
Geen gegevens
Incidenteel
Verspreidingsgebied

Basiskaart komt overeen met ICES-gebieden

Squalus stellaris (Linnaeus, 1758), Scyllium catulus (Müller & Henle, 
1838), Scyllium acanthonotum (Filippi and Verany, 1853), Scyliorhinus 
besnardi (Springer & Sadowsky, 1970).

Kathaai (NL), Nursehound, Bull Huss (UK), Greater Spotted Catshark 
(UK), Greater Spotted Dogfish (UK), Flake (UK), Rigg (UK), Grande 
Roussette (Fr), Alitán (Es).

ALGEMENE NAMEN

● Twee rugvinnen zonder stekels. 

● De eerste rugvin is groter dan de tweede en staat net boven de 
buikvinnen. 

● De tweede rugvin staat boven of net achter de aarsvin. 

● Een bijna rechte staartvin met een grote onderste lob. 

● De neusgaten vormen een plooi die niet tot aan de bek komt. 

● Maximale totale lengte van162 cm. Gewoonlijk tot 130 cm 

● Lichtbruin op de rug met talrijke donkere vlekjes. 

● Soms ook witte vlekjes.

● Wit op de buik.

De kathaai is een grote haai, die tot wel 160 cm lang kan worden. 
Hij wordt aangetroffen in het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee. De kop is redelijk kort en breed. 
Op de onderkant zijn geen neusgroeven en hij heeft alleen op de 
onderkaak labiale groeven. De kleine voorste neusplooien reiken 
niet tot aan de bek. De borstvinnen zijn relatief groot. De eerste 
rugvin staat achterop het lichaam, boven de buikvinnen. De tweede 
rugvin staat boven de aarsvin. Er zitten geen stekels op de rugvin. De 
staartvin is lang en bijna recht, met een goed ontwikkelde onderste 
lob (Compagno, 1984). 

De rug is lichtbruin gekleurd, de buik is wit. Er is een patroon van 
talrijke grote en kleine donkere / zwarte vlekjes en er zitten soms ook 
witte vlekjes op de rug. Hij groeit tot maximaal 162 cm, ofschoon hij 
meestal een lengte van maximaal 130 cm bereikt (Compagno, 1984).

De kathaai wordt aangetroffen in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, 
van  zuidelijk Scandinavië en de Britse Eilanden tot tenminste Marokko, inclusief de 
Middellandse Zee. Zijn aanwezigheid in het tropische West-Afrika van Senegal tot Zaïre 
is onzeker en zou gewijt kunnen worden aan het verkeerd identificeren van de West-
Afrikaanse kathaai, Scyliorhinus cervigoni (Compagno, 1984).
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Kathaai Scyliorhinus stellaris
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VERGELIJKBARE SOORTEN

Scyliorhinus canicula, Hondshaai

Galeus melastomus, Spaanse hondshaai 

Galeus atlanticus, Atlantische zaagstaartkathaai 

Galeus murinus, Muiskathaai

 Kathaai

(Niet op schaal)
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TANDEN

Er staan 44–56 tanden in de bovenkaak, inclusief 0–2 symphysiale 
tanden en 38–46 tanden in de onderkaak, inclusief 2–4 symphysiale 
tanden. De voortanden hebben een punt en staan rechtop, verder 
terug in de kaak ontwikkelen ze kleine puntige tandjes (Soldo et al., 
2000).
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Kathaai Scyliorhinus stellaris

HABITAT

EIKAPSEL

De kathaai kan worden gevonden op 125 m maar leeft gewoonlijk 
tussen 20–63 m. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor ruwe / 
rotsachtige gebieden met een goede algenbedekking. Hij komt op 
sommige plaatsen veel voor en wordt regelmatig aangetroffen door 
duikers, maar niet zo vaak als de kleingevlekte kathaai, Scyliorhinus 
canicula (Compagno, 1984).

● 9 cm lang, (zonder hoorns). 

● 3 cm breed. 

● Lange draden op elke hoek (Compagno, 1984). 

● Lijkt op het eikapsel van de kleingevlekte kathaai, Scyliorhinus 
canicula.

DIEET

De kathaai voedt zich met een grote verscheidenheid aan prooi, 
maar schaaldieren domineren, vooral hermietkreeten, zwemmende 
krabben, decapoden en grote garnalen. Hij eet ook weekdieren, 
zoals inktvis en octopus en een aantal beenvissen zoals makreel, 
kardinaalbaars, pitvis, grauwe poon, platvis, haring en kleine 
kabeljauw. Er zijn ook gegevens dat hij zich voedt met de nauw 
verwante kleingevlekte kathaai, Scyliorhinus canicula (Compagno, 
1984).

VOORTPLANTING

Er is relatief weinig bekend over de voortplanting van de kathaai, 
behalve dat hij ovipaar (eierleggend) is met een incubatieperiode 
9 tot 11 maanden. De kathaai lijkt in de lente en de zomer eieren te 
leggen in ondiep water. Er wordt verondersteld dat de Fal Estuary in 
Cornwall een uitgebreid en belangrijk leg- en broedgebied is voor 
deze soort, vanwege het grote aantal eikapsels en dieren die daar 
worden gevonden (Orton, 1926). Onderzoek naar eikapsels heeft 
ook uitgewezen dat het Llŷn-schiereiland in Noord-Wales belangrijk 
lijkt te zijn (Hood and Reeve, pers comm.). De eieren zijn groot, 
rond 9 cm lang en 3 cm breed. Garstang (1894) stelt dat het paaien 
in november, december en januari rond Plymouth plaatsvindt, 
ofschoon het onduidelijk is of dit verwijst naar paren, leggen of 
uitkomen (Garstang, 1894). De pups komen uit het ei met een lengte 
van ongeveer 16 cm (Compagno, 1984).
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ECOLOGIE EN BIOLOGIE

COMMERCIEEL BELANG

De kathaai wordt meestal als bijvangst gevangen, maar er wordt ook 
gericht op hem gevist in zijn gehele bereik door trawl-, beuglijn-, 
bodem-, en handlijnvisserijen en vaste bodemnetten, en soms ook 
door oceaantrawls. Zijn vlees wordt vers en gedroogd/gezouten 
gebruikt voor menselijke consumptie en kan ook tot visvoer worden 
verwerkt (Gibson et al., 2006).

IUCN RODE LIJST BEOORDELING

Near Threatened (2014). Bijna bedreigd (2014).

Rond de Britse Eilanden kan de kathaai plaatselijk veel voorkomen, 
vooral rond de kusten van Pembrokeshire, Anglesey, het Llŷn-
schiereiland en Cardigan Baai. Er is echter een risico op plaatselijke 
uitroeiing. Er wordt vaak op gevist met bodemtrawls, beuglijnen, 
lange lijnen op de bodem, handlijnen, vaste bodemnetten en 
zelfs diepzeetrawls. Er zijn maar beperkte gegevens bekend over 
de trends van exploitatie en populatiegrootte, ofschoon er in het 
noordwestelijk deel van de Middellandse Zee gegevens zijn van een 
afname van het bestand (Gibson et al., 2006). 

Ofschoon er maar weinig biologische kennis is over de kathaai, 
weten we dat hij pas laat geslachtsrijpheid bereikt en dat hij een 
lage vruchtbaarheid heeft. Dit gecombineerd met een beperkte 
mate van interconnectiviteit tussen afzonderlijke populaties, 
maakt dat deze soort weinig kans heeft om te herstellen. Hij leeft 
volledig op dieptes die intensief worden bevist door kustvisserijen 
en daarom is het waarschijnlijk dat er sprake is van krimpende 
populaties (Gibson et al., 2006).

● Voorzichtig vastpakken.

● Scherpe tanden.

● Ruwe huid.

BEDREIGINGEN, BESCHERMING EN WETGEVING

VASTHOUDEN



 Kathaai
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