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DRIEDOORNIGE STEKELBAARS  
(Gasterosteus aculeatus aculeatus) 

 
 
Leefomgeving 
 
Het leefgebied van de driedoornige stekelbaars 
is zeer variabel. Er zijn populaties die 
permanent in de zoute kustwateren leven of 
die uitsluitend in brak water voorkomen. 
Daarnaast zijn er zogenaamde anadrome 
populaties, die in zee opgroeien en zich in het 
binnenwater voortplanten en populaties die 
hun gehele levenscyclus in zoet water 
voltooien. De driedoornige stekelbaars komt in 
vele stilstaande tot zwak stromende wateren 
voor, zoals sloten, kanalen, vijvers, meren, 
beken en rivieren. In beken moeten 
uitwijkmogelijkheden zijn naar rustiger water 
in meanders.  
 
De driedoornige stekelbaars heeft een 
voorkeur voor wat kleiner, helder en ondiep 
water met een relatief dichte begroeiing aan 
waterplanten. Deze worden als nestmateriaal, 
schuilplaats en voedsel gebruikt.  
 
In beken wordt de driedoornige stekelbaars 
veelvuldig aangetroffen. In kleinere beekjes is 
dit soms zelfs de enige voorkomende vissoort. 
Voor andere beekvissoorten zijn de 
omstandigheden daar (nog) niet of niet meer 
geschikt, waardoor de driedoornige stekelbaars 
als een 'pioniersoort' kan worden beschouwd. 
Zo kan deze vaak in grote aantallen worden 
aangetroffen in wateren waar in het verleden 
(door lozingen of verontreiniging) vissterfte 
heeft plaatsgevonden en die door verstuwing 
voor andere soorten niet langer bereikbaar 
zijn. Aan de kwaliteit van het leefmilieu lijkt de  

driedoornige stekelbaars dan ook geen 
bijzonder hoge eisen te stellen. 
 
Voortplanting 
 
De paaimigratie van de anadrome driedoornige 
stekelbaars begint in maart. De paaitijd van in 
het binnenwater blijvende driedoornige 
stekelbaars valt in de maanden maart tot en 
met juli. In deze periode maakt het mannetje 
in ondiep water een nest in een kuiltje op de 
zandbodem. Hierin worden door het vrouwtje 
de eitjes afgezet. Deze worden door het 
mannetje bewaakt. Ook de larven worden door 
het mannetje beschermd, totdat zij zelf kunnen 
foerageren. 
 
Voedsel 
 
De driedoornige stekelbaars is een actieve 
oogjager. Jonge stekelbaarzen eten vooral 
watervlooien. Ook volwassen stekelbaarzen 
hebben hiervoor een voorkeur, maar daarnaast 
wordt alles wat beweegt en in de bek past 
gegeten. Ook eieren en larven van vissen en 
amfibieën worden gegeten. 
 
Groei en leeftijd 
 
De driedoornige stekelbaars wordt maximaal 
10 cm. In het eerste jaar bereikt de 
stekelbaars een lengte van 2 tot 5 cm. 
Driedoornige stekelbaarzen worden niet oud; 
ze planten zich voort in hun tweede jaar, 
waarna de meeste stekelbaarzen sterven. 
 


