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Hvad laver fiskene?
Mange af de aktive fisk har travlt med at søge føde – an
dre afpatruljerer et revir for at holde konkurrenter væk 
eller passer deres æg. Nogle fisk har kontakt med hinan
den, fx for at blive renset. En stime opholder sig måske 
på samme sted hele dagen og venter på solnedgang.

Adfærd

Søger føde
Mullen (s.10) bruger sine 
skægtråde under hagen 
til at finde hvirvelløse dyr 
i sandet. Tofarvet svine
fisk følger gerne efter og 
forsøger at fange byttet 
først. Indisk dværgmakrel 
(s. 36) svømmer med åben 
mund og filtrerer vandet 
for mikroskopiske dyr (zoo
plankton).

Venter
Mange fiskearter er nat-
aktive eller søger føde i 
skumringen og det tidli
ge morgenlys. Om dagen 
hviler de i skyggen under 
fremspring og i huler fx 
Ehrenbergs snapper (se 
s. 22).

Holder øje
Fisk i stimer eller store 
flokke har fordel af at 
være flere om at op dage 
mulige farer. Hvis du fx 
nærmer dig chokolade
jomfrufisk, og én begynder 
at søge beskyttelse nede 
mellem korallerne, så vil 
resten hurtigt følge efter.

Bliver renset
Pudsefisken er i alle typer 
af koralområder fra de 
inderste laguner til de 
yderste rev. Den opholder 
sig ved en pudsestation, 
hvor andre fisk kommer 
for at blive renset for 
parasitter og slim. Ofte får 
voksne pudsefisk hjælp til 
arbejdet fra et par ungfisk. 
Nytilkommende bydes tit 
velkommen med et lille 
velkomstritual. Det ser ud, 
som om den danser ved at 
bevæge bagkroppen op og 
ned. – Prøv at nærme dig 
langsomt, så vil du måske 
få en lille danseopvisning.

Se videoer og lær 
mere om fisks 
adfærd på hjem
mesiden.

Benyttede symboler
I hæftet benyttes nogle få 
symboler:
♀ = hunfisk
♂ = hanfisk

Nogle arter har forskellige 
farver hos hanner og hun
ner. Nogle har størrelsesfor
skel mellem de to køn.

Normalstørrelsen er angi
vet for hver art. Angivelsen 
gælder for voksne indivi
der, så du kan opleve fisk, 
som ser mindre ud.

Struktur og formen på kroppen
Fiskearter har meget forskellige kropsformer men er 
grundlæggende opbygget på samme måde. Finnerne kan 
være lange eller korte, afrundede eller spidse. Nogle 
har finner med stive spidser, andre er helt bløde. Nogle 
finner er farverige, andre er helt gennemsigtige. 
Desuden er der forskel på, hvordan fiskene svømmer. 
Nogle bruger deres krop og hale, men mange af koralre
vets fisk bruger brystfinnerne eller ryg- og gat-finnerne til 
at svømme med. 
Alle kendetegn er nyttige, når du skal artsbestemme 
fiskene - farver, form og svømmestil. 

Fisks opbygning

halefinne

halerod

rygfinne

blødstråler
pigstråler

bugfinne

brystfinne

gatfinne

¤ = Giftig 
Angiver at arten er giftig. 
Normalt overføres et gift
stof ved stik med pigstråler 
på finnerne eller et spidst 
gællelåg eller anden del af 
kroppen.

● = Kun i Det Røde Hav
Angiver en endemisk art 
med begrænset geografisk 
udbredelse. Arten lever kun 
i Rødehavet (og enkelte af 
dem i Adengolfen eller an
dre afgrænsede områder).

Når du ser en QRkode 
på en side, er det et link 
til ekstra information på 
hjemmesiden, fx flere bil
leder af arterne: 
www.redseasnorkeling.com

Scan QRkoden 
med din mobil 
for at se flere 
fotos og videoer 
og flere detaljer 
om den pågældende fisk 
eller det aktuelle emne.

Stor variation
Selvom grundformen er 
den samme, kan udseendet 
variere meget. Fx de lange 
finner og mange pigge hos 
Indisk dragefisk.

http://redseasnorkeling.com/guide/behaviour/
http://redseasnorkeling.com/guide/behaviour/
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Gulfinnet mulle
Mulloidichthys vanicolensis

Gule finner. De står ofte i 
sløve stimer langs revet om 
dagen. Først i ly af mørket 
søger de ind over sandet 
for at jage. 35 cm

Rødehavsmulle
Parupeneus forsskali (●)

Halen er gul (en lignende art 
har ikke gul hale). Oprinde
ligt kun i Rødehavet, men 
har bredt sig til Middelhavet 
via Suez-kanalen. 25 cm

Gulstribet mulle
Mulloidichthys flavolineatus

Kendes på en gul linje på 
siden med en sort plet på 
midten. Pletten kan være 
ret utydelig. Kun halen er 
gul, ikke finnerne. Voksne 
fisk optræder ofte alene. 
40 cm

Mulle
Muller kan let kendes på de 
lange skægtråde på hagen. 
Trådene har fintfølende 
kemoreceptorer, som kan 
opspore byttedyr i sandet. 
Mullerne hvirvler en sky af 
sand op, og ofte står andre 
fisk i nærheden parate til 
at fange blotlagte dyr, der 
forsøger at flygte.

Se videoer og lær 
mere om fisk, 
der søger føde i 
sandområder.

Over sandbunden Guldsaddelmulle
Parupeneus cyclostomus

Blålig med en tydelig gul 
plet øverst på haleroden. 
Nogle individer er helt 
gule. 40 cm

Jarbua
Terapon jarbua

Lever på lavt vand over 
sandbund ved udløb. Dan
ner ikke stimer, men ses i 
løse flokke. 36 cm

Langsnudet gerrid
Gerres longirostris

Almindelig på helt lavt 
vand i udløb eller laguner 
med sandbund.  
35 cm

Frynset multe
Crenimugil crenilabis

Ses ofte i små flokke på 
lavt vand. Fiskene graver 
sand op med munden og 
filtrerer alger og dyr fra 
mellem gællerne. 55 cm

Tofarvet svinefisk
Bodianus anthioides

Typisk alene men også ofte 
sammen med mullen på 
udkig efter de byttedyr, der 
skræmmes op, når mullen 
roder rundt i sandet. 24 cm

Himmel-kejserbrasen
Lethrinus mahsena 

Kendes fra blåspættet 
kejserbrasen på de brede 
tværstriber. 
Den kan skifte køn i løbet 
af livet. 65 cm

Blåspættet 
kejserbrasen
Lethrinus nebulosus

Almindelig og ofte nysger
rig. Den ses typisk ved revet 
nær sandet, hvor den lever 
af hvivelløse dyr. 70 cm

http://redseasnorkeling.com/guide/over-the-sand/
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Revets enegængere
En række fisk holder til øverst på koralrevet, mellem ko
ralknoldene i laguner eller lavtliggende revflader. Hér be
høver man ikke at dykke ned for at nyde de mange farver 
men kan blive i overfladen. End del fiskearter er solitære 
og danner kun par eller løse flokke i forbindelse med 
parringen. Hvis du snorkler på det samme rev flere dage 
i træk, vil du sikkert opdage, at nogle fisk altid opholder 
sig i samme område. Måske vil de forsøge at skræmme 
andre fisk (eller dig) væk fra deres revir (territorium). 
Andre ser ikke ud til have noget specielt tilhørsforhold og 
svømmer vilkårligt rundt på jagt efter føde. 

Øverst på revet

gat. Ungfisk ser forskellige 
ud fra voksne, og hanner 
har andre farver end hun
ner. Store hunner skifter 
køn til hanner. 80 cm

Rundhovedet  
papegøjefisk
Chlorurus sordidus

Ret almindelig og kendes 
på den lyse halerod og en 
gulligbrun plamage under 
øjnene. 40 cm

Tofarvet papegøjefisk
Cetoscarus bicolor ●
Med den kraftige, næblig
nende mund kan fisken 
bide grene af koral lerne. 
Man kan ofte se resterne – 
sand – drysse ud af fiskens 

Sohal-kirurgfisk
Acanthurus sohal ●
Er et almindeligt syn på 
toppen af ydre, eksponere
de rev. 
Den kan være agressiv i 
forsvaret af sit revir. Som 
alle de andre kirurgfisk har 
den skalpellignende, skar
pe blade gemt i en fold ved 
halen. Hold afstand og lad 
være med at provokere.
40 cm

♂ ♀
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Ægte kejserfisk
Pomacanthus imperator

Den opholder sig eteller
andet sted indenfor sit 
store revir. Den svømmer 
langsomt langs revet ved 
hjælp af brystfinnerne. 
Ungfiskene har et helt 
andet, hvidtogblåt, 
farvemønster. 40 cm

Påfuglekejserfisk
Pygoplites diacanthus

Ofte nær et skjulested, fx 
et hulrum. Populær akvari e
fisk, men overlever sjæl
dent at blive fanget. 25 cm

Bølgelinjet 
aftrækkerfisk
Balistapus undulatus

Forsvarer aggressivt sit 
revir. 26 cm

Arabisk picassofisk
Rhinecanthus assasi ●
Som andre aftrækkerfisk 
bruger den mest gatfinnen 
og anden rygfinne, når den 
svømmer. 30 cm

Blåhalset  
aftrækkerfisk
Sufflamen albicaudatum ●
På trods af det sigende 
navn kendes den på af
stand lettest på den brune 
hale med hvid kant. 22 cm

Elegant  
næsehornsfisk
Naso elegans

Næsehornsfisk har to par 
kølformede, skarpe blade 
ved haleroden. Kirurgfisk, 
som de er i familie med, 
har et enkelt par. 40 cm
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