Doornhaai

Squalus acanthias

Zijaanzicht (♀)

Onderaanzicht (♀)
ALGEMENE NAMEN
Doornhaai (speerhaai, spoorhaai, stekelhaai) (NL), Spiny Dogfish
(UK), Spurdog (UK), Piked Dogfish (UK), Dogfish (UK), Blue Dog
(UK), Darwen , Salmon (UK), Rock Salmon (UK), Spring Dogfish (UK),
Victorian Spotted Dogfish (UK), White-Spotted Dogfish (UK), Aiguillat
Commun (Fr), Mielga (Es).

● Twee rugvinnen met grote, ongegroefde stekels.

SYNONIEMEN

● Geen anaalvin.

Squalus spinax (Olivius, 1780), Squalus fernandinus (Molina, 1782),
Acanthias antiquorum (Leach, 1818), Acanthias vulgaris (Risso, 1826),
Acanthias americanus (Storer, 1846), Spinax mediterraneus (Gistel,
1848), Spinax (Acanthias) (Girard, 1854), Acanthias sucklii (Girard,
1858), Acanthias linnei (Malm, 1877), Acanthias lebruni (Vaillant, 1888),
Acanthias commun (Navarette, 1898), Squalus mitsukurii (Tanaka, 1917),
Squalus wakiyae (Tanaka, 1918), Squalus kirki (Phillips, 1931), Squalus
whitleyi (Phillipps, 1931), Squalus barbouri (Howell-Rivero, 1936).

● Geen inkeping aan de onderkant van het uiteinde van de staartvin.

● De eerste rugvin komt omhoog achter de losse flappen aan de basis

van de achterkant van de borstvinnen.

● Witte vlekken op de grijze flanken.

Vrouwelijke doornhaaien bereiken een maximale lengte van
110–124 cm in het noordelijk deel van de Stille Oceaan, 200 cm in
de Middellandse Zee en 111 cm rond Nieuw-Zeeland. Mannetjes
bereiken een maximale lengte van 83–100 cm in het noordelijk deel
van de Atlantische Oceaan, 100–107 cm in het noordelijk deel van
de Stille Oceaan en 90 cm rond Nieuw Zeeland (Anon, 2006). Beide
rugvinnen hebben grote, ongegroefde stekels en opvallende losse
flappen aan de basis van de vin. De eerste rugvin bevindt zich achter
de losse flappen aan de basis van de borstvinnen, de tweede is kleiner
en bevindt zich boven of een beetje achter de losse flappen aan de
van de borstvinnen. De haai heeft geen anaalvin. De staartvin op
de rug is groot met geen inkeping of kwab aan de onderkant. De
staartvin is goed ontwikkeld (Compagno, 1984).

EU:

De rug van de doornhaai is leigrijs tot bruin. Er loopt een rij kleine
witte vlekjes langs elke kant van boven de borstvinnen tot boven de
buikvinnen. Deze vlekjes zijn duidelijker op jonge haaien, en vervagen
met de leeftijd. De randen van de rugvinnen en staartvin kunnen er
bij heel jonge vissen wat donker uitzien, maar zij vervagen snel met
de leeftijd. De buik kan lichtgrijs tot helder wit zijn (Bester, onbekend).

NO-ATL MED BLK

● Sterke zijkiel op de staartvin.

NT

VERSPREIDING

UITERLIJK

Basiskaart komt overeen met ICES-gebieden
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De doornhaai heeft een groot verspreidingsgebied, met uitzondering van de poolgebieden, de tropen en de Indische Oceaan. In het oostelijk deel van de Atlantische
Oceaan wordt deze haai aangetroffen van IJsland en Moermansk tot aan de Westelijke
Sahara en de Canarische Eilanden, met inbegrip van de Middellandse Zee en de Stille
Oceaan (Compagno, 1984; Bester, onbekend).

DGS

Incidenteel
Verspreidingsgebied

VU

Geen gegevens

Doornhaai
VERGELIJKBARE SOORTEN
Squalus acanthias, Doornhaai
Squalus blainvillei, Blainvilles doornhaai
Squalus megalops, Japanse kortsnuitdoornhaai
Galeorhinus galeus, Ruwe haai
Mustelus asterias, Gevlekte gladde haai
Mustelus mustelus, Gladde haai

Squalus acanthias,
Doornhaai

Squalus blainvillei,
Blainvilles doornhaai

Squalus megalops,
Japanse kortsnuitdoornhaai

Galeorhinus galeus,
Ruwe haai

Mustelus asterias,
Gevlekte gladde haai

Mustelus mustelus,
Gladde haai
(Niet op schaal)

TANDEN
De haai heeft dwarsgepunte snijtanden in beide kaken, 28 in de
bovenkaak, 22–24 in de onderkaak (Compagno, 1984; Bester,
onbekend).
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Doornhaai

Squalus acanthias

ECOLOGIE EN BIOLOGIE
HABITAT
De doornhaai migreert zeer veel, en wordt niet met een bepaalde
leefomgeving geassocieerd (Fordham et al., 2006). Hij leeft vooral
op de bodem (epibenthisch), maar kan ook gevonden worden in
de hele waterkolom van de kustwateren tot het continentaal plat
(Bester, onbekend). De maximale diepte die ooit is vastgesteld is
900m (2,950ft), maar hij wordt gewoonlijk aangetroffen rond een
diepte van 10–200 m (33–655ft) (Compagno, 1984).
De haaien verspreiden zich afhankelijk van hun grootte voordat ze
geslachtsrijp worden, waarbij de jongere, kleinere haaien dichtbij
de oppervlakte blijven. Hoe ouder de haaien worden, hoe dieper
ze blijven (Wood et al., 1979). Nadat ze geslachtsrijp zijn geworden,
verspreiden de mannetjes en de vrouwtjes zich, ofschoon ze
ook nog steeds naar omvang blijven verspreiden. De vrouwtjes
verblijven in mid-water, maar om te baren verplaatsen ze zich naar
ondiep water. De mannetjes blijven verder van de kust en dichter bij
de bodem (Hjertnes, 1980; Nammack et al., 1985).
In onderzoek met gemerkte haaien is vastgelegd dat deze soort veel
migreert. In zowel het noordoostelijk als het noordwestelijk deel van
de Atlantische Oceaan zijn er enkelvoudige populaties die volgens het
seizoen migreren (Aasen, 1964; Hjertnes, 1980; Gauld and MacDonald,
1982; Templeman, 1976). Er zijn ook transatlantische migraties
vastgelegd ook al zijn die zeldzaam (Holden, 1967; Templeman,
1976). Het lijkt erop dat de temperatuur deze migraties veroorzaakt,
omdat de doornhaai de voorkeur geeft aan temperaturen van rond
7–8°C tot 12–15°C. Het zoutgehalte kan ook kleinschalige migraties
veroorzaken, zoals in de Baai van San Francisco, waar het zoutgehalte
zakt na hevige regenval, hetgeen voor de doornhaai minder
verdraaglijk is (Compagno, 1984).
DIEET
Een onderzoek uit 1996 in de Ierse Zee toont aan dat de
doornhaai zich in dat gebied met name voedt met beenvis,waarbij
kreeftachtigen ook een belangrijk deel uitmaken van het dieet van
kleinere exemplaren (<60 cm). Voor alle maten zijn de belangrijkste
identificeerbare soorten prooi: de Atlantische haring, Clupea harengus
(11,87%), wijting, Merlangius merlangus (8.15%), Noorse kever,
Trisopterus esmarkii (6,17%), dwergbolk, Trisopterus minutus (5.36%)
en Atlantische makreel, Scomber scombrus (5,36%). Voor dieren met
een lengte van minder dan 60 cm waren de Pagurus spp. (9,70%)
en de Calianassa spp. (5,97%)ook belangrijk. In totaal bestond
het grootste deel van het dieet (80.79%) uit vis, gevolgd door
kreeftachtigen (11,87%) en weekdieren (2,79%) (Ellis et al., 1996).
Omgekeerd liet een onderzoek uit Nieuw Zeeland naar de
maaginhoud van 7.283 doornhaaien zien dat er een voorkeur bestaat
voor kreefachtigen (60%), waarbij vis een kleiner deel (15%) van het
dieet vormde. Hiervan waren de kreeftsoort Munida greguria kreeft
(30%) en krill Nyctiphanes australis (20%)de belangrijkste. Het is
interessant te vermelden dat ook werd vastgesteld dat incidenten
van kannibalisme vaak voorkwamen in vergelijking met onderzoeken
uit het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan (Hanchet, 1991).
Er is gedocumenteerd dat deze soort zich voedt met het afval
van trawlers, hetgeen lijkt te suggereren dat de doornhaai een
opportunistische eter is, met het vermogen gebruik te maken van
een brede variatie aan prooi (Kaiser and Spencer, 1994).
VOORTPLANTING
De levensloop en de voortplantingseigenschappen van de
doornhaai zijn relatief goed gedocumenteerd, vooral in het
noordelijk deel van de Atlantische Oceaan, omdat de doornhaai
er veel voorkomt en vanwege de belangstelling van de visserijen.
De grootte van de vis en de geslachtsrijpe leeftijd variëren per
subpopulatie. In het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
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bereiken vrouwtjes rond een totale lengte van 75 cm en een leeftijd
van 12 jaar geslachtsrijpheid, mannetjes rond een totale lengte van
60 cm en een leeftijd van 6 jaar. In het noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan is vastgesteld dat vrouwtjes bij een grotere lengte
en een latere leeftijd geslachtsrijp worden, bij een totale lengte van
83 cm en een leeftijd van 15 jaar (Anon, 2006).
In de Stille Oceaan bereikt de doornhaai pas later en bij een grotere
lengte geslachtsrijpheid.Vrouwtjes in het noordoostelijk deel van de
Stille Oceaan worden pas geslachtsrijp op een leeftijd van 23 jaar,
bij een lengte van ca. 93 cm. Mannetjes rijpen ook pas later in het
noordoostelijke deel van de Stille Oceaan op een leeftijd van rond de
14 jaar (Anon, 2006).
Paren gebeurt voor de kust. De doornhaai is eierlevendbarend (Bester,
onbekend). De drachttijd is geregistreerd op 18-22 maanden, een
van de langst geregistreerde drachttijden van een gewerveld dier
(Anon, 2006). Dit lijkt niet anders te zijn in de Atlantische als in de
Stille Oceaan. Er is echter wel geregistreerd dat de ontwikkeling in de
Zwarte Zee slechts 12 maanden duurt (Kirnosova, 1989). Tijdens de
laatste 17–19 maanden van ontwikkeling ontvangt de embryo geen
voeding van de moeder en wordt hij in plaats daarvan gevoed door de
dooierzak (Bester, onbekend).
Voor de Oostkust van het zuidelijk eiland van Nieuw-Zeeland is
vastgelegd dat tijdens het eerste jaar van de zwangerschap de
vrouwtjes zich naar het kustgebied begeven, naar ondiep water
(~50m). Tijdens het tweede jaar is echter geconstateerd dat het
merendeel terugkeert naar dieper water (200–300m), waar zij baren
en dan opnieuw paren (Hanchet, 1998). Er is ook geregistreerd dat
deze soort in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan baart in
zee van de kust af, in het diepe water van het overwinteringsgebied
(Castro, 1983). Maar voor de kust van Newfoundland is vastgesteld dat
vrouwtjes van januari tot mei juist dicht bij de kust komen om te baren
(Templeman, 1944). Dit is ook in juli en augustus waargenomen bij de
San Juan Eilanden van Washington (Camhi, 1999).
Op beide halfronden baren de vrouwtjes 1–20 jongen per keer, in
totale lengte variërend van 18–30 cm. De gemiddelde lengte bij de
geboorte in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan
(vanaf de Zweedse wateren) is vastgesteld op een totale lengte van
26–27 cm, ofschoon deze cijfers afhangen van de lengte van de
moeder (Stenberg, 2005; Compagno, 1984). Er lijkt geen rustperiode
te zijn, moeders baren elke twee jaar (Anon, 2006).
COMMERCIEEL BELANG
De doornhaai is een kostbare soort voor de commerciële visserij,
waarop in een groot deel van zijn verspreidingsgebied gericht wordt
gevist en ook als bijvangst in de visserij op gemengde soorten. Het
merendeel wordt door bodemvissers gevangen, door haringnetten,
beugnetten en door hengel en reel (Fordham et al., 2006). De
grootste vraag bestaat in West-Europa, waar het grootste deel wordt
gevangen in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en
Scandinavië (European Commission, 2006).
BEDREIGINGEN, BESCHERMING EN WETGEVING
De doornhaai is een soort met een hoge migratie, die in slechts
een beperkt deel van zijn verspreidingsgebied wordt beschermd.
Ofschoon hij van nature talrijk is, maakt zijn late geslachtsrijpheid,
zijn lage voortplantingscapaciteit, zijn lange levensduur en de
zeer lage populatie hem bijzonder kwetsbaar voor overbevissing.
Eens werd hij beschouwd als de meest talrijke en wijdverbreide
kraakbeenvis, nu is het aantal populaties over zijn hele
verspreidingsgebied gedaald, vooral in het noordoostelijk deel
van de Atlantische Oceaan, waar vanwege intensieve visserijdruk
afnames van 95% zijn geregistreerd (Fordham et al., 2006).

Doornhaai
IUCN RODE LIJST BEOORDELING
Endangered (2014) - Bedreigd (2014) in Europese wateren.
BEHANDELING
● Voorzichtig mee omgaan.
● Grote, giftige rugstekels.
● Krachtige kaken en scherpe tanden.
● Ruwe huid.
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