ZOEKKAART ROGGEN
Max: 80 cm

LEGENDE

Max: 120 cm

Max: 90 cm

Max: 100 cm

S

S: Snuit
O: Ogen
O
A
A: Ademgaten
N
B N: Nek
OV
R
B: Borstvinnen
OV: Oogvlek
R: Rug
St: Staart
St
RV
RV: Rugvinnen
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RJH

RJM

RJE

NOORDZEE

3

RJU

2

RJC

GEVLEKTE ROG (Raja montagui)

BLONDE ROG (Raja brachyura)

KLEINOOGROG (Raja microocellata)

GOLFROG (Raja undulata)

STEKELROG (Raja clavata)

1) Donkere stippen bereiken de lichaamsrand niet

1) Donkere vlekken bereiken de lichaamsrand wel

1) Lichte banden parallel aan lichaamsrand

1) Grote, verspreide stekels met opgezwollen basis

2) Rij van stekels van nek tot rugvin

2) Rij van stekels van nek tot op de staart

2) Opvallend kleine ogen

1) Golvende, donkere banden met lichte
vlekken

3) Vaak—maar niet altijd—met 2 lichte oogvlekken

2) Bleke dwarsbanden op de staart

3) Rij van stekels van nek tot rugvin

3) Geen bleke dwarsbanden

2) Voorste lichaamsrand golft
3) Stekels van nek tot op de staart
3) Rij van stekels op de nek

Max: 120 cm

Max: 285 cm
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Max: 105 cm

Max: 120 cm

Max: 71 cm
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RJB

RJF

RJN

RJI

RJR

2

VLEET (Dipturus batis complex)

KAARDROG (Leucoraja fullonica)

GROOTOOGROG (Leucoraja naevus)

ZANDROG (Leucoraja circularis)

STERROG (Amblyraja radiata)

1) Lijn snijdt de lichaamsschijf niet

1) Opvallend, uitgesproken snuit

1) Donkere oogvlekken met gele strepen

1) In levende toestand , vouwt zich op als een soort holle bol

2) Rij stekels van nek tot op de staart

2) Rij van stekels op de nek

1) Geen oogvlekken, maar meestal 4 tot 6 crèmekleurige
vlekken op elke vleugel

2) Driehoek van stekels op de nek

3) 2 rijen stekels van rug tot rugvin

3) Buikzijde donker

2) Grote, verspreide stekels met stervormige basis

2) Driehoek van stekels op de nek
3) Stekels van nek tot op staart

4) Geen zwarte slijmlaag die ware kleur verhult
Max: 250 cm

Max: 230 cm

Max: 100 cm

Max: 180 cm

1

1
3
1

3

RJA

WITTE ROG (Rostroraja alba)

PIJLSTAARTROG (Dasyatis pastinaca)

SIDDERROG (Torpedo nobiliana)

GEMARMERDE SIDDERROG (Torpedo marmorata)

1) Lijn snijdt de lichaamsschijf wel

1) 1-2 lange gekartelde stekels op staart

1) Ademgaten zonder franje/pappillen

1) Ademgaten met franje/pappillen

2) Witte buikzijde met donkere randen

2) Geen stekels op rug

2) Geen blauwe vlekken op de rug

2) Behalve ademgaten, 5 extra poriën op nek
niet altijd zichtbaar)

3) Alleen stekels op staart, rug zonder, maar
voelt wel ruw

JDP

1

TTO

3) Witachtige buikzijde met donkere randen

Verordening EU 2016/72: Het is verboden deze soort in bepaalde gebieden te vangen, aan boord te houden en aan te landen

TTR

3) Geen blauwe vlekken op rug

GIFTIG

STROOMSCHOKKEN

HAROKIT ZOEKKAART ROGGEN

Datum update : februari 2016

Soort niet op de kaart?

Hoe te hanteren

Als jouw dier niet alle kenmerken vertoont zoals hier beschreven, gaat het waarschijnlijk om nog een andere
soort.
Ofwel is het dier beschadigd waardoor kenmerken niet meer zichtbaar zijn. Bij stekels zijn de basissen vaak
nog wel te voelen.
Wanneer je niet overtuigd bent dat het één van de soorten op de kaart is, doorloop dan de volgende
stappen:
1) Kies een soort die het meeste op jouw dier lijkt.

2) Neem van deze soort het informatiefiche, beschikbaar in de HAROkit map of op
www.vliz.be/nl/harokit

www.ilvo.vlaanderen.be/harokit www.natuurpunt.be/haaien-en-roggen

3) Neem van deze soort het informatiefiche
4) Zoek van gelijkaardige soorten de informatiefiches op en kijk of je dier één van deze soorten is.
Indien niet beschikbaar in het project HAROkit, zijn ze in het Engels beschikbaar bij
SharkTrust op: http://www.sharktrust.org/en/skate_and_ray_factsheets
Indien onsuccesvol, kies een andere soort en probeer opnieuw. Indien er geen soort is die op jouw dier lijkt,
volg dan de volgende stappen:
5) Kijk hieronder bij “Andere soorten die je kan tegenkomen”.
6) Zoek van deze soorten de informatiefiches op, beschikbaar bij SharkTrust op:

Ondersteun een rog altijd met twee handen. Zo voorkom je dat organen in elkaar worden gedrukt. Houdt de staart
aan de basis vast om slagen te voorkomen. Hanteer grote roggen met zijn tweeën met de staart bij u vandaan.

http://www.sharktrust.org/en/skate_and_ray_factsheets
7) Indien er nog twijfel is, neem een aantal foto’s en mail naar : harokit@ilvo.vlaanderen.be

Andere soorten die je kan tegenkomen
Adelaarsrog (common eagle ray)

Arctische rog (arctic skate)

Scherpsnuitrog (longnosed skate)

Noorse rog (black skate)

Adelaarsrog (common eagle ray)

Gevlekte sidderrog (common torpedo)

Violette pijlstaartrog (violet stingray)

Beelden en illustraties: SharkTrust, Mark Dando, Henk Heessen and Arve Lynghammar

Roggen kunnen stikken als hun kwetsbare kieuwen

Wees voorzichtig met de stekels op de

worden beschadigd.

staart. Bij de pijlstaartrog is deze giftig.

ZOEKKAART HAAIEN
LEGENDE

3

Max: 100 cm

R1
R2

A

BV

K

SK

S

Benamingen:
B: Borstvin
R: Rugvinnen
S: Staartvin
Sk: Staartkiel
A: Anaalvin
K: Kieuwspleten
BV: Buikvin

3

Max: 170 cm

Max: 90 cm

2

SYC

1

B

1

SYT

1
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SHO

KATHAAI (Scyliorhinus stellaris)

SPAANSE HONDSHAAI (Galeus melastomus)

1) Neusflappen lopen door tot de mond

1) Neusflappen lopen niet door tot de mond

1) Anaalvin bereikt staartvin of zelfs daar voorbij

2) Patroon van talrijke zwarte vlekken

2) Patroon van talrijke zwarte vlekken

2) Binnenkant van de bek is zwart

3) 2de rugvin begint boven het einde van de anaalvin

3) 2de rugvin begint boven het midden van de anaalvin

3) Zadelvormige vlekken en bruine rug

HONDSHAAI (Scyliorhinus canicula)

1

DOORNHAAI (Squalus acanthias)
Max: 160 cm

Max: 365 cm

1) Stekels voor de rugvinnen

3

Max: 1220 cm

1

2) Geen anaalvin

2

DGS

2

POR
Max: 193 cm

BSK

3

RUWE HAAI (Galeorhinus galeus)

1

2

1

3) Geen tentakels of lob aan neusflap

2

HARINGHAAI (Lamna nasus)

REUZENHAAI (Cetorhinus maximus)

2) Aanhechting 1ste rugvin breder dan 2de rugvin

1) Vrije punt van rugvin is wit

1) Enorme bek aan onderzijde van het hoofd

3) Scherpe, driehoekige tanden

2) Heeft 2de staartkiel

2) Kleine, gehoekte tanden

1) 2de rugvin zelfde grootte als anaalvin

GAG

3) Grote kieuwspleten die het hoofd bijna omringen

3) Start van de rugvin boven de borstvin

1
GEVLEKTE GLADDE HAAI (Mustelus asterias)
Max: 140 cm

1
2

1) 2de rugvin groter dan anaalvin

2

2) Aanhechting rugvinnen ongeveer gelijk
3) Stompe tanden

SDS

SHB

3

2) Rugvinnen vlakbij elkaar, zonder stekels
1) Scherpe afscheiding naar donkere buik

2

1

3) 2de rugvin 2x zo groot als eerste rugvin

3

VOSHAAI (Alopias vulpinus)

ZWARTE HAAI (Dalatias licha)

2

SCK

2

1) Zeer lange bovenste lob van staartvin

1) Rugvinnen zonder stekels
2) Geen anaalvin

1

1) Brede borstvinnen, los van het hoofd
2) Ademgaten bovenop hoofd

Max: 760 cm

1

AGN

ZEE-ENGEL (Squatina squatina)

3) Geen anaalvin

2) Geen anaalvin

1
1

2

1) Grote, opvallende stekelachtige huidtanden verspreid over het lichaam

DONKERBUIKLANTAARNHAAI (Etmopterus spinax)

3

Max: 180 cm

3

BRAAMHAAI (Echinorhinus brucus)

Max: 60 cm

ETX

Max: 250 cm

2

Max: 310 cm

2) Wit van buik komt tot boven borstvinnen

ALV

Verordening EU 2016/72: Het is verboden deze soort in bepaalde gebieden te vangen, aan boord te houden en aan te landen

3) Geen duidelijk afgeplatte kop

GIFTIG

3) Volwassenen geen stekels van nek tot op de staart, snuit
en bij ogen

Datum update : februari 2016

HAROKIT ZOEKKAART HAAIEN

Gebruik kaart

Hoe te hanteren

Als jouw dier niet alle kenmerken vertoont zoals hier beschreven, gaat het waarschijnlijk om nog een
andere soort.
Ofwel is het dier beschadigd waardoor kenmerken niet meer zichtbaar zijn. Bij stekels zijn de basissen vaak
nog wel te voelen.
Wanneer je niet overtuigd bent dat het één van de soorten op de kaart is, doorloop dan de volgende
stappen:
1) Kies een soort die het meeste op jouw dier lijkt.

2) Neem van deze soort het informatiefiche, beschikbaar in de HAROkit map of op
www.vliz.be/nl/harokit

www.ilvo.vlaanderen.be/harokit www.natuurpunt.be/haaien-en-roggen

3) Neem van deze soort het informatiefiche
4) Zoek van gelijkaardige soorten de informatiefiches op en kijk of je dier één van deze soorten is.
Indien niet beschikbaar in het project HAROkit, zijn ze in het Engels beschikbaar bij
SharkTrust op: http://www.sharktrust.org/en/skate_and_ray_factsheets
Indien onsuccesvol, kies een andere soort en probeer opnieuw. Indien er geen soort is die op jouw dier lijkt,
volg dan de volgende stappen:
5) Kijk hieronder bij “Andere soorten die je kan tegenkomen”.

Ondersteun een haai altijd met twee handen en horizontaal. Zo voorkom je dat organen in elkaar worden

6) Zoek van deze soorten de informatiefiches op, beschikbaar bij SharkTrust op:

gedrukt en het scheuren van pezen en spieren.

http://www.sharktrust.org/en/shark_factsheets
7) Indien er nog twijfel is, neem een aantal foto’s en mail naar : harokit@ilvo.vlaanderen.be

Andere soorten die je kan tegenkomen
Blauwe haai (blue shark)

Gewone draakvis (rabbit fish)

Grauwe haai (bluntnose sixgill shark)

Groenlandse haai (greenland shark)

Mestandijshaai (knifetooth dogfish)

Franjehaai (frilled shark)

Kortvinmakreelhaai (shortfin mako shark)

Grote lantaarnhaai (great lanternshark)

Haaien kunnen stikken als hun kwetsbare kieuwen

Het tillen aan de staart zorgt voor beschadiging van de

worden beschadigd.

wervelkolom met vaak fatale gevolgen.

Beelden en illustraties: SharkTrust, Mark Dando, Henk Heessen and Arve Lynghammar

