwarte fatoomzalmen 

Megalamphodus megalopterus 

 

Door: Intercooler 

 

Herkomst 

Noordelijk Zuid-Amerika 

 

Omschrijving 

 
 

Grootte 

5cm 

 

Waterlaag 

Onderin tot midden 

 

Min. Maat bak 

60cm 

 

Watersamenstelling 

Ph 5,5 tot 7,3 

Gh 2 tot 8 

20 tot 26 graden 

 

Voedsel 

Eet diepvriesvoer, levend voer en droogvoer  

 

Verzorging 

Deze vis is ook een uitgesproken scholenvis die ook met minimaal 10 soortgenoten 



gehouden moet worden. 

De vis stelt weinig eisen, alleen als de waterwaarden niet goed zijn en de medebewoners 

onrustig, trekken ze zich terug in de bosjes en zijn ze bevattelijk voor allerlei ziekten 

waar ze uiteindelijk aan kunnen overlijden. Volwassen mannetjes van deze soort hebben 

een prachtige grote rugvin die ze als een zeil opzetten als ze tegen de vrouwtjes 

pronken. Dit is echt een prachtig schouwspel die ik iedereen wil aanraden een keer te 

bekijken. Als de vis niet zoveel medebewoners heeft gebeurt de kweek soms spontaan. 

 

Kweek 

De kweek is niet zo moeilijk en gebeurt in een apart aquarium met een lage Ph en 

hardheid. 

De kweekbak moet schemerig zijn. De temperatuur hoeft niet hoog te zijn, een te hoge 

temperatuur is zelfs slecht voor het jongbroed. 23 graden is een goede temperatuur voor 

de kweek. Breng het kweekkoppel in kweekconditie en zet ze over in de kweekbak als 

het vrouwtje is aangezet met kuit. Dit is te zien aan een volle buik bij het vrouwtje. Richt 

de kweekbak in met fijnbladige planten. Een rooster boven de bodem kan ook, dit rooster 

zorgt er dan voor dat de eieren door het gaas vallen en de ouders hun eieren niet op 

kunnen eten. 

Doe op dit rooster een dot javamos en scherm de bak goed af tegen al te fel licht. 

Als de waterwaarden dan goed zijn zullen ze spoedig overgaan tot het afzetten van de 

eitjes. Dit gebeurt meestal 's ochtends tijdens de eerste paar zonnestralen. De jongen 

zijn niet moeilijk groot te brengen en dienen gevoerd te worden met artemia naupliën. 


