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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Crossocheilus oblongus

Populærnavn
(dansk navn):

Siamesisk flyvende ræv

Familie (latin):

Cyprinidae

Type:

Ferskvand, Labeo og algeæder

Opdager (beskrevet
Kuhl & Van Hasselt, 1823
af):
Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:

Asien.

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Lever i hurtigtstrømmende bække og floder samt oversvømmede
sumpområder.

Udseende
Størrelse:

Op til 20 cm.

Form:

Langstrakt strømlinet kropsform.

Farve:

Fisken er gråbrun med en sort stribe på langs af kroppen fra snude til
halefinne. Den nederste del af kroppen er metallisk hvid og lysest.
Oversiden er mørkere og kanterne af skællene er sorte, så de danner et
netmønster. Alle finner er klare og farveløse pånær den sorte streg i
halefinnen.

Kønsforskel:

Hunnen skulle efter sigende være end anelse mindre end hannen. Ellers
ingen synlig kønsforskel.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Vil gerne have sten, rødder og planter til at gnave alger af og finde hvile
på. Skader ikke planterne.

Adfærd:

Fredelig. De har magtkampe indbyrdes mellem artsfæller uden at skade
hinanden. Fredelig overfor andre fisk.

Social:

Flokfisk. Gerne 5 eller mere sammen.

Foder:

Altædende. Lever i naturen af alger og de smådyr, som findes heri.
Tager i akvariet alger, frostfoder, flagefoder, mallepiller grønsager og
lignende.

Vandet
Akvariestørrelse:

200

Niveau:

Alle zoner

Vandcirkulation:

Kraftig

Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.5

Min. dH:

5

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Høj

Formering
Ynglebiologi:

Er der raporteret om et enkelt tilfælde i 1997 i USA, men ellers ikke
ynglet i fangeskab. Æglægger

Drægtighed:

Ukendt.

Leg:

Ukendt.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

I naturen lægges æg i de lavvandet oversvømmet skov områder, med tæt
beplantning.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse En af de bedste algeædere til akvariet. Tager bl.a. rødalger/penselalger
og trådalger.
Det er en livlig svømmer og da de gerne skal holdes i flok, skal akvariet
have en vis størrelse.

Den forveksles ofte med andre lignende arter som Flyvende ræv.
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