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 Bladstrooisel in het aquarium

Het kiezen voor bladstrooisel in je aquarium is kiezen 
om rottende bladeren in je aquarium te hebben liggen en 
dit brengt natuurlijk afvalstoffen in het water die wij als 
aquarianen net niet willen. Toch zijn er criteria aan te halen 
die bladstrooisel in het aquarium verrechtvaardigen. 

Een biotoop met bladstrooisel geeft het aquarium een heel 
ander karakter en het komt bovendien heel natuurlijk over. 
Het geeft het aquarium een zeer natuurlijke uitstraling en 
dwergcichliden gebruiken de bladeren als schuilplaats 
maar ook om eitjes op af te zetten.

Natuurlijk zijn lang niet alle bladsoorten daarvoor geschikt. 
Sommige bladsoorten rotten heel snel en sommige doen 
daar juist een half jaar of zelfs nog langer over. 

Bladeren die er lang over doen om in water te vergaan en 
weinig afvalstoffen afgeven komen hiervoor in aanmerking. 
Zo zijn er drie verschillende bladsoorten die uitermate 

Bladstrooisels kunnen het natuurlijke biotoop van dwergcichliden helpen 
nabootsen. Dwergcichliden leven vaak in de zijrivieren, dus ver in het 
woud. Langs rivierzijden zijn dikwijls veel bomen waarvan er bladeren in 
het water vallen.

geschikt zijn als bladstrooisel in het aquarium, dit zijn 
beukenbladeren, eikenbladeren (Amerikaanse eik) en 
amandelbladeren (Amandelboom).

Als men kiest om bladeren in het aquarium te doen dan 
moet men op de volgende dingen letten namelijk:

•	 Pluk de bladeren van de boom, kies de dikste en 
sterkste bladeren uit (neem nooit afgevallen bladeren 
van de grond - hieraan kunnen schimmelsporen 
vastzitten. 

•	 Pluk de bladeren in de zomer. 

•	 Laat de bladeren drogen op een droge donkere plaats 

Beukenblad

Eikenblad



Amandelboom - Terminalia catappa

(doe ze niet in een telefoonboek ze drogen dan wel 
goed maar  zijn ook zo plat gedrukt dat het hele 
natuurlijke effect eraf is) 

•	 Pluk er meteen voldoende voor een heel jaar. 

•	 Elke drie maanden zal men de bladeren moeten 
vervangen voor nieuwe om al te veel vervuiling te 
voorkomen. 

•	 Spoel de bladeren voor dat je ze in het aquarium legt.

Wanneer u deze richtlijnen in de gaten houdt zal het 
plaatsen van bladstrooisel een verfraaing van uw aquarium 
als biotoop betekenen.

Amandelbladeren kunnen aangeschaft worden bij de 
betere aquariumzaken of via online shops. Deze bladeren 
zijn vrij goot maar samen met de eiken- en beukenbladeren 
kan het decoratief verantwoord zijn. 

Amandelbladeren schijnen bovendien een geneeskrachtige 
werking te hebben.

Eikenblad heeft de kracht om het water aan te zuren, let 
dus goed op je pH waarden met eikenblad! 

Beukenblad heeft geheel geen bijwerkingen en is dus in 
die zin het beste.


