
 

Zeekatten zijn inktvissen 
Verstoppertje spelen in het dierenrijk 
 

Een zeekat is een inktvissoort, die in de Noordzee voorkomt. De huid van de zeekat kan van 
kleur veranderen. Daardoor kan het dier zich camoufleren of juist erg opvallen. Als er 
gevaar dreigt, spuit de zeekat een wolk donkere kleurstof in het water. Vijanden zien dan 
niet waar hun prooi is gebleven. 
 
Dit is een inktvissensoort, een zeekat. In de zomer kun je deze dieren in de zee langs onze 
kust tegenkomen. Een zeekat pompt zeewater door deze buis langs zijn kieuwen. 
Zeekatten zijn meesters in het veranderen van kleur.  

Deze ligt rustig op de zandbodem en valt nauwelijks op. Zijn huid ziet er sterk vergroot zo 
uit. Het zijn allemaal vlekken, die snel van kleur kunnen veranderen. Het ene moment is de 
zeekat helemaal donker. Even later wordt hij opeens lichtgrijs. Op een grijze zandbodem zie 
je hem dan nauwelijks.  

Zo graaft een zeekat zich in. Met een waterstraal en met zijn vinnen spoelt hij het zand 
weg. Zo maakt hij een kuil en daarna bedekt hij zich met zand. Geen vijand die hem vindt. 
Deze zeekat is zo goed gecamoufleerd, dat je hem nauwelijks opmerkt. Alleen de 
adembewegingen verraden, dat er een dier op het zand ligt.  

Zwemmende zeekatten vallen op, maar als een zeekat niet gezien wil worden graaft hij 
zich in. Aan de zijkant heeft een zeekat vinnen, waar hij golvende bewegingen mee kan 
maken. Met deze vinnen kan hij zand wegspoelen om zich erin te verstoppen. Een zeekat 
gebruikt de vinnen ook om mee te zwemmen en te sturen.  

Als een zeekat een soortgenoot iets wil vertellen, krijgt zijn huid kleurige strepen of 
vlekken. Die kleuren en strepen veranderen erg snel en een soortgenoot begrijpt wat dat 
allemaal betekent.  

Bij gevaar gebruikt een zeekat een heel bijzondere manier om te ontsnappen. Als een echte 
inktvis spuit hij een zwarte kleurstof in het water. In de donkere inktwolk ziet een vijand 
niet waar de zeekat is gebleven. 


