
 

Mosbol / Cladophora Aegagrophila 

 

 
 

De latijnse naam voor mosbol is Cladophora Aegagrophili 

Een mosbal is eigenlijk geen mos, het is een sieralg. 
Het dankt zijn balvorm aan het heen en weer rollen op de bodem van een meer.  Het ontstaat 
door alg dat aan bijvoorbeeld een steentje blijft hangen,  die zo als maar meer alg verzamelt.   
De mosbol komt onder meer voor in Europa, Japan en Rusland. 
 
Een mosbal is als een spons. Je knijpt er eenvoudig al het water uit. Het is goed om ze af en 
toe in een bak water flink uit te knijpen/spoelen. Dit mag in oud aquariumwater maar ook 
gewoon in koud leidingwater. Ik blijf dan knijpen/spoelen tot ze vrijwel geen stof meer 
afgeven. Daar knappen ze echt van op. Door ervoor te zorgen dat een mosbal niet altijd op 
eenzelfde kant ligt, en op zijn tijd alle kanten belicht worden , blijft de mosbol langer mooi. 
Als ze wat wittig uitslaan of er flinke alg aangroeit, knip ik ze kort. Dit doe ik voornamelijk 
onderwater omdat hij bovenwater gelijk zijn vorm verliest, zodat ik niet meer goed kan zien 
waar ik moet knippen..  
Een mosbal wordt niet snel groter hoewel de ervaringsverhalen daarover verschillen. Twee 
millimeter groei in de drie maanden is bij mij het gemiddelde. Anderen spreken van  twee 
centimeter in dezelfde tijd. 
En mosbal kan onder uiteenlopende temperaturen gehouden worden. De ervaring leert wel dat 
ze bij  kouder water frisser ogen. 
 
Mosbollen zijn op vele manieren in het aquarium toe te passen. 
Ik knip mosbollen door, in plakken, in de helft, in kwarten.  Het is dan wel van belang om dit 
met een goed scherpe schaar te doen. Met een botte schaar loop je het risico om de alg te veel 
op elkaar te knijpen, waardoor de mosbol op die plek kan gaan rotten. Met visdraad bind ik er 



soms kleinere ballen van. Daarna draai ik ze goed rond in mijn  handen (alsof je gehaktballen 
maakt), om ze mooi in vorm te krijgen.  
Je kan er ook met je vinger een gat in wringen en hem zo helemaal openvouwen als een matje. 
Sommige mensen hangen de bollen aan touwtjes in het water, prikken ze op uiteinden van 
takken,  aan de achterwand e.d.  
 
Als je mosbollen even uit het water geweest zijn, is het soms lastig ze te laten zinken. Dan is 
het zaak, ze onderwater goed uit te knijpen. Soms is dit een paar keer nodig om ze op de 
plaats te houden. 
Soms verzamelen de mosbollen lucht waardoor ze zichzelf als het ware droog trekken en 
opstijgen. Ik heb eens gelezen dat ze dit doen in 'de hoop' via de stroming op een beter plekje 
terecht te komen.  Ik weet niet of dit werkelijk zo is. Wel stijgen bij mij voornamelijk de 
mosbollen in de donkere hoekjes op. Ik trek me er niets van aan, ik leg ze gewoon weer terug 
waar ik ze wil hebben. 
 
De losse haartjes van mosbollen, vooral als een mosbol pas geknipt is, vinden elders in het 
aquarium soms weer een mooi plekje om verder te groeien. Hierdoor ontstaat er soms een 
mooi tapijtje van deze alg op de achterwand,  hout e.d., maar af en toe ook op wat minder 
gewenste plaatsen zoals tussen fijne lage plantjes zoals hemianthus of glossostigma. 
 
Wat een mosbol zo prachtig maakt is zijn opvallende afwijkende vorm. Deze brengt rust, of 
markering in de inrichting van een aquarium. Maar het allermooist vind ik toch wel zijn rijke 
fluwelige diepgroene kleur. 
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