Soortprofiel Tiendoornige stekelbaars

TIENDOORNIGE STEKELBAARS (Pungitius pungitius)
Leefomgeving
De tiendoornige stekelbaars komt zowel in zoet
als in licht tot matig brak water voor. Het
verspreidingsgebied
van
de
tiendoornige
stekelbaars wordt beperkt door watervervuiling
en het ontbreken van geschikte paaigebieden.
Dat
zijn
vooral
kleine,
ondiepe,
zeer
plantenrijke, liefst licht brakke slootjes in de
buurt van riviermonden. Waar die aanwezig
zijn kan de tiendoornige stekelbaars zich
optimaal voortplanten. Maar ook in bovenlopen
van beken worden tiendoornige stekelbaarzen
soms massaal aangetroffen.
Tiendoornige stekelbaarsjes voelen zich tussen
de waterplanten in de oeverzone het meest
thuis. Ze hebben daar enige beschutting tegen
allerlei vijanden. Snoek, baars en aal, maar
ook visetende vogels eten de tiendoornige
stekelbaarsjes
graag.
Als
er
weinig
waterplanten
zijn,
zal
de
driedoornige
stekelbaars veel beter stand houden dan de
tiendoornige. Dat komt doordat de driedoornige stekelbaars door roofvissen minder
graag
gegeten
wordt
en
doordat
de
driedoornige stekelbaarzen een effectiever
vluchtgedrag vertonen bij gevaar.
Voortplanting
In Europa loopt de paaitijd van maart tot
september. De visjes paaien meestal meerdere
malen binnen deze paaiperiode. Mannelijke
tiendoornige stekelbaarsjes bouwen in de paaitijd een plantennestje. Meestal hangt dit nestje
op enige afstand boven de bodem tussen de
waterplanten.
Het aantal eitjes dat een volgroeid (6-7 cm)
vrouwtje in een nestje legt, varieert van 200
tot 250. Het mannetje verzorgt de eitjes en
onderhoudt het nestje. Hij zorgt dat de eitjes
niet uit het nestje kunnen vallen en hij voorziet
ze van vers, zuurstofrijk water. Vlak voordat
de eitjes uitkomen is dit waaieren het heftigst.
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Als de broedjes uit de eitjes komen, bouwt het
mannetje een "kraamkamer" van plantenmateriaal boven op het nest. Daarin brengen
de larfjes de eerste 3 à 4 dagen van hun leven
door. In die tijd verteren ze hun dooierzakje.
Gedurende die periode is het mannetje zeer
agressief en beschermt de broedjes optimaal
tegen roofvijanden. Als de jonge visjes
voortijdig van het nest wegzwemmen, jaagt hij
ze daarin terug.
De broedjes die hun dooierzakje geheel opgeteerd hebben, zwemmen naar het wateroppervlak om daar hun zwemblaas te vullen.
Daarna leven ze zelfstandig verder.
Voedsel
De tiendoornige stekelbaars zoekt grotendeels
hetzelfde voedsel als de driedoornige stekelbaars. Dierlijk plankton, wormpjes, insecten en
andere ongewervelde dieren staan op zijn
menu.
Ook
eet
hij
soms
algen,
plantenmateriaal en allerlei afval. Ook 's
winters, bij zeer lage watertemperaturen,
neemt het tiendoornige stekelbaarsje nog
voedsel op.
Groei en leeftijd
In het eerste levensjaar groeit de tiendoornige
stekelbaars erg snel. Daarna staat de groei
vrijwel stil. De lengte die het visje uiteindelijk
bereikt, hangt sterk af van de omgeving waarin
hij leeft. In voedselarme wateren in Europa
worden ze vaak slechts 3 tot 4 cm lang.
Daarmee
behoren
ze
tot
de
kleinste
gewervelde dieren die hier voorkomen.
De maximale leeftijd wordt geschat op 3 tot 5
jaar. Uit aquariumwaarnemingen is bekend dat
tiendoornige stekelbaarzen al in de zomer van
hun eerste levensjaar paairijp kunnen worden.

