
Geen gegevens
Incidenteel
Verspreidingsgebied

Basiskaart komt overeen met ICES-gebieden

Raja picta (Lacepède, 1802), Raja mosaica (Lacepède, 1802), Raja 
fenestrata (Rafinesque, 1810), Raja atra (Muller & Henle, 1841).

Golfrog (NL), Undulate Ray (UK), Undulate Skate (UK), Painted Ray 
(UK), Raie Brunette (Fr), Raya Mosaica (Es), Razza Ondulata (It).

ALGEMENE NAMEN

● Maximale totale lengte van 85 cm.

● Een rij van 20–55 stekels langs de middellijn op mannetjes, drie 
rijen op vrouwtjes.

● Lichtgele tot zwarte rug.

● Patronen van donkere, golvende banden afgebiest met een 
dubbele rij witte vlekken.

● Eveneens grotere witte vlekken in het patroon.

● De onderkant is wit met donkere randen.

De opstaande rand langs de lichaamsschijf golft van de snuit tot aan 
de uiteinden van de vleugels, hieraan dankt de soort zijn naam. Met 
uitzondering van de achterste hoeken, is de hele rug bedekt met 
kleine stekeltjes, op de snuit zit een stukje waar de stekels nog dichter 
op elkaar staan. De rugvinnen staan ver uit elkaar, normaal gesproken 
met twee stekels ertussen. Bij volwassen roggen zijn de stekels langs 
de middellijn onregelmatig geplaatst, bij jonge roggen regelmatig. 
Mannetjes hebben een rij van 20–55 stekels op de middellijn, 
vrouwtjes hebben er maar drie (Whitehead et al, 1986). De kleuring 
varieert van bijna zwart tot licht geel-bruin met donkere golvende 
banden, afgebiest met een dubbele rij witte stippen. Er staan ook 
nog witte vlekken in het complexe patroon. De onderkant is wit met 
donkere randen (Barnes, 2008).

Sommige bronnen beweren dat de totale lengte van de golfrog kan 
oplopen tot 100cm, maar de grootste betrouwbare gegevens zijn 
rond 85 cm. Coelho et al (2005) concludeerde dat de maximale totale 
lengte voor mannetjes 88,2 cm was, en 83,5 cm voor vrouwtjes (Coelho 
et al, 2005). Dit zou betekenen dat er sprake is van enige seksuele 
tweevormigheid.

De golfrog wordt aangetroffen in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, van Senegal 
tot aan de Britse Eilanden. Hij komt ook voor in het westelijk deel van de Middellandse Zee, 
vooral langs de Afrikaanse kust, en zo ver westelijk als de Canarische Eilanden (Whitehead 
et al, 1986). Rond Groot-Brittannië wordt de golfrog voor de zuidelijke kusten van 
Engeland, Wales en een groot deel van Ierland aangetroffen (Barnes, 2008).
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Golfrog Raja undulata
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VERGELIJKBARE SOORTEN

Leucoraja naevus, Grootoogrog

Raja brachyura, Blonde rog 

Raja microocellata, Kleinoogrog 

Raja miraletus, Bruine tog (niet afgebeeld)

Raja montagui, Gevlekte rog 

Raja radula, Ruwe rog (niet afgebeeld)

 Golfrog

(Niet op schaal)
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TANDEN

Er staan 40-50 rijen tanden in de bovenkaak. De binnenste tanden 
zijn wigvormig, de middelste tanden zijn puntig en de buitenste 
tanden hebben een dwarssnijkant (Clark, 1926).

Raja undulata,
GolfrogLeucoraja naevus,

Grootoogrog

Raja brachyura,
Blonde rog

Raja montagui,
Gevlekte rog

Raja microocellata,
Kleinoogrog 



1 70–90 mm lang  
(zonder de hoorns).

2 45–60 mm breed.

3 Geen zomen  
(Shark Trust, 2008).

Het eikapsel lijkt op dat  
van de Gevlekte Rog,  
Raja montagui.

Golfrog Raja undulata

HABITAT

De golfrog is een bodemsoort die wordt aangetroffen op het 
continentaal plat, vooral op zandachtige ondergrond (Barnes, 
2008). Onderzoek uit het Portugese continentaal plaat wijst uit dat 
de golfrog het meest voorkomt op 10–30 m, waarbij het aantal 
exemplaren dat wordt gevangen snel afneemt naarmate de diepte 
toeneemt (Coelho et al, 2005). De maximale diepte waarop deze 
soort is aangetroffen is ~200 m, terwijl het in de wateren van Groot-
Brittanië tot wel 72 m is gevonden (Moura et al., 2008; Ellis et al., 
2004).

DIEET

De golfrog heeft een gevarieerd dieet, afhankelijk van geslacht, 
geslachtsrijpheid en seizoen. Wanneer hij jong is, heeft hij een vrij 
algemeen dieet bestaande uit schaaldieren, weekdieren en kleine 
vissen. Wanneer hij geslachtsrijp is, wordt hij meer gespecialiseerd 
en eet hij vrijwel alleen schaaldieren. In Zuid-Portugal bestaat 
het grootste deel van het dieet van de golfrog (tot wel 79,5%) uit 
Polybius henslowi, een kleine pelagische krab. Dit is ongebruikelijk 
onder Rajidae die meestal overgaan van voornamelijke kleine 
schaaldieren naar beenvissen als zij geslachtsrijp worden.

VOORTPLANTING

Vrouwelijke golfroggen bereiken geslachtsrijpheid bij een lengte 
van ongeveer 75 cm wanneer ze ongeveer 9 jaar oud zijn, mannetjes 
worden geslachtsrijp bij een iets kortere lengte van ~73 cm wanneer 
ze ongeveer 7½ jaar oud zijn. Zoals de meeste kraakbeenvissen, 
bereikt deze rog relatief laat in zijn levensloop geslachtsrijpheid, 
omdat zijn maximale leeftijd wordt geschat op iets meer dan 20 jaar 
(Coelho et al, 2005).

De golfrog is ovipaar, hetgeen betekent dat hij eieren legt die zich 
dan buiten de moeder ontwikkelen totdat ze uitkomen. De golfrog 
broedt volgens seizoen tussen maart en juni en de eikapsels worden 
gewoonlijk gevonden op de stranden van de zuidkust van Engeland 
(Moura et al, 2008; Shark Trust, 2008). De eikapsels zijn 70-90 mm 
lang en 45-60 mm breed wanneer ze nat zijn, met hele lange hoorns 
op elke hoek. Deze hoorns zijn opvallend omdat ze aan het uiteinde 
naar binnen krullen en dunne, krullende uiteinden hebben. Wanneer 
ze echter op het strand aanspoelen, zijn deze uiteinden soms niet 
aanwezig (Shark Trust, 2008). In 1997 begon een vrouwelijke golfrog 
in het Benalmádena Sea Life Centrum in Spanje 25 dagen na het 
paren eitjes te leggen en bleef dit 77 dagenlang doen. In die tijd 
legde ze 88 eitjes. De incubatieperiode voordat de eerste rog uit het 
ei kwam was 91 dagen en hij was 14 cm lang (De la Rosa, 1998). Het 
is niet bekend of dit typerend is voor wilde populaties.
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ECOLOGIE EN BIOLOGIE

COMMERCIEEL BELANG

De golfrog is van oudsher een commercieel belangrijke vis. Hij 
wordt in een groot deel van zijn bereik als bijvangst gevangen 
in de gemengde trawlvisserij, vooral in het zuiden (Gibson et al, 
2006). In het zuiden van Portugal bestaat vaak meer dan 40% 
van alle kraakbeenvissen, die gevangen worden de visserij met 
schakelnetten en lange lijnen, uit golfrog.

De status van de golfrog in Europa is onzeker. Hij is mogelijk 
kwetsbaar voor exploitatie omdat hij zoals de meeste 
kraakbeenvissen pas relatief laat geslachtsrijp wordt en weinig 
jongen voortbrengt. Daarom zijn jonge en onvolwassen exemplaren 
kwetsbaar voor bevissingsmortaliteit voordat ze de kans hebben 
gehad zich voort te planten (Gibson et al, 2006). Er wordt in een 
groot deel van zijn bereik gericht op hem gevist door trawl- en 
ladderingnetten, en hij wordt ook af en toe gevangen door 
langelijnvistechnieken. In sommige gebieden bestaat ook een 

BEDREIGINGEN, BESCHERMING EN WETGEVING

belangrijk deel van de bijvangst uit golfrog. In Zuid-Portugal bestaat 
meer dan 40% van alle in schakelnetten gevangen kraakbeenvissen 
uit golfrog (Coelho et al, 2005).

De golfrog wordt ook beschouwd als een vis voor de hengelsport en 
wordt door sportvissers gevangen, ofschoon de meeste vissen levend 
worden teruggegooid en dan ook een goede kans op overleving 
hebben (Catchpole et al, 2007). Gegevens uit gebieden waar de 
golfrog plaatselijk veel voor kwam lijken te wijzen op ernstige afnames 
vanwege de visserijdruk. In Tralee Bay, in het Zuidwesten van Ierland, 
zijn populaties met 60-80% afgenomen sinds 1981 en de golfrog is 
afwezig in recente onderzoeken in het Britse Kanaal (Gibson et al, 2006). 

In 2007 werd de golfrog opgenomen op de lijst van het UK 
Biodiversiteit Actieplan (BAP). Ofschoon dit geen wettelijke 
bescherming biedt voor de soort zelf, biedt het toch maatregelen 
die werken in de richting van een Europese wetgeving voor behoud. 
De belangrijkste doelstellingen zijn plannen om de populaties 
in toevluchtsgebieden te stabiliseren en de migratie van dieren 
uit toevluchtspopulaties naar gebieden waar ze zeldzaam of 
uitgestorven zijn te faciliteren. 

In 2009 kreeg de golfrog volledige bescherming van de Europese 
Raad in ICES-gebieden VIa-b, VIIa-k, VIII en IX, hetgeen betekent 
dat gevangen golfrog niet mag worden vastgehouden of aan land 
gebracht. Omdat kraakbeenvissen geen zwemblaas hebben die kan 
opzwellen of breken, hebben ze een grotere kans om te overleven 
wanneer ze gevangen en weer vrijgelaten worden dan beenvissen 
(DEFRA, 2008). Het is dan ook waarschijnlijk dat de verplichte 
vrijlating de vismortaliteit danig zal doen afnemen.
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● Voorzichtig vasthouden

● Sterke rij stekels op de middellijn

● Stekels tussen de rugvinnen
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