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Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788).
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Kaart met ICES-vangstgebieden.

Voshaai Alopias vulpinus

KENMERKEN

VOSHAAI, Rathaai, Zeevos, Thresher Shark (UK), Renard 
(Fr), Faux (Fr), Zorro (Es), Chichi Espada (Es).

 Bij geboorte: 114–160 cmvi. Bij geslachtsrijpheid:  
330 cm ♀, 260–450 cm ♂. Max TL: 760 cmiv.

 Behoudt consante lichaamstemperatuur door een 
warmte-uitwisselingsysteem, waardoor ze in staat zijn 
voor te komen in een gematigde klimaatv.

 Gebruikt staart om prooi te desoriënteren, verdoven en 
dodeniv.

 Eet voornamelijk scholende vis zoals makreel, 
blauwbaars en geep, maar ook pijlinktvissen, 
octopussen, kreeftachtigen en zeevogelsiii.

Bijna wereldwijd in tropische- en koude, gematigde zeeën. 
Oost-Atlantische Oceaan: van Noorwegen tot de Zuid-
Afrikaanse kaapprovincie, ook in de Middellandse Zeeii.

 Rugzijde grijs, blauw, bruin of zwart.

 Borst, buik en rugvinnen donker.

 Soms witte stippen op de toppen van de vinnen.

 Buikzijde wit tot boven de borstvinnenii.

1 Bovenste staartlob zeer langgerekt, net zo lang als de 
rest van het lichaam.

2 Puntige snuit met kleine, gebogen bek.

3 Grote borstvinnen en eerste rugvinii.
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 Voshaai

Voshaai  
ALV01/10/15

 Kleine, mesvormige tanden met gladde randen.

 40 (20–20) in bovenkaak en 42 (21–22) in onderkaakiv.

 Alopias vulpinus, Voshaai

 Alopias superciliosus, Grootoogvoshaai

 Voorzichtig hanteren.

 Lange, sterke staart kan serieuze verwondingen 
veroorzaken.

 Potentieel gevaarlijke beet. Scherpe tanden en 
krachtige kaken.

BESCHERMINGSSTATUS

 In de Noordoost-Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee: voornamelijk als bijvangst.

 Vlees en vinnen zijn zeer waardevol. Leverolie werd in 
het verleden gebruikt voor vitaminenii.

 Populair bij sportvissers: sterk vechtende haai die 
regelmatig uit het water springt wanneer aan de haak 
geslageniii.

 2010 - Verbod voor commerciële vissers om gericht te 
vissen op deze soort in ICCAT-gebied.
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 Gerichte visserij heeft geleid tot afname van de 
bestanden in sommige gebieden. Aanzienlijke bijvangst 
in het gehele verspreidingsgebiediii.

 Status op de Rode Lijst: VU - Kwetsbaar (2009)iii. EN - 
Bedreigd in Europese wateren (2015)vii.

 Pelagisch van aan het oppervlak tot 336 mii, mogelijk 
tot 550 mi.

 Planten zich voort bij de kust, waar jongen blijven 
totdat ze bijna geslachtsrijp zijn.

 Leven gescheiden volgens grootte en geslachtvi.
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