


Lang geleden (250 
MILJOEN jaar, om precies 
te zijn) was er maar één 
grote oceaan:

Alle continenten zaten 
aan elkaar als een grote 
landmassa. Die heette

160 miljoen jaar geleden brak dit 
supercontinent in stukken, en de 
losse delen begonnen langzaam 

uit elkaar te drijven.

Volgens deze theorie bestaat de buitenste laag van onze 
planeet uit platen van gesteente die voortdurend (maar 
heeeeeel langzaam) bewegen. Erbovenop liggen al het land 
en het water. Door de langzame verplaatsing van de platen 
werden niet alleen onze oceanen en continenten gevormd, 
maar ontstaan er ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
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Langs de Grote Oceaan loopt een route van 
40.000 kilometer die we de Ring van Vuur 
noemen. Langs deze lijn liggen meer dan

Hier komt bovendien 90% van alle aardbevingen voor. 
Er zijn hier zo veel vulkanen en aardbevingen omdat 
de grootste aardplaat (de Pacifische Plaat) tegen de 

omliggende platen duwt.

Aardbevingen op de oceaanbodem kunnen leiden tot tsunami’s. Dit zijn 

enorme golven van soms 30 m hoog (vergelijkbaar met een flat van 9 

VERDIEPINGEN). De snelste reuzengolven bewegen met 800 km/uur 

– zo snel als een vliegtuig. Als deze golven aan land komen, richten ze 

veel schade aan.

Een tsunami is een reeks golven achter elkaar, niet altijd alleen 
één grote. Soms zijn de eerste golven de minst gevaarlijke.
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Wordt max. 6 m lang.

Er bestaan minstens 10 hamerhaaisoorten, 
waarvan er 3 bedreigd worden.

Om roofdieren weg te jagen pompt de zwelhaai 
zich vol met water, waardoor hij wel 2 keer zo 
groot wordt! Aan het wateroppervlak 
doet hij dat met lucht. Gevaar 
geweken? Na afloop laat hij de 
lucht ontsnappen met een BOER!

Als een zwelhaai zich volpompt 
tussen de rotsen, kan een roofdier 
hem er minder makkelijk  
tussenuit trekken.
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Eet vissen, kleine 
haaien, roggen, 
octopussen en 
pijlinktvissen.

Met sensoren op zijn kop vangt hij 
elektrische signalen van prooien op.

Zijn ogen zitten opzij, zodat 
hij zijn omgeving snel kan 

afspeuren naar eten.

Beweegt zijn kop 
opzij om vooruit te 

kijken.

Wordt max.  
28 cm.

Slurpt graag penisvissen uit hun 
schuilplaats.

Vernoemd naar zijn 
gevlekte huid.

Het dier dankt zijn naam aan de vreemde vorm van zijn kop. 
Daarmee kan hij beter drijven (denk maar aan vliegtuigvleugels), 
snel draaien en zijn zintuigen letterlijk breder inzetten zodat hij 

een prooi nog beter kan opsporen.

Kan overleven in water met weinig 
zuurstof, omdat hij extra rode 
bloedlichaampjes heeft.



In de jaren 30 van de vorige eeuw werd er 
een gevangen tijgerhaai in een Australisch 
aquarium gestopt. Een paar dagen later werd 
hij ziek en spuugde hij rare dingen uit, zoals 
een rat en...

Op de arm stond een tatoeage van 2 boksers. 
Wat bleek: het was de arm van een man die kort 
daarvoor spoorloos was verdwenen.

De tijgerhaai is een van de gevaarlijkste soorten ter 
wereld, omdat hij veel verschillende dingen eet.

Deze haaien zijn net zwemmende vuilnisbakken! Ze 
eten vissen, dolfijnen, kwallen, vogels, pijlinktvissen en 

zelfs krokodillen. En soms een hap van een walvis!

Aanvallen van tijgerhaaien zijn 
zeldzaam, maar omdat ze van ondiep, 
warm water houden, is de kans groter 
dat ze mensen tegenkomen.

Vrouwtjes baren meestal zo’n 30 haaitjes 
tegelijk, maar in sommige gevallen wel 80. Houdt van warm water.

Jonge tijgerhaaien 
hebben strepen 
(zoals een tijger), 
maar als ze ouder 
worden, vervagen 
die weer.

De tanden van een tijgerhaai zijn gekarteld 
en de punt wijst schuin opzij. Ook zijn de 

tanden in de boven- en onderkaak hetzelfde. 
Dat zie je bij bijna geen andere haaiensoort.
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Tijdens de trek kunnen ze bijna 3000 
kilometer afleggen, en per dag wel 60 
kilometer (da’s bijna net zo ver als van 

Amsterdam naar Den Haag).

De meeste haaien kunnen alleen overleven in zout water, maar 
stierhaaien hebben klieren bij hun staart waarin ze zout kunnen 
opslaan. Zo kunnen ze ook in zoet water zwemmen en duiken 
ze op in zoetwaterrivieren, honderden kilometers van zee.

Deze haai dobbert het liefst rond in warme, ondiepe wateren... PRECIES waar 
mensen graag zwemmen! Soms zien deze haaien een mens per ongeluk aan voor 
een prooi, en vallen ze aan. Misschien heeft de stierhaai zelfs de meeste mensen 
aangevallen, maar dat is onzeker. Sommige onderzoekers denken dat men zich 
snel vergist in de soort: de kleur van stierhaaien lijkt erg op die van andere 
haaien. Het echte aantal aanvallen weten we dus niet.

Nadat er een foto van een tweekoppige blauwe haai in het 
nieuws was verschenen, werden er ineens veel verhalen over 
REUSACHTIGE volwassen tweekoppige haaien gemeld. Maar 
dat was allemaal nepnieuws. Een tweekoppige jonge haai 
kan nooit zo lang leven, omdat hij niet goed kan zwemmen. 
En dat maakt hem een makkelijke prooi.

Vrouwtjes baren meer dan 130 kleintjes tegelijk!

Deze haai jaagt op 
pijlinktvissen, maar is 

ook een aaseter die dode 
walvissen oppeuzelt.

Niet helemaal blauw!  
Zijn buik is lichtgrijs.
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Voor Steve M. en Liza B., die deze reeks  

maffe en coole boeken mogelijk hebben gemaakt!
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