
De vlindervis 

 

Geschreven door: eskimo( diederik demot) 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Ik wil deze even laten zien ,als door mijn ogen als een van de mooiste oppervlaktevissen 

die ik ken . 

helaas worden deze vissen gekocht door mensen die ze in een te klein aqua zetten , want 

1 meter is het minimum. 

Verder is het voedsel van deze dieren anders en het oppervlakte gezelchaschap ook. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

pantodon buchholzi 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

peters 1873 en buchholz 1876 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:pantodontidae 

Orde:  

Klasse:oppervlaktevis 

 

 

2.4 Vindplaats 

tropis West-Afrika 

 

2.5 Waterwaarden 

zacht lichtzuur , niet al te grote beplanting ,drijfplanten verplicht (worden als hangmat 

gebruikt), niet overdreven veel licht,en geen zware stroming 

 

2.6 Temperatuur 

23--30 graden 

 

2.7 Grootte 

10-15cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

kop en rug recht, buiklijn gekromd, bek gevormd voor oppervlakte voer,  

borstvinnen die vergroeid zijn als vleugels en stabilisatoren, zwart met bruin en 

onregelmatig patroon 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

De mannen hebben in het midden van hun staart sterk verlengde vinstralen en dit 

hebben de vrouwen niet. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

 

 

2.12 Bouw van de vis 

kop en rug recht , buiklijn gekromd ,bek gevormd voor oppervlakte voer,  

borstvinnen die vergroeit zijn als vleugels en stabilisatoren 

 



2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

zeer rustig , indien het water goed is en er aan de omgeving wordt voldaan ( drijfplanten 

....) 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

rustig zeer kalm, zeer kleine visjes worden als voer beschouwt indien deze in de opperste 

waterlagen zwemmen , (indien deze 4 cm lager zwemmen is het normaal geen probleem 

daar de vlindervis totaal geen diepte haalt ,(diepgang= Max 5cm diep ) 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

na gewenning een echte langzaam zwemmen de (maar sierlijk ) oppervlaktevis 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

alles wat drijft en eetbaar is 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

ik geef ze soms zwarte muggen larven en nog soorten diepvries voer dat een eventjes 

drijft maar, als hoofdvoer geef ik ze fd krill wegens dat het speciaal voer is voor deze 

dieren. 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

http://users.pandora.be/kav.desiervis/articles  

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

 

 

6. Conclusie  

de vis vraagt niet zo veel . 

Is sierlijk en mooi . 

Minpunt is kan niet bij kleine visjes gehouden worden (minimum is toch 4cm a 5 cm) 

Is niet de actiefste oppervlaktevis  

Je ziet hem altijd. 


