
Elassoma evergladei 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van raad de vis zijn naam-spel wil ik ook wel een artikel 
schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
elassoma=klein lichaam 
evergladei=naar de everglades in florida 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
nnb 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:centrarchidae 
Orde:  
Klasse: 
 
 
2.4 Vindplaats 
zuidelijk deel van noord-amerika (de everglades) 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 6-8 
gh 5-16 
 
2.6 Temperatuur 
10-24 graden 
 
2.7 Grootte 
4 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
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2.9 Geslachtsonderscheid 
nnb 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
zonnebaars 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
nnb maar ik denk nitriet/nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
vredig 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
nnb 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
rustig 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
zwarte mug-artemia 
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5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
u kunt deze soort het beste in een soortaquarium houden,het is bevorderlijk voor 
de paarbereidheid van de vissen om ze eerst in een watertemperatuur van zo,n 15 
graden te houden voor een paar dagen,daarna moet u de temperatuur opvoeren naar 
zo,n 20 graden, waarna ze vanzelf gaan paren en tot eiafzetting over gaan, de 
ouders plegen geen verwoede broedzorg maar laten de jongen wel met rust zodat de 
ouders niet verwijderd hoeven te worden, de jongen komen afhankelijk van de 
temperatuur na 2 tot 6 dagen uit. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
opkweken kan met artemia 
 
6. Conclusie  
wilt u deze vis ook een keer houden zorg dan voor een aquarium van minstens 50 
cm en dan het liefst met deze soort alleen, aangezien deze visjes een beetje 
schuw zijn is een dichte beplanting vereist'' zorg ook voor voldoende 
schuilmogelijkheden zoals stenen en kienhout, en een klein beetje stroming 
stellen ze ook op prijs. 
 
7. Links  
http://www.aquarticles.com 
http://www.punkyfish.nl 
http://www.kara-inci.nl 
http://aquavisie.retry.org 
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