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Dit artikel gaat over vijf vissen van Thailand en omliggende gebieden, inclusief de moeilijk te verkrijgen Siamese 
Algeneter (Crossocheilus siamensis) de enige bekende vis die effectief rode baard alg eet. (Audouinella). De vier 
andere vissen zijn (1) een zeer gelijkende vis die we de "verkeerde siamese algeneter" noemen, (2) een meer kleurrijk 
familielid - de Flying Fox (Epalzeorhynchus kalopterus), (3) een andere Crossocheilus soort en (4) de Chinese 
algeneter (Gyrinocheilus aymonieri). Voor het onoplettend oog zien al deze vissen er gelijk uit. Zelfs hoog 
aangeschreven aquarium artikelen hebben de echte en de "verkeerde siamese algeneter" met elkaar verward. Aan het 
eind is een samenvattende tabel toegevoegd waarin de onderscheidende kenmerken van de vissen gerangschikt zijn.

Siamese Algeneter

Siamese Algeneter, Crossocheilus 
siamensis (Smith, 1931). 

Deze slanke alg etende barbeel is de enige 
bekende vis die rode alg eet. Hij komt voor 
in de snel stromende wateren van Thailand 
en het Maleise schiereiland. Voor het eerst 
werd deze vis naar Europa gebracht in 
1962. Hij werd populair in de jaren '70 toen 
ontdekt werd dat hij rode alg kan eten. De 
wetenschappelijke naam was 
Epalzeorhynchus siamensis. Voor diegene 
die geinteresseerd zijn in de fijne, maar 
nogal saaie details van de taxonomie, het 
genus Crossocheilus onderscheid zich van Epalzeorhynchus door nasale lobben. 

Beschrijving: Het is een slanke, grijs-buine vis met een duidelijke zwarte horizontale streep. Maximale lengte is 15 
cm en deze lengte kan behaald worden in twee jaar, indien de omstandigheden optimaal zijn. Normaal groeien ze 
langzamer en halen ze in niet altijd de maximale lengte. gevangenschap. Ze kunnen meer dan 10 jaar leven. Alle 
vinnen zijn transparant of licht melkachting zonder gele of rode glans. De zwarte rand loopt van de neus tot de vork 
van de staart en de uiteinden zijn zig-zaggend. Als de vis gestressed of aan het vechten is dan wordt de zwarte kleur 
aanzienlijk minder. Het onderlijf is zilverachtig wit en er loopt geen lichte streep over de rug, maar het hele bovenlijf 
is bruinachtig en elke schub heeft een donkere rand, die de bovenkant netachtig doet lijken. Enkele donkere 
schubranden kunnen zichtbaar zijn onder de zwarte streep. De vis heeft twee paar dunne, voorwaards wijzende 
snorharen/baarddraden, deze kunnen echter tegen het lichaam aan liggen als de vis zwemt of rust. De lange zwarte 
streep is ook gemakkelijk te zien bij jonge vissen, het rand patroon van de schub en de zig-zag uiteinden zijn niet 
duidelijk zichtbaar totdat de vis een lengte bereikt van 5-7 cm; in Europese winkels worden meestal exemplaren van 
3-5 cm aangeboden. Volwassen vrouwtjes zijn vaak iets dikker als mannetjes, er zijn geen andere verschillen tussen 
mannetjes en vrouwtjes bekend. 

Gedrag: Het is een actieve en snelle zwemmer, die het best gedijt in scholen maar kan ook alleen of in paren 
gehouden worden. Het is een krachte springer en moeten niet onbeheerd in kleine onafgedekte emmers of dergelijke 
achtergelaten worden. Siamese algeneters jagen vaak achter elkaar aan maar ze zullen nooit gewond raken in deze 
gevechten. Ze vallen geen andere vissen lastig. 

C. siamensis heeft een eigenaardige rust positie: hij ligt niet vlak op z'n buik maar houdt z'n lichaam omhoog met z'n 
staart, buik- en pectorale vinnen. Jonge vissen liggen soms op brede bladeren, volwassen exemplaren geven de 
voorkeur aan om op de bodem of op dichte bebladerde, lage planten zoals Cryptocorynes te liggen. De zwemblaas is 
niet erg ontwikkeld, met als gevolg dat de vis continu in beweging moet blijven om niet te zinken. 



Behoefte: De Siamese Algeneter is niet veeleisend. Geschikte temperatuur is 24-26 C. Ze tolereren pH waarden van 
5.5 to 8.0, echter 6.5-7.0 is ideaal. Hardheid moet minder zijn dan 20 dH. Het water moet schoon zijn en goed 
voorzien van zuurstof omdat ze uit helder en snelstromende wateren komen. Ze eten alg, inclusief rode alg, diverse 
soorten levend voer en ander in de handel verkrijgbaar voedsel. Het is uitzonderlijk dat ze planten aantasten indien ze 
voldoende plantaardig voedsel binnen krijgen. Ze eten ook alg als ze volwassen zijn maar geven blijkbaar de 
voorkeur aan vlokkenvoer. Liisa's vissen eten klein kroos (Lemna minor) maar hebben nooit andere planten gegeten. 
Het is tot op heden nog niet gelukt de vissen in gevangenschap te kweken, alle exemplaren zijn in het wild gevangen. 
Minimum aquarium afmeting voor een tweetal volwassen Siamese Algeneters is 100 liter. Het aquarium kan het best 
lang zijn en ruimschoots voorzien zijn van levende planten. 

Gezelschap: Aangezien ze niet aggressief zijn, kunnen ze in elk gezelschapsaquarium gehouden worden op 
voorwaarde dat dit groot genoeg is. Hun actieve gedrag zou sommige gevoelige soorten zoals dwerg cicliden kunnen 
hinderen en hen daarmee het paaien te beletten. Ze moeten niet met de vuurstaart (Epalzeorhynchus bicolor) 
gehouden worden tenzij het aquarium groot is en goed beplant, omdat de vuurstaart erg aggressief is naar al zijn 
verwanten. 

Verkeerde Siamese Algeneter

"Verkeerde siamese 
algeneter" (Epalzeorhynchus
sp. or Garra taeniata) 

Deze algetende barbeel lijkt 
heel erg op de Siamese 
Algeneter. Hij komt uit 
dezelfde regio en jonge 
exemplaren scholen samen. 
Deze vissen worden vaak 
aangezien voor de echte 
Siamese Algeneter. In 
Finland, gebeurt het nogal 
eens dat je enkele 
exemplaren aan treft in een 
bak vol met Siamese Algeneters. Tot nu toe, lijkt het of de echte Siamese Algeneter een zeldzaamheid is in de V.S., 
en de "verkeerde siamees" wordt vaak verkocht als de echte Siamese Algeneter. Nog verwarrender is het dat vele 
voorname Aquarium boeken (bijv. Baensch Atlas, Volume 1, english edition) deze vis als dè Siamese Algeneter 
presenteren (Crossocheilus siamensis). Deze vis is ook verkocht onder de naam Thailand Flying Fox. Er is nog enkele 
onzekerheid over de ware identiteit van deze vis. Markku Varjo beweert dat het de "Siamese Stone Lapping Fish" is 
(Garra taeniata Smith 1931), maar andere zeer kennisrijke aquaristen (inclusief Heiko Bleher en Fumitoshi Mori) 
denken dat het een soort is uit de familie van Epalzeorhynchus. 

Beschrijving: Op het eerste gezicht ziet deze vis er precies zo uit als de Siamese Algeneter, ze zijn echter eenvoudig 
te onderscheiden als je weet waar je naar moet kijken. De zwarte horizontale band loopt niet door naar de vork van de 
staart maar stopt aan de basis van de staart en de randen zijn redelijk glad. Als de vis bang is vervaagd de zwarte 
streep naar licht grijs. Alle vinnen behalve de pectorale zijn geelachtig en er zitten donkere tekeningen op de dorsale 
vin. De stralen bij de basis van de dorsale vin zijn zwart en er is nog een donkere rand te zien in het bovenste deel van 
de dorsale vin. Er is een duidelijke smalle lichte streep te zien boven de zwarte horizontale band en de dorsale regio is 
effen grijs bruin zonder donkere schubranden. Het bovenlijf is ook iets donkerder dan de Siamese Algeneter. Soms 
kan helder rood of rose gezien worden rondom de mond, dit kan echter verdwijnen als de vis veronrust is. Het heeft 
twee paar snorharen/baarddraden (zoals de Siamese Algeneter). Maximum lengte wordt aangegeven tot en met 15 
cm. Er zijn zijn geen sexe verschillen bekend, het aandeel rood zou echter afhankelijk zijn van de sexe van de vis. In 
de orient, worden deze vissen "kleurrijke vliegende vossen" genoemd. Ironisch wordt, Crossocheilus siamensis "die 
ene die op de vliegende vos lijkt" genoemd. Volwassen exemplaren zijn aggressief tegen elkaar, in tegenstelling tot 
de Siamese Algeneter. 



Behoefte: De "verkeerde siamese algeneter" is veeleisender met de water kwaliteit dan de siamese algeneter. Het 
heeft behoefte aan zeer schoon zuurstofrijk water, ideale temperatuuris 24-26 C en de pH mag niet vaak onder pH 7 
komen. Ze eten een beetje alg, in de natuur zoeken ze waarschijnlijk kleine beestjes die tussen alg leven. In het 
aquarium eten ze alle soorten levend voer en diverse soorten droogvoer. Ze zijn nog niet met succes gekweekt. De 
minimale aquarium grootte voor deze soort is 80 liter. 

Gezelschap: Kan gehouden worden in elk gezelschapsaquarium. Volwassen dieren zijn vaak aggressief naar elkaar, 
dus er moet niet meer dan één "verkeerde siamese algeneter" in een aquarium gehouden worden. Ze kunnen ook 
verwante soorten en kleine bodembewoners zoals botia's lastig vallen, indien het aquarium niet groot genoeg is. 

Vliegende Vos

Vliegende Vos, Epalzeorhynchus 
kalopterus (Bleeker, 1850) 

De Vliegende Vos is de meest kleurrijke 
van deze vissen groep. Hierdoor heeft 
het meer populariteit in de V.S. gekregen 
dan Crossocheilus siamensis en de 
"verkeerde siamense algeneter". Hij 
komt voor in de stromende wateren van 
Thailand, Sumatra en Borneo. 
Groothandelaren in Finland verkopen 
deze soort soms als Siamese Algeneter 
in Finland. Deze vis wordt ook wel eens 
boomstam barbeel genoemd. 

Beschrijving: Het lichaam en de vorm van de vinnen is net als bij de vorige twee soorten. In de aquariumliteratuur 
zie je meestal dunne exemplaren. De gehele kleur is warm bruin of zelfs goudachtig en de zwarte horizontale streep 
gaat van de neus tot de vork van de staart zoals bij de Siamese Algeneter maar het gedeelte dat door de staartvin gaat 
is donkerder en breder. Er is een smalle gouden streep over de rug. Dorsale, anale en buikvin hebben vage donkere 
banden en helder witte toppen. Hij heeft 2 paar snorharen/baarddraden De maximale lengte is naar verluidt 15 cm. Er 
zijn geen sexuele verschillen bekend. 

Gedrag: Hetzelfde geldt als voorgaande soorten. Volwassen exemplaren zijn territoriaal en aggressief tegenover 
soortgenoten. 

Behoefte: Ideale pH ligt bij 7, temperatuur 24-26C. Hij eet diverse soorten levend, in de handel verkrijgbaar, voedsel 
en plantaardig voer. Ze zijn nog niet met succes gekweekt. Minimum aquarium grootte is 80 liter 

Gezelschap: De Vliegende Vos kan in een gezelschapsaquarium gehouden worden maar hij zou andere vissen 
geweldadig uit zijn territorium kunnen wegjagen. Er zou niet meer dan één volwassen "vliegende vos" in een bak 
gehouden moeten worden. 

Crossocheilus oblongus (Cuvier and Valenciennes, 1842)

Dit is een verwant familielid van de Siamese Algeneter en het is soms mogelijk om exemplaren van deze soort te 
vinden in scholen van de Siamese Algeneter of de "verkeerde siamese algeneter". 

Beschrijving: lichaamsvorm en kleur zijn grofweg hetzelfde als de Siamese Algeneter en de "verkeerde siamees". 
Alle vinnen zijn transparant en de zwarte horizontale streep loopt niet door in de staartvin. De streep heeft 
gelijkmatige randen en de rug is een geheel, niet netachtig zoals bij de Siamese Algeneter. Hij heeft twee paar 
snorharen/baarddraden zoals de Vliegende Vos. Maximum length is 10 cm (4"). 



Gedrag, behoefte en gezelschap: Waarschijnlijk hetzelfde als de vorige drie soorten. 

Chinese Algeneter, Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)

Deze algeneter behoort tot de familieGyrinocheilidae, alhoewel hij zowel op botia's en algetende barbelen lijkt. De 
Engelse naam is niet erg accuraat omdat deze vis in Noord-India en Thailand voor komt. Hij wordt ook wel de 
Indiase Algeneter genoemd. Er zijn nog enkele onduidelijkheden in de systematische classificatie van dit genus en het 
is mogelijk dat de meest geimporteerde soort niet G. aymonieri is maar G. kaznakovi. Er zijn nog twee soorten( G. 
pustulosus and G. pennocki). 

Beschrijving: De Chinese Algeneter is een bodembewoner. Het meest prominente kenmerk is een grote zuigmond, 
die het gebruikt voor het schrapen van alg en om aan objecten te hangen. Hij heeft een speciale opening aan de 
bovenkant van de kieuwplaat om water op te nemen zodat de vis kan ademen zonder de mond te gebruiken. Dit zelfde 
kenmerk is te zien bij de zuigmond Katvissen. De vis is lichtbruin en heeft een donkergrijs of bruin horizontaal 
patroon op de zijkant, dat een zig-zag gerande solide streep kan zijn of een rij van afzonderlijke vlekken of iets tussen 
deze twee. Jonge vissen zijn kleurrijker. Er zijn enkele donkere vlekjes op de rug en kleine bruine stipjes bij de staart. 
Alle andere vinnen zijn transparant of licht bruinachtig. De maximale lengte is 27 cm maar normaal gesproken komt 
de lengte in een aquarium niet boven de 15 cm. Vrouwjtes zijn groter en voller, volwassen mannetjes hebben soms 
kuit schietende knobbeltjes op het hoofd. 

Gedrag: Hij beweegt zich langs alle oppervlakken van het aquarium en schraapt er groene alg met zijn zuigmond. 
Oudere exemplaren geven de voorkeur aan geproduceerd voedsel en zijn nogal aggressief. 

Behoefte: De Chinese algeneter is wat watersamenstelling betreft niet veeleisend: pH kan varieren van 6.0 to 7.5 en 
de temperatuur van 22C tot 28C. Het water moet goed voorzien zijn van zuurstof daar de vis uit stroompjes komt. Hij 
eet meerdere soorten voedsel maar moet genoeg alg of plantaardig voedsel krijgen. Het wordt gemeld dat wanneer de 
de temperatuur onder de 20 graden celsius komt de vis stopt met alg eten. Het is nog niet gelukt met de vissen te 
kweken. Minimale aquariummaat moet 100 liter zijn. 

Gezelschap: Jonge Chinese Algeneters kunnen in een gezelschapsaquarium gehouden worden maar volwassen 
exemplaren kunnen aggressief zijn naar andere vissen. Ze vallen meestal langzaam zwemmende vissen met een vlak 
lichaam lastig en moeten daarom niet samen gehouden worden. 

Onderscheidende kenmerken van Algetende Cypriniden

Crossocheilus 
siamensis

"verkeerde 
siamese 

algeneter"

Epalzeorhynchus 
kalopterus

Crossocheilus 
oblongus

Gyrinocheilus 
aymonieri

Horizontale streep
-rand: zig-zag effen effen effen ongelijk

-loopt door tot einde van 
de staart: ja nee ja nee

lichte streep boven (soms) ja ja ?

Dorsale regio:
netachtig 

(zwart gerande 
schubben)

geheel 
grijsbruin

Vinnen
transparant donker lage 

stralen & donkere banden 
transparant transparant



1/2005: Toegevoegde correctie voor het aantal snorharen/baarddraden (2 paar voor de SAE) - EO. N.B. dat de rij die 
begint met "lichte streep boven" reflecteerd de juiste data, die verkeerd getypt was in TAG.
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- dorsaal: geelachtig & witte uiteinden

- anaal: " geelachtig " " "

- buikvin: " " " " "

Mond:

klein, geen 
vasthoudende 

zuigmond 
(soms met 
rood/rose)

vasthoudende 
zuigmond

Snorharen/baarddraden: 2 paar 2 paar 2 paar 2 paar geen

(vertaling door Rob van Cadsand email: baucad at casema.nl)

Er is schriftelijk toestemming gegeven door beide auteurs voor de vertaling en de plaatsing op het Nederlands 
Aquaforum


