
1. Inleiding 
 
Ik schrijf dit artikel na aanleiding van een topic waarin werd gevraagd om artikels. En 
omdat er niet zoveel bekend is over deze vis en ze toch vaak in zoetwater worden 
gehouden maar toch echt brakwater vissen zijn. 
 
2. Achtergrond 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Tetraodon Biocelatus 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
nnb 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Tetraodontidae 
 
2.4 Vindplaats 
Indonesie (brakwater) 
 
2.5 Waterwaarden 
PH: 7.8-8.2  
 
2.6 Temperatuur 
24 tot 28 graden 
 
2.7 Grootte 
7,5 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
Is een rond visje met met gele strepen en vaak een 8 op zijn rug waardoor hij ook wel de 
Figure 8 kogelvis word genoemd 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
niet te zien 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Er zijn nog veel meer kogelvis soorten en varianten en kruisingen zijn er volgens mij 
niet. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
Het is een rond visje. Je zou haast kunnen zeggen dat hij op een heel puntig eitje lijkt. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Ze zijn heel erg gevoelig voor parasieten. Dat is toch vaak doodsoorzaak nummer 1 als 
ze op het goede water worden gehouden. Ze zijn ook erg stress gevoelig. Verder komt 
witte stip ook vaak voor bij kogels. 
 
3. Gedrag 
 
3.1 Algemeen gedrag 
Over het algemeen is het een redelijke rustige vis.  
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
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Tegenover soortgenoten zijn ze op jonge leeftijd nog wel redelijk tegenover elkaar maar 
als ze wat ouder worden kunnen ze elkaar zo het leven zuur maken dat er doden gaan 
vallen. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Tegenover andere soorten zijn ze netzoals tegenover soortgenoten in het begin wel 
redelijk totdat ze wat ouder worden zullen ze sneller achter vinnen aangaan en/of ze 
gewoon opeten maardat ligt dan weer aan de lengte van de vis. Als de vis zo een 2 cm is 
zal hij er waarschijnlijk wel achteraangaan om ze op te eten maar wanneer ze groter zijn 
zullen er waarschijnlijk alleen maar hapjes in de vinnen komen. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Zoals ik dus al heb gezegt zijn ze op jongere leeftijd redelijk met andere vissen te 
houden maar op oudere leeftijd alleen maar met vissen die van zich af durven te bijten 
en die wel wat van hun staart kunnen misssen. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Ze hebben heel leuk gedrag als het gaat om voedsel. Ze kijken altijd heel nieuwsgierig 
naar het eten en zullen ook altijd naar voer opzoek zijn in de bak. Als je bijvoorbeeld 
slakjes erin hebt gegooid zullen ze eerst een rondje maken om de slakjes voordat ze ze 
aanvallen en opeten. 
 
4. Voedsel 
 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Van nature hebben ze veel slakjes nodig zodat hun tandjes kunnen slijpen zodat ze niet 
te grote tanden krijgen zodat ze er niet meer door kunnen eten. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Voedsel in het aquarium is precies hetzelfde als in de natuur omdat ze geen vlokvoer 
aannemen. Ze moeten gewoon slakjes krijgen zodat hun tandjes slijpen. Verder lusten ze 
graag rode/zwarte/witte muggenlarven mossel en kokkels dat lusten ze maar nemen dat 
niet graag. Artemia en watervlooien eet hij alleen maar wanneer het levende zijn anders 
heeft hij .niet de drang om er wat van te nemen 
 
5. Kweek 
 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Er is eigenlijk niks over bekend van het kweken in de natuur. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Er is ook eigenlijk niks over bekend van kweken van deze kogels in het aquarium.  
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
ook niks over bekend 
 
6. Conclusie 
Conclusie is toch wel dat het hele leuke visjes zijn die wel wat eisen hebben. Ze kunnen 
eigenlijk zo goed als niet bij andere vissen maar als je het karakter van dit visje leert 
kennen zijn het hele leuke visjes in het aquarium. 
 
7. Links 
http://www.pufferlist.com/puffer/brackpuff.php?puffid=13 
 
Dit is een hele goede link er staan nog meer kogels op waar je ook veel info van kunt 
krijgen. 
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