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Protopterus dolloi - Kongói gőtehal
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Boulenger, 1900
Protopteridae
120 cm
24-27

pH°:

6-8

Nk°:

0-20

HELYIGÉNY:

2000 liter

VISELKEDÉS:

nem társas

TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:
TERM.VÉD.:

ragadozó
alsó szint elsősorban
20 év
nem értékelt

Protopterus dolloi
Kongói gőtehal
(Boulenger, 1900)
TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Protopterus dolloi – Kongói gőtehal elterjedési területe (Map)

Közép- és Nyugat-Afrika; Angola, Gabon, Kongó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Angolnaszerű hal, teste megnyúlt és hosszú. Szürkés alapszínezetét szabálytalanul elhelyezkedő
sötétszürke-fekete foltok tarkítják.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
A kevés fajszámú tüdős- és gőtehalak egyike. Evégett az egyik legérdekesebb életmódú fajok közé
tartozik, hisz kezdetkeges tüdővel rendelkezik! A legrosszab vízkörülmények közt is könnyedén jól érzi
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magát, az oxigénszintre abszolute nem igényes. Természetes élőhelye az év bizonyos szakaszaiban
kiszárad, ilyenkor iszapba ássa magát, bőrét nedvesen és viszonylag hűvösen tartva lélegzik! Esetenként
átmászik, átvándorol más vizekbe, pocsolyákba. Ebből is következik, hogy remek szabadulóművész
akváriumban, és nem feltétlenül lesz baja, ha éjszaka megszökik és reggel visszatesszük, bár a
szobaparketta/szőnyeg nem épp egy iszapfürdő, hogy nedvesen tartsa magát, a kiszáradás pedig számára
is végzetes! Tartása az egyik legkevésbé problémamentes az akváriumi halak között. Táplálékára nem
igényes, elfogadja eleségek széles tárházát, de egy kifejlett halat illendő halszeletekkel, akár élő
kishalakkal megkínálni, de a faj nem igényel napi etetést, ha jóllakik! A szűrés a medence méretéből
adódóan legyen erős, de a koszos, iszapos vizet is nyugodtan átvészeli, hisz ahhoz kellett alkalmazkodnia
(ez nem azt jelenti hogy lapátoljuk a dunai iszapot akváriumába, és ha leüllepedne is keverjük fel!).
A "petfish" és a "monsterfish" kategóriákat tökéletesen kielégíti, így aki egy igazi házi kedvencet keres a
halakban, annak tökéletes választás, igénytelensége miatt is.
Amiért mégsem ajánlható első szóra kezdőknek, szobaakváriumba az a nagy termete és a víztérigénye
miatt van. Bemutató nyílvános akváriumokban lehet legtöbbször találkozni velük, de persze aki kellő
nagyságú medencével rendelkezik, otthon is tarthatja.
Berendezésnek nagy ágakat és köveket használjunk, építhetünk egy tágas barlangot is kedvencünknek. A
növényeket nem bántja, de lehetőleg erős és nagyobb töveket ültessünk (Anubiasok, Cryptocorine
aponogetifolia). Társítani nem feltétlenül érdemes, ha úgyis házi kedvencnek, "házőrzőnek" szánjuk,
amúgy pedig nagy termetű és erős fajokkal lehetséges esetleg.
Tenyésztése akváriumi körülmények közt sajnos megoldatlan.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Protopterus dollie.
Eng: Spotted African Lungfish, Slender Lungfish.
Egyéb köznevei: Bahník dolloův, Congo-lungefisk, Evonha, Kongonkeuhkokala, Anguille, Protoptère,
Botonga, Botonga wa tongi, Djombo, Emvounga, Enigi, Enyingui, Evonha, Ilolondi, Itotonga, Ndjono,
Nzembe, Zombo, Prapletwiec czarny, протоптер темный, Temnyi protopter.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Egyéb édesvízi halak

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Boulenger, 1900, Egyéb ikrarakó halak, Kongói gőtehal, Protopteridae,
Protopterus dolloi
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JELLEMZŐK:
közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesen áramló vízi, lassan
mozgó vízi, átlagos növényzetigényű, keményvízi 15-20°Nk, sűrű növényzetigényű, ragadozó, állóvízi,
barna vízi, hosszú életű 6 év fölött, gyér növényzetigényű, óriás méretű 20 cm fölött, Afrika, Atlanti
országok, Nyugat-Afrika, Kongó, Közép-Afrika, Niger, bújós, nagy (több 200 liternél), féllúgos (7.5-8
pH), félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, igenlágyvízi (0-5°Nk),
lágyvízi (5-10 Nk°), összeférhetetlen viselkedés.
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