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Inleiding

• Wat is een blobvis?

• diepzee-vis

• “blobberig”

• Niet heel veel over bekend!



anatomie

• Jelly/smurrie

• gelatine-achtig

• bijna geen spieren

• wel botten

• “blobby” alleen boven water

• grootte/gewicht

• 30 cm lang

• gewicht onbekend



leefomgeving

• plaats

• zee tussen australie
en tasmanie

• diepte
• zee bodem
• 600-1200 meter

blobvis



Hoge druk...

• Houdt blobvis bijelkaar

• Gewicht van water

• zwembad (3 tot 4 m)

• 60-120x meer druk



eten en gegeten worden

• Eten zeeegels, slakjes, schaaldieren en krabben 

• maar...

• eet weinig
• “go with the flow”

• geen natuurlijke vijanden
• toch bedreigd...

een van de weinige foto’s van levende blobvis



Bedreigde diersoort

• Visserij

• bijvangst

• sleepnetten

• parasieten & ziektes

boomkor met 
wekkerkettingen



en nog iets

• Hoe oud wordt ie?  -> Niet bekend                                                                                                                  

• Zien/blind                                                                                                              

• Solitair    

• Niet makkelijk in een aquarium

• Waar kan je wel een blobvis zien:

• Een Iwaki’s Acquamarina in Japan 

• Sinds kort ‘Blobfish Cafe’ in london (2017)



Ontdekking & Registratie

• “Ontdekt door vissers”

• Officieel geregistreerd in 1926 door

• Allan McCulloch
• Zooloog
• Werkte in Australian Museum
• Curator van de vissen
• Had collectie > 40.000 diersoorten
• > 100 publicaties
• Hier niet zo bekend, in Australie wel



Indelen dieren: Taxonomie

dieren

chordadieren
(gewervelden)

straalvinnigen

schorpioenvisachtigen

psychrolutidae

psychrolutes

BLOBVIS

dieren

chordadieren
(gewervelden)

zoogdieren

primaten

Hominidea (mens-achtige)

Homo (mensen)

Homo sapiens 
(modern mens)



familie

• Familie van schorpioenachtige



vragen voor de klas

1. waar woont de blobvis?☺

2. hoe diep woont de blobvis?☺

3. waarom eet de blobvis bijna niks?☺



‘Lelijkste beest van 2013’



Zijn er nog vragen?

?
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