
Geen gegevens
Incidenteel
Verspreidingsgebied

Basiskaart komt overeen met ICES-gebieden

Squalus mustelus (Linnaeus, 1758), Mustelus laevis (Linck, 1790), 
Mustelus vulgaris (Cloquet, 1821), Mustelus levis (Risso, 1826), Mustelus 
equestris (Bonaparte, 1834).

Gladde Haai (NL), Toonhaai (NL), Common Smoothhound (UK), Grey 
Mouth Dog (UK), Common Houndshark (UK), Smooth Dogfish (UK), 
Sweet William (UK), Emissole Lisse (Fr), Musola (Es).

ALGEMENE NAMEN ● Grote en prominente rugvinnen, de eerste groter dan de tweede

● De eerste rugvin groeit boven de uiteinden van de buikvinnen

● Geen rugstekels

● Grote borstvinnen

● Aarsvin aanwezig

● Grote bovenste lob op de staartvin met grote inkeping en lob aan 
het uiteinde

● Rug is grijs of grijsbruin

● Buik is wit 

De gladde haai is een slanke soort met twee grote, prominente 
rugvinnen, de eerste groter dan de tweede. De eerste rugvin zit boven 
de basis van de borstvinnen, de tweede net voor de aarsvin. Er zijn 
geen rugstekels en de losse flapjes aan de basis van de vin zijn klein. 
De bovenste staartlob is groot met een duidelijke inkeping en lob 
aan het uiteinde. De soort is gemakkelijk te identificeren omdat hij 
het enige lid van de Mustelus-genus is in de Europese wateren zonder 
witte of zwarte stippen. Echter, op de gevlekte toonhaai, Mustelus 
asterias, kunnen deze stippen verbleekt of volledig afwezig zijn, 
hetgeen betekent dat niet iedere Mustelus spec. zonder witte stippen 
automatisch een gladde haai is (Farrell et al., 2009). 

Op basis van fysieke kenmerken kun je op drie manieren een 
positieve identificatie bereiken: ten eerste is bij de gevlekte toonhaai 
het gehemelte en de vloer van de bek helemaal bedekt met 
buccopharyngeale tandjes, en bij de gladde haai alleen het puntje 
van de tong en het voorste uiteinde van het gehemelte. Ten tweede 
komen de overlangse randjes van de huidtandjes bij de gevlekte 
toonhaai maar tot halverwege hun lengte, terwijl ze bij de gladde haai 
de hele lengte beslaan (Compagno, 1984). Tenslotte is de verbinding 
tussen het vrouwtje en het embryo bij beide soorten anders. Geen 
van deze methodes is echt bruikbaar bij het identificeren van levende 
exemplaren of van grote aantallen haaien. Met name de laatste werkt 
alleen bij zwangere vrouwtjes die in hun geheel aan land worden 
gebracht. Genetische identificatiemethodes worden daarom steeds 
gebruikelijker (Farrell et al., 2009). Als het gaat om het onderscheid 
met soorten van een verschillende genus, dan kan hij worden 
onderscheiden van de ruwe haai, Galeorhinus galeus, door de grote 
tweede rugvin (groter dan de aarsvin) en van de doornhaai, Squalus 
acanthias, door de aanwezigheid van een aarsvin en het ontbreken 
van rugstekels (Compagno, 1984).

Tot voor kort ging men ervan uit dat het bereik van de gladde haai het 
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van de Britse Eilanden 
tot Madeira en de Kanarische Eilanden, inclusief de Midellandse Zee 
besloeg (Compagno, 1984). Genetisch onderzoek laat nu zien dat 
verwarring met de gevlekte toonhaai, Mustelus asterias, kan hebben 
geleid tot een overschatting van zijn verspreidingsgebied (Farrell et 
al., 2009). Hij komt ook voor in Zuid-Afrika (Compagno, 1984).
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VERGELIJKBARE SOORTEN

Mustelus asterias, Gevlekte toonhaai

Mustelus punctulatus, Zwartvlektoonhaai

Galeorhinus galeus, Ruwe Haai

Squalus acanthias, Doornhaai

 Gladde Haai

(Niet op schaal)

Mustelus mustelus,
Gladde Haai

Mustelus asterias,
Gevlekte gladde haai

Mustelus mustelus,
Zwartvlektoonhaai

Squatina oculata,
Doornhaai

Squatina aculeata,
Ruwe haai
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TANDEN

De tanden zijn asymmetrisch, de punten zijn afgeplat tot 
maaltanden. Hele jonge haaien hebben soms kleine punttandjes 
(Compagno, 1984). Het puntje van de tong en het voorste gedeelte 
van het gehemelte zijn bedekt met buccopharyngeale huidtandjes 
(Farrell et al., 2009).



Gladde Haai Mustelus mustelus

HABITAT

De gladde haai wordt aangetroffen op een diepte van tenminste 
350 m op het continentale plat en de bovenste hellingen. Hij wordt 
meestal aangetroffen op de bodem of er vlakbij, van 5–50 m, maar 
hij komt ook in midwater voor (Compagno, 1984). Hij is bovenal een 
kustsoort die voorkomt rond wadden, riviermonden en in ondiepe 
baaien met op een ondergrond van zand, modder of grint. Er zijn 
ook verslagen van de gladde haai op open zee, vaak in de buurt 
van zandbanken en andere topografische situaties (Fakhoury en 
Ferguson, onbekend).

DIEET

De belangrijkste prooien van de gladde haai zijn 
bodemschaaldieren, waaronder heremietkreeft en andere krabben, 
kreeftachtigen en garnalenl. Hij voedt zich ook met koppotigen 
en kleine beenvissen (Fakhoury en Fergusson, onbekend). 
Een exemplaar dat op 300 m diepte werd gevangen had een 
midwatervis (Chlorophthalmus spp.) in zijn maag (Compagno, 1984).

VOORTPLANTING

Mannetjes bereiken geslachtsrijpheid bij een lengte van ongeveer 
70–74 cm, vrouwtjes bij een lengte van ongeveer 80 cm. De gladde 
haai is een levendbarende soort met een dooierzakplacenta. Na een 
zwangerschap van 10 tot 11 maanden baart de gladde haai 4–15 
jongen, die ieder ongeveer 39 cm lang zijn (Compagno, 1984).
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ECOLOGIE EN BIOLOGIE

COMMERCIEEL BELANG

De gladde haai is van weinig belang voor de visserijen in Noord-
Europa. Er wordt echter gericht op hem gevist in de Middellandse 
Zee, omdat zijn vlees in Zuid-Europa wordt gewaardeerd (Farrell 
et al., 2009). De gladde haai wordt als bijvangst gevangen door 
gemengde trawls, langelijnvisserijen en af en toe door oceaanvissers 
die gebruik maken van trawls en drijfnetten. Als hij in Noord-Europa 
aan land wordt gebracht, kan het vlees vers en bevroren voor 
menselijke consumptie worden gebruikt (vooral in Frankrijk en 
Duitsland), de lever voor zijn olie en het karkas voor visvoer.

IUCN RODE LIJST BEOORDELING

Vulnerable (2014). Kwetsbaar (2014).

De gladde haai heeft een grote distributie. Hij wordt door trawl- 
en beuglijnvisserijen als bijvangst gevangen, maar er lijkt geen 
sprake te zijn van een directe bedreiging voor overexploitatie in 
de Atlantische Oceaan (Ellis, 2000). In de Middellandse Zee worden 
er gericht op de gladde haai gevist voor zijn vlees, dus er daar wel 
sprake kunnen zijn van overbevissing (Adebert, 1997). Vangsttrends 
moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden om te kunnen 
bepalen of er inderdaad in dit gebied sprake is van overbevissing.

● Voorzichtig vastpakken.

● Scherpe tanden en krachtige kaken. 

● Ruwe huid.

BEDREIGINGEN, BESCHERMING EN WETGEVING

BEHANDELING



 Gladde Haai
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