Determinatiegids voor eikapsels van haaien, vleten en roggen
Deze gids laat de rond de Nederlandse en Belgische kust gevonden soorten zien. Als je vondst hier niet wordt genoemd, bezoek dan www.eikapsel.org voor meer informatie.

BLONDE

KLEINOOG

STEKELROG

Dooslengte ongeveer 75mm.

Dooslengte ongeveer 65mm.

BLONDE ROG – Raja brachyura

KLEINOOGROG – Raja microocellata

Duidelijke zomen. Bovenste hoorns
veel langer dan de onderste.

Lange, draadvormige hoorns bovenop.
Eikapsel is bovenaan breder
dan onderaan.
Duidelijke zomen.

Dooslengte ongeveer 90mm.

Hierop lijkend eikapsel:
stekelrog-eikapsel.
Verschil: blonde rog-eikapsel is
veel groter..
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STER

STEKELROG – Raja clavata

STERROG – Amblyraja radiata

Vrij ‘vierkant’ uiterlijk.
Duidelijke zomen.

Erg klein.
Duidelijke zomen.
Oppervlak van kapsel lijkt op stijf fluweel.

Dooslengte ongeveer 35mm.

Hierop lijkend eikapsel: Blonde rog-eikapsel.
Verschil: stekelrog-eikapsel is veel kleiner.

KENMERKEN VAN EIKAPSELS

Veld
Doos
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*Werkelijke grootte van een sterrog-eikapsel.

Hoorn
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Volwassen stekelrog

Veld

*Werkelijke grootte van een stekelrog-eikapsel.

Volwassen kleinoogro

*Werkelijke grootte van een kleinoogrog-eikapsel.

Volwassen blonde rog

*Werkelijke grootte van een blonde rog-eikapsel.
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Zoom
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Volwassen sterrog
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Als je de eikapsels een uur in water laat weken is het identificeren gemakkelijker

HONDSHAAI
Scyliorhinus canicula

Lengte ongeveer 40mm.
Kleine, smalle doos.
Lange gekrulde, vaak gebroken hechtdraden
op elke hoek.
Hierop lijkend eikapsel: kathaai-eikapsel.
Verschil: hondshaai-eikapsel is veel kleiner.

*Werkelijke grootte van een hondshaai-eikapsel.

KATHAAIEN

GOLF

GEVLEKTE

GROOTOOG

GOLFROG – Raja undulata

GEVLEKTE ROG – Raja montagui

GROOTOOGROG – Leucoraja naevus

Geen zomen.
Zeer zeldzaam aan de Nederlandse en
Belgische kust.

Geen zomen. Langs de Nederlandse en Belgische
kust is deze rog minder algemeen.

Klein, fragiel en afgerond eikapsel.
Indien intact, lange, draadvormige hoorns bovenaan.
Geen zomen.

Dooslengte ongeveer 70mm.

Dooslengte ongeveer 60mm.

Hierop lijkend eikapsel: Golfrog-eikapsel
Verschil: gevlekte rog-eikapsel is
veel kleiner.

Hierop lijkend eikapsel: Gevlekte rog-eikapsel.
Verschil: Golf rog-eikapsel is veel groter.

Hierop lijkend eikapsel: Gevlekte rog-eikapsel.
Verschil: grootoogrog-eikapsel is ronder heeft
bovenaan langere hoorns.

Hierop lijkend eikapsel: eikapsel
van de grootoogrog.
Verschil: gevlekte rog-eikapsel is
minder rond em heeft korte
hoorns bovenaan.

KATHAAI
Scyliorhinus stellaris

Dooslengte ongeveer 50mm.

Lengte ongeveer 90mm.
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Volwassen golfrog
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*Werkelijke grootte van een grootoogrog-eikapsel.

*Werkelijke grootte van een gevlekte rog-eikapsel.
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Volwassen kathaai

Het zou kunnen zijn dat je deze
soort kent als doornhaai, maar
dit zijn echte kathaaien. Een
doornhaai krijgt levende jongen.

*Werkelijke grootte van een golfrog-eikapsel.

Volwassen hondshaai

*Werkelijke grootte van een kathaai-eikapsel.

Hierop lijkend eikapsel: Eikapsel
van hondshaai.
Verschil: kathaai-eikapsel is
veel groter.
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Lange, smalle doos.
Dikke randen langs de doos.
Indien niet afgebroken: lange
gekrulde, hechtdraden op elke hoek.

Volwassen gevlekte rog
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Ca. afmetingen zijn voor geweekte eikapsels en zonder hoorns

Volwassen grootoogrog
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www.eikapsel.org
www.eggcase.org
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Wat bewaart een zeemeermin
in haar tasje?

Hoe ga je op jacht…
Op het strand kun je het hele jaar door eikapsels vinden,
dus blijf altijd oplettend!
Een toevallige vondst Je zou gewoon lekker met je hond aan het
wandelen kunnen zijn en een eikapsel vinden. Geweldig! Meld het ons,
zodat we het kunnen toevoegen aan onze database.
Simpel onderzoek Maak een in lengte en tijd bepaalde wandeling.
Strandonderzoek Loop langs de laagwaterlijn langs het strand,
dezelfde afstand terug langs de hoogwaterlijn, en kijk wat je vindt.

Babyhaaitjes en babyrogjes natuurlijk!

Er zijn meer dan dan 600 soorten haaien- en roggen ter wereld en zeker 15
soorten komen in Nederland kustwateren voor. Een aantal daarvan plant
zich voort door het leggen van taaie, leerachtige eikapsels, die soms wel
‘zeemeermintasje’ worden genoemd. Deze eikapsels van ongeveer acht
roggen- en twee haaiensoorten kunnen worden gevonden op de Nederlandse
en Belgische stranden.

eindtijd

bovenste vloedlijn
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Elke soort letg eikapsels met verschillende maten en
vormen, die maandenlang op de zandbodem blijven
liggen of aan zeewier blijven hangen terwijl het
embryo erin uitgroeit tot een miniem rogje of haaitje.
Als ze leeg zijn spoelen de eikapsels vaak aan op
het land en kunnen daar tussen zeewier e.d. worden
gevonden. De site van Dutch Shark Society
(www.dutchsharksociety.org) biedt veel informatie
over de eieren die deze eikapsels leggen.
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Waarom eikapsels
registreren?
De verspreiding van verschillende soorten haaien en
roggen verandert, en sommige populaties zijn in aantal
afgenomen. Door je deelname aan de Grote Eikapseljacht
help je ons en andere organisaties bij het opsporen van
gebieden waar vaak eikapsels aanspoelen. Eikapsels
kunnen aangeven dat er vlakbij paaigebieden zijn en
het vinden van deze gebieden kan bijdragen aan de
© The Shark Trust
bescherming van haaien en roggen. En daar kunnen jouw
eikapselvondsten een belangrijke rol in spelen.

‘Eikapsels onder water’ richt zich op duikers en
gebruikt foto-identificatie om vondsten op het strand
te kunnen verbinden aan de echte paaigebieden
op de zeebodem. Houd dus tijdens je duiken in
de gaten of er eikapsels op de bodem liggen en
meld alle waarnemingen, samen met foto’s die je
genomen hebt. Neem alleen foto’s, de eikapsels
kunnen embryo’s bevatten die zich verder moeten
ontwikkelen !

begintijd
onderste vloedlijn

Zorg ervoor dat je de plaats, datum en eventueel extra commentaar
opschrijft voordat je het strand verlaat. Het zou geweldig zijn als je een
exacte GPS-locatie zou kunnen aangeven door je navigatiesysteem of
smartphone, want dan kunnen we je vondst nog beter in kaart brengen.
Afbeelding © Peter Verhoog/Dutch Shark Society

Eikapsels onder water

Afbeelding © Peter Verhoog/Dutch Shark Society

Doe mee aan de Grote Eikapseljacht

Onderzoek in
een emmer
Vul een bak met water en dompel
het eikapsel erin onder. Laat het een
paar uur weken. Grotere eikapsels
en exemplaren die al langer uit het
water zijn moeten langer weken om
zich weer helemaal vol te zuigen. Als
de eikapsels klaar zijn, gebruik dan
deze gids om ze te determineren!

Hoe rapporteer je
je vondsten
Bezoek www.eikapsel.org.

Vul het online registratienummer in.
Voeg foto’s toe van het eikapsel langs een
lineaal of met muntje van 50 eurocent
of een euro, zodat we het kapsel goed
kunnen bekijken. Als je twijfelt over de
soort, of denkt dat je een heel interessant
exemplaar hebt gevonden, neem dan
contact met ons op om het op te sturen
zodat we he nog beter kunnen bekijken.

Niets gevonden?

Golfrog Raja undulata in vergelijking met
gevlekte rog Raja montagui. © The Shark Trust

Als je op jacht bent gegaan, maar geen eikapsels hebt gevonden, is dat ook
waardevolle informatie. Het is een ‘negatieve’ registratie, dus rapporteer
ook deze dingen aan ons! Soms worden stranden schoongemaakt en
kunnen de kapsels met zeewier of afval verdwijnen, terwijl ze er op andere
stranden op dat moment gewoon niet kunnen zijn.

Blijf veilig op het strand:
Draag de juiste kleding en schoeisel;
Laat iemand weten waar je bent;
Let op eb en vloed;
Gebruik een stok of je laars om in zeewier e.d. te zoeken;
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Respecteer altijd wilde dieren en het strand,
neem geen levende dieren of planten mee.

De volgende eikapsels worden zeer zelden in
Nederlandse wateren gevonden.
VLEET

Deze soort wordt nu onderscheiden in twee verschillende
soorten (blauwe rog Dipturus batis en flapperrog Dipturus
intermedia) die lang werden verward en beide met de
wetenschappelijke naam Dipturus batis werd aangeduid. Er
zijn sinds 1962 geen eikapsels meer gevonden.

The Great Eggcase Hunt werd opgericht in 2003 en is een initiatief
van de Shark Trust. De Shark Trust werkt samen met andere
organisaties voor haaienbescherming om het algemeen publiek bij
activiteiten als deze te betrekken.

www.eggcase.org
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BLAUWE ROG
Dipturus batis
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do

Vroeger gevonden in de
Noordzee, nu nog langs de
zuidwestkust van Ierland.
Nog geen bewezen correct
gedetermineerd eikapsel
bekend.

De Dutch Shark Society wil een actieve schakel zijn tussen wetenschap
en publiek door het steunen van onderzoek, het zichtbaar maken
daarvan en het ontwikkelen van media-initiatieven door fotografie en
film binnen een informatieplatform. Daarbij streeft deze non-profit
organisatie naar een brede samenwerking met andere instanties
en instituten op dit gebied, maar ook met de duikindustrie, de
professionele en recreatieve visserij. In samenwerking met de Shark
Trust (www.sharktrust.org).

Dutch Shark Society
Tel: (+31) (0)6 12195593
info@dutchsharksociety.org

DOE MEE
AAN DE

GROTE
EIKAPSELJACHT
Determinatiegids

www.eikapsel.org

De Dutch Shark Society is een geregistreerd goed doel met ANBIstatus (RSIN : 8522557697). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Gesponsord door:

Het haaien- en roggenprogramma van:
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Shark Trust project gesponsord door:

Het ei van een kleinoogrog tegen het licht gehouden. De dooierzak is duidelijk zichtbaar.
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