Gevlekte Rog

Bovenaanzicht (♀)

Raja montagui

Onderaanzicht (♀)

ALGEMENE NAMEN

UITERLIJK

Gevlekte Rog (NL), Spotted Ray (UK), Spotted Skate (UK), Homelyn
Ray (UK), Spotted Homelyn Ray (UK), Roker, Gefleckte Roche (De), Raie
Douce (Fr), Razza Maculata (It), Raia Manchata (Pr), Raya Pintada (Es).
SYNONIEMEN

● Maximale totale lengte 80 cm.
● Bovenkant is geel tot lichtbruin.
● Veel donkere stippen die niet doorlopen tot de rand van de

borstvinnen.
● Vaak primitieve eye-spot (vlek die lijkt op een oog) op iedere borstvin.
● Onderkant is wit.

De gevlekte rog heeft een diamantvormig lichaam met brede
borstvinnen, waarvan de uiteinden bijna rechte hoeken vormen
(Whitehead et al., 1986). Langs de opstaande rand van de schijf hebben
vrouwtjes een licht golvende vorm. Bij mannetjes is deze golving meer
uitgesproken (Stehmann en Bürkel, 2000). Jonge dieren hebben kleine
stekels langs de opstaande rand van de schijf die doorlopen tot net
achter de ogen. De stekels bij de ogen zijn gescheiden (Whitehead
et al, 1986). Op de rest van de schijf zitten geen stekels, behalve een
middellijn van 20-50 stekels tot aan de eerste rugvin (Luna, 2009).
Jonge vissen hebben ook rijen stekels langs de zijkanten van de staart
(Picton en Morrow, 2005). Er kunnen zich gepaarde onregelmatige
stekels ontwikkelen met de leeftijd en er zitten een of twee stekels
tussen de rugvinnen (Stehman en Bürkel, 2000).

VERSPREIDING

Geen gegevens
Incidenteel
Verspreidingsgebied

NO-ATL MED

● Rij van 20–50 stekels langs de middellijn tot aan de eerste rugvin.

Het rugoppervlak van de lichaamsschijf varieert in kleur van geel
tot lichtbruin, met talrijke kleine donkere stippen, waaraan de rog
zijn naam dankt. De donkere stippen lopen niet tot de rand van de
borstvinnen, en laten een duidelijke strook vrij. Dit is het kenmerk
dat de gevlekte rog het duidelijkst onderscheidt van de blonde rog,
Raja brachyura. Op beide borstvinnen concentreren deze donkere
stippen zich in een primitieve eye-spot (vlek die op een oog lijkt). Het
buikoppervlak van de lichaamsschijf is wit (Whitehead et al., 1986).
De maximaal gedocumenteerde totale lengte van de gevlekte rog is 80
cm en 50 cm schijfbreedte, maar meestal worden ze niet groter dan 60
cm (Stehmann en Bürkel, 2000; Ellis et al., 2007).

LC

Raja maculata (Montagu, 1818), Raja asterias (non Delaroche) (Müller
& Henle, 1841), Raja maculata (Günther, 1870), Raja punctata (non
Risso) (Le Danois, 1913), Betaraia maculata (Leigh-Sharpe, 1924).

De gevlekte rog komt voor in het gehele noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, van het Noorden van Marokko
tot de westelijke Baltische en Shetland Eilanden, inclusief de Middellandse Zee (Ellis et al., 2007). Hij komt voor rond de
meeste kusten van Groot-Brittanië en Ierland, maar lijkt zeldzaam te zijn voor de Oostkust (Picton en Morrow, 2005).
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RJM

Basiskaart komt overeen met ICES-gebieden

Gevlekte Rog
VERGELIJKBARE SOORTEN
Leucoraja naevus, Grootoogrog
Raja montagui,
Gevlekte rog

Raja brachyura, Blonde rog
Raja microocellata, Kleinoogrog
Raja undulata, Golfrog

Raja brachyura,
Blonde rog
Raja microocellata,
Kleinoogrog

Raja undulata,
Golfrog

(Niet op schaal)

TANDEN
In de bovenkaak staan 38–60 rijen tanden. De tanden van
geslachtsrijpe mannetjes zijn scherper dan de tanden van
geslachtsrijpe vrouwtjes en jongen (Stehmann en Bürkel, 2000).
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Gevlekte Rog

Raja montagui

ECOLOGIE EN BIOLOGIE
HABITAT
De gevlekte rog wordt aangetroffen vanaf ondiepe wateren tot
een diepte van 530 m (1740 ft), waarbij het merendeel van de
populatie wordt gevonden vanaf 100–500 m (330-1640 ft). Hij leeft
op zachte ondergronden, waarbij hij de voorkeur geeft aan zand, in
kustgebieden en op het continentaal plat (Ellis et al., 2007).

EIKAPSEL
1 53–78 mm lang (zonder hoorns).
2 30–50 mm breed.
3 Geen zomen (Shark Trust, 2008).

Het eikapsel lijkt op dat van de grootoogrog, Leucoraja naevus.

DIEET
Jonge roggen voeden zich bijna alleen met kleine schaaldieren,
zoals vlokreeftjes, isopoden en natantia (Ellis et al. 2007).
Geslachtsrijpe roggen jagen op grotere schaaldieren en beenvissen
(Picton en Morrow, 2005).
VOORTPLANTING
De gevlekte rog bereikt geslachtsrijpheid bij een totale lengte van
ongeveer 55 cm, hetgeen overeenkomt met een leeftijd van 3,5-4
jaar (Gallagher et al., 2005). Vrouwtjes leggen hun eikapsels in de
vroege zomer, van april tot juli, in ondiep water (Whitehead et al.,
1986). Ze leggen een maximum van 60 tot 70 eieren per jaar, met
een gemiddelde van ongeveer 24 tot 60 (Ellis et al., 2007; Luna,
2009). De eikapsels zijn 53-78 mm lang (zonder hoorns) en 30-50mm
breed. De embryo’s ontwikkelen zich gedurende 5–6 maanden
(Shark Trust, 2008).
COMMERCIEEL BELANG
Er wordt niet gericht gevist op de gevlekte rog, vanwege zijn kleine
afmetingen, maar grotere exemplaren worden regelmatig gevangen
en verkocht door gemengde trawlvisserijen in zijn gehele bereik
(Ellis et al., 2007). De gevlekte rog wordt op vismarkten vaak verward
met de blonde rog, Raja brachyura.
BEDREIGINGEN, BESCHERMING EN WETGEVING
De gevlekte rog is een van de kleinste roggen in het noordoostelijk
deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Er wordt
niet gericht op hem gevist door commerciële visserijen. Hij wordt
echter wel aan land gebracht en verkocht in zijn gehele bereik
wanneer hij als bijvangst wordt gevangen door gemengde trawls, en
vormt zo een commercieel belangrijk deel van sommige plaatselijke
visserijen (Ellis et al., 2007).
Voor alle Rajidae geldt in EU-wateren een TAC (totaal toegestane
vangst)-systeem. Sinds 2008 moeten Europese landen alle vangsten
van vleten en roggen registeren, om zo een helderder beeld te
geven van de status van rajid-populaties in EU-wateren (ICES, 2008).
Sommige belangverenigingen voor zeevisserij (SFC) rond GrootBrittanië hebben verordeningen die een minimale lichaamsbreedte
bepalen voor aan land gebrachte vleten en roggen, gemeten vanaf
de uiteinden van de borstvinnen.
Veel sportvissers gooien elke haai, vleet of rog die zij levend vangen
weer terug en sommige hengelclubs zijn begonnen met een tag- en
releasepogramma, waarbij gevangen roggen worden gemerkt en
weer vrijgelaten (Hoilt, 2005).
In Nederland geldt een rapportageverplichting voor deze soort.
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IUCN RODE LIJST BEOORDELING
Least Concern (2015). Minste zorg (2015).
BEHANDELING
● Voorzichtig vastpakken.
● Rij sterke stekels op de middellijn.
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