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English summary

RAPPORT FRA DYKKER- OG FOTOREJSE TIL RØDEHAVET I 20101
af Philippe Provençal2
Materiale og Metode
Undersøgelserne fandt sted fra den 18/5 til den 23/5 – 2010. I løbet af turen boede jeg
på en båd (en såkaldt live-aboard tur), som var specielt udstyret til dykkere.
Observationerne blev udført dels ved hjælp af dyk med luftflaske og dels i overfladen3
under snorkeldyk. Observationerne blev udført visuelt og derefter noteret ned. De
tekniske forhold ved dykkene blev noteret ned i en dykkerlogbog, mens de
naturhistoriske blev noteret ned i en journal. Mellem dykkene blev alle relevante
biologiske observationer som blev udført fra bådens dæk noteret ned i journalen. Til
observationer fra bådens dæk blev en kikkert (8x) anvendt.
Der blev ikke indsamlet noget biologisk materiale under vandet på grund af de
ægyptiske myndigheders fredningsbestemmelser, men en enkelt oleandersværmer
Daphnis nerii som landede på bådens dæk blev samlet ind til Naturhistorisk Museum.
Der blev dykket noget nordligere end ved dykkene under turene i 2005, 2006
og 2007. De fleste dyk var ikke mere end en dags sejlads fra havnebyen Hurghada4.
Dette skete på grund af dårlige vejrforhold, hvor vi ofte blev udsat for vinde af kuling
til stormstyrke.
Desuden blev der taget 94 digitale undervandsfotos taget med et Olympus
µT8000,ST8000 kamera. Derudover blev der taget 84 digitale fotos oven vande af
fuglelivet, først og fremmest rødehavsmågen Larus leucophtalmus med et Olympus
SP570UZ. Derudover blev der taget over 100 undervandsdiapositiver med et Nikonos
5 kamera.
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Turen blev organiseret af Quatre Force Diving i forbindelse med Red Sea Safari Tours.
Naturhistorisk Museum, Wilhem Meyers Alle 210, 8000 Århus C. Hvor intet andet er anført er
fotoene taget af forfatteren.
3
Jeg havde forbud mod at dykke under vandet, når jeg snorklede, idet dykkerguiderne mente, at det
ville forvrænge de dekompressionstider, som min dykkercomputer udregnede.
4
På arabisk: al-Ghardaqah.
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Dykkerdækket. The diving facilities.

Der var ofte blæst af kulingstyrke. Often the wind was strong.
2

Flaskedyk nr. 1
Dato: 18/5
Sted: Qu†fiah Abü Ramdah
Max. dybde: 10,75 m
Dykketid: 36 min.
Gennemsnitsdybde under dykket: m
Temperatur på dybest dykket dybde: 27˚
Naturforhold:
Et rev i åbent hav, som har den sædvanlige struktur , hvor revet hæver sig lodret mod
overfladen og danner flad koralflade, svarende til laveste tidevand og knækker ned i
en stejl revvæg.
Revvægen var dækket af en sund epifauna. På 10 m dybde gik revvægen over
i en flad bund dækket af hvidt sand. På denne bund var der mindre isolerede blokke af
koralkalk.
Epifauna:
Revvægen var dækket af en sund og rig epifauna omfattende mange arter af
stenkoraller Scleractinia spp. Diss fandtes især omkring revkanten, se figur 1.De
mindre isolerede koralblokke på sandbunden på 10 m dybde kunne være ret bare uden
epifauna.
Fisk:
Lokaliteten udmærkede sig ved sine to typer habitater: sandbund og koralrev. På
sandbunden blev der observeret de fiskearter, som er typisk for dette habitat, bl. a.
flotte eksemplarer af Forsskåls mulle Parupenus forsskali. Se fig. 2. På selve
koralrevet var der en del koralrevsfisk. Der var et flot par af blåkindet fanefisk
Chaetodon semilarvatus. Stimer af tofarvet chromide også kaldet chokoladejomfrufisk Chromis dimidiata. Desuden en mindre stime af rødbarser Anthias
squamipinnis. På en af de små koralblokke ved bunden på 8-10 m dybde var der en
brunlig actinie med et par af rødehavets anemonefisk Amphiprion bicinctus. Selve
actinien var af en mindre en i forhold til den størrelse de kan antage i Rødehavet, men
stadigvæk en 40-50 cm over mundskiven med tentaklerne. De to anemonefisk
forsvarede deres anemone aktivt og svømmede op mod vores guide, tilsyneladende
uden at ænse den bastante forskel i størrelse. Anemonefiskene var ca. 10 cm lange.
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Fig. 1. En flot koralbestand ved Qu†fiah Abü Ramdah. Fotoet er taget ved revkanten. Coral population
on the Qu†fiah Abü Ramdah reef. Photo from the edge of the reef.

Fig. 2. En Forsskåls mulle Parupeneus forsskali. Fotoet er taget ved revkanten. A specimen of
Parupeneus forsskali. Photo from the edge of the reef.
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Desuden var der en flot fanefisk af arten Chaetodon austriacus, som svømmede på en
af de små koralblokke, som var velforsynet med koraller. Denne art ses ellers næsten
udelukkende i par evt. i mindre stimer (pers. obs.). Over sandbunden svømmede en
stor flot blå aftrækkerfisk Pseudobalistes fuscus. Denne art fortrækker også at
opholde sig over sandbund ved bunden af koralrev (Lieske og Myers 2001 tavle 132).

5

Snorkeldyk 1
Ved snorkling senere samme dag på revkanten samme sted, kunne det konstateres, at
hele den fiskefauna, som man ville forvente at finde på en sådan lokalitet, var til
stede. Af fanefisk var der Chaetodon austriacus i par (se fig. 3). Desuden flere andre

Fig. 3. Et par af de smukke fanefisk Chaetodon austriacus på revkanten. Two fine
specimens of Chaetodon austriacus.
arter af fanefisk, bland andet den smukke Erythrea-fanefisk Chaetodon paucifasciatus, som her blev truffet på lavt vand, hvilket denne art ellers ikke har for vane
(se fig. 6). En smuk rødehavsfanefisk blev fotograferet (se fig. 4). Der var smukke
sohal-kirurgfisk, som afpatruljerede deres territorier på revkanten (jf. Provençal
2008). Der blev observeret et eksemplar af den ægte kejserfisk Pomacanthus
imperator. Der var en del stribede kirurgfisk Ctenochaetus sriatus, og to smukke
eksemplarer af kirurgfisken indisk maskeret næsehornsfisk5 Naso elegans.

5

Denne art blev tidligere regnet for at tilhøre samme art som den maskerede næsehornsfisk Naso
lituratus. Se Fishbase:
http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?genusname=Naso&speciesname=elegans
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Fig. 4. Den smukke Erythrea-fanefisk Chaetodon paucifasciatus med den røde
bagkrop. A specimen of Chaetodon paucifasciatus.
Der var også en del tobakspibefisk Fistularia commersonii (se fig. 5). Desuden nogle
svovlgule jomfrufisk Pomacentrus sulphureus og nogle få tofarvede chromider
Chromis dimidiatus. Der var dog ingen rødbarser Anthias squamipinnis ved
revkanten, men der blev set nogle længere ned ad revet under flaskedykket. En
mindre stime oversergentfisk Abudefduf vaigensis svømmede langs revet. En svovlgul
jomfrufisk blev fotograferet (se fig. 7). Der var også regnbuegylter Thalassoma
klunzingeri (fig. 8), og en lille mørkebrun kuffertfisk Ostracion cyanurus svømmede
langs revkanten, tilsyneladende for at fouragere (fig. 9). Denne art er variabel i
farverne, men hunnerne, som ofte er gulbrune med mørkere prikker (Debelius 2001

7

Fig. 5. En tobakspibefisk Fistularia comersonii.

Fig. 6. Rødehavsfanefisk Chaetodon fasciatus
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Fig. 7. En svovlgul jomfrufisk Pomacentrus sulphureus. Den mørkere forkrop viser,
at det er en territoriebesiddende han. Denne art blev forholdsvis hyppigt observeret
under denne rejse. Denne art vil helst være, hvor der er en tæt bestand af koraller,
hvilke jeg fik bekræftet ved egne observationer. A specimen of Pomacentrus
sulphureus. The darker tone on the front of the body indicates that it is a territorial
male. According to personal observations this species prefers places with a rich
growth of corals

Fig 8. Regnbuegylt Thalassoma klunzingeri

Fig 9. En kuffertfisk Ostracion
cyanurus
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Fig. 10 Guldsaddelmuller Parupeneus cyclostomus. De aktive hagetråde viser, at fiskene sandsynligvis
er i gang med at fouragere. Hagetrådene er besat med sanseceller, så de kan bruges til både at finde
byttedyr og genne dem ud af skjulene i korallerne. Three specimens of Parupeneus cyclostomus. The
outstetched barbels indicate, that the fishes are foraging.The barbels are dotted with sensory cells, that
make them useful both in finding and extracting prey.

s. 214), kan være ensfarvet mørkebrune, hvilket var tilfældet her. Der var en Forsskåls
mulle, som kom svømmende langs revkanten (fig. 2) og tre guldsaddelmuller
Parupeneus cyclostomus fig. 10, som ligeledes svømmede langs revkanten. Denne art
er dagaktiv og lever for det meste af små fisk, som drives ud af deres skjul i
koralrevet ved hjælp af de to lange hagetråde (Lieske og Myers 2001 tavle 55). To
hanner af arten mørk papegøjefisk Scarus niger, som svømmede langs revet blev
fotograferet. Der blev også observeret tre Ehrenbergs snappere Lutjanus ehrenbergi.
Jeg tog også en del billeder af epifaunaen. Ved et tilfælde tog jeg et billede
med kameraets makrofunktion af en koral, som viste sig at tilhøre arten Acropora
digitifera. Sammenlign foto med fotos på SeaLifeBase. Denne art er sat på kategorien
near threatened ifølge SeaLifeBase:
http://www.sealifebase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=46155
Se også IUCN’s rødliste på:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/133250/0
10

Det fotograferede eksemplar af Acropora digitifera. Lokaliteten lå på 27˚ 08' 21,28''
N and 30˚ 57' 12,79'' E (position fundet på Google Earth). A photo of what in all
probability is a specimen of Acropora digitifera. The location was according to
Google Earth 27˚ 08' 21,28'' N and 30˚ 57' 12,79'' E. This species is near threatened
(http://www.sealifebase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=46155&genusname=
Acropora&speciesname=digitifera)
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Flaskedyk nr. 2
Dato: 18/5
Sted: Qu†fiah Abü Ramdah
Max. dybde: 11,3 m
Dykketid: 40 min.
Dette var et natdyk, som blev foretaget på samme sted som det just beskrevne dyk. Vi
kom ned på bunden som lå på ca. 10 m dybde, og svømmede langs revkanten men
nede ved bunden og forskellige steder på sandbunden.
I lygtelyset blev der observeret i alt tre blåplettede pilrokker Taeniura lymma.
Heraf var en særdeles tæt på. Pilrokker er nataktive bundfisk, som altid opholder sig
på eller i sandbunden. De anvender ikke deres giftpil på halen til noget, med mindre
de bliver provokeret. En af pilrokkerne blev observeret på meget tæt hold, 0.5 – 1 m
afstand. Mellem koralstokke på bunden blev en 3-4 egernfisk observeret, samme sted
i koralkalken fra små koralblokke på bunden blev 5-6 diadema søpindsvin Diadema
setosum observeret. Deres lange pigge bevægede sig, så de var aktive. Søpindsvinene
er nataktive (Eichler 1996 s. 88). Med deres lange tynde pigge er disse dyr absolut
ikke rare at komme i nærkontakt med, især da piggene brækker særdeles let. Nogle af
korallerne havde deres polypper foldet ud, idet de jo fanger plankton ind om natten,
hvor zooxanthellerne ikke kan være aktive. Ud over disse arter blev en stor
flagermusfisk Platax sp. og en stor vimpelfisk Heniochus sp. observeret.
Da det sidste hold kom op fra dykket kom en stor haj på besøg og svømmede
omkring dykkerbåden. Da jeg fik det fortalt troede jeg først at det var en grå revhaj,
men da jeg lidt efter fik set den svømme i lyset fra bådens projektører, kunen jeg se, a
tden var større end en grå revhaj. Den var 3-3,5 m lang og svær. Den svømmede tæt
på båden og så ud til at interessere sig for de musketerfisk Caesionidae sp. som selv
var blevet tiltrukket af lyset.
Ifølge de egyptiske dykkerguider, som var med os, var det enten en silkehaj
Charcarinus falsiformis eller en tigerhaj Galeocerdo cuvier. Begge arter kan være
farlige, især tigerhajen. Jeg havde ikke lyst til at springe i vandet og se efter hvilken
art det nøjagtig var, og det havde heller ingen andre af de ombordværende.
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Flaskedyk nr. 3
Dato: 19/5
Sted: Little Gifton Island
Max. dybde: 20,4 m
Dykketid: 32 min.
Naturforhold:
Et kystrev, hvor den lodrette revvæg ender på 18 m dybde i en skrånende sandbund
med mindre koralblokke. Sigtbarheden var dårligt efter Rødehavsforhold, nede på 15
m sigtbarhed, hvilket sikkert skyldtes den stærke blæst. Revvægen var dækket af en
sund epifauna, med en flot koralbestand. På revvægen var der sine steder mange
ildkoraller Millepora sp.
Fisk:
På grund af den dårlige sigtbarhed blev der ikke noteret så mange fisk. Der var en stor
muræne, desuden blev en stor kuffertfisk observeret, desuden en stor blå aftrækkerfisk
Pseudobalistes fuscus.
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Flaskedyk nr. 4
Dato: 19/5
Sted: Big Gifton Island
Max. dybde: 14 m
Dykketid: 43 min.
Flaskedyk nr. 5
Dato: 20/5
Sted: Big Gifton Island
Max. dybde: 11,6 m
Dykketid: 45 min.
Naturforhold:
Et rev, som er beskyttet af to øer, og et barriererev længere ude. Vi dykkede på en
sandbund dækket af mange lave koralblokke på 12 – 14 m dybde. Korallerne var ikke
deciderede blegede, men der var plamager med døde eller blegede polypper på en del
af kolonierne, hvilket gav indtryk, at revet så lidt slidt ud. Ved dyk på samme lokalitet
den næste dag, hvor sigtbarheden var noget bedre, gav undervandsnaturen dog et
sundere indtryk. Båden blev bundet op i læ siden af et af koralrevene. Livet på læ
siden var særdeles fattigt i forhold til den vindudsatte side. Epifaunaen var fattig med
få levende koralkolonier, og desuden var der få fisk. Revet viste mest koralkalk. Der
var dog en stor muræne, som gemte sig i en koralblok med en del levende kolonier.
Epifauna:
På denne lokalitet var der enkelte steder store bordformede koralkolonier,
sandsynligvis Acropora sp., på koralblokkene på bunden. Koralfaunaen var rig på
stenkoraller Scleractinae spp. En flot enlig koral Fungia sp. blev fotograferet. Der var
to eksemplarer af nøgne baggællesnegle Nudibranchia sp.
Fisk:
På ydersiden var livet betydeligt mere varieret. Fiskelivet så ikke helt så rigt ud, men
de fleste af de sædvanlige arter var til stede. Der var stimer af musketerfisk, desuden
blev der registreret kuffertfisk, fanefisk, jomfrufisk og gylter. Der blev fotograferet en
kuffertfisk af arten Lactoria cornuta. En mindre koral med hjortetaksvækst dannede
hjem for en lille stime af juvenile stribede jomfrufisk Dascyllus aruanus, og en enkelt
juvenil treplettet jomfrufisk Dascyllus trimaculatus.
14

Snorkeldyk 2
Sted: Lille Gifton øen
Dato: 20/5
Naturforhold:
Jeg snorklede ved et rev, hvor koralfaunaen så ud til ikke at have for gode forhold.
Der var megen bar koralkalk, men om det skyldtes menneskelige påvirkninger eller
naturforhold kunne jeg ikke afgøre. Der var dog også mindre områder, hvor der var en
mere tæt og naturlig koralbestand. Der blev ikke observeret tegn på koralblegning.
Fisk:
De fiskearter, som levede af alger eller detritus var mest femherskende der, hvor
ingen koraller var, hvilket jo er naturligt, da detritus, og alger som gror som
belægning på den bare koralkalk, er de dominerende fødeemner på sådanne steder. På
disse koralfrie områder var der papegøjefisk Scaridae spp. og kirurgfisk Acanthuridae
spp. Der var en han og nogle hunner af arten rundhovedet papegøjefisk Chlorurus
sordidus. Denne art er særdeles vidt udbredt og ret alsidig i sit valg af habitater
(Lieske og Myers 2001 tavle 105). På denne lokalitet fik jeg både observeret og
fotograferet den smukke purpurgylt Thalassoma purpureum. Denne art er
specialiseret til at leve på revkanten der hvor bølgerne slår ind, og det var første gang,
at jeg observerede den. Arten lever af små bundinvertebrater og småfisk. Hannerne
kan bliver 40 cm lange. Hunnerne er altid mindre, da denne fisk hører til de arter, som
altid begynder livet som hunner og senere skifter køn til hanner. Blandt kirurgfiskene
må man især nævne de særdeles smukke blå kirurgfisk med den knaldgule halefinne
Zebrasoma xanthurum. Derimod glimrede sohalkirurgfiskene ved deres fravær.
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På de bare områder på denne lokalitet var der algeædere og detritusspisere. Her ses i det øverste billede
et par papegøjefisk. Han og hun af arten rundhovedet papegøjefisk Chlorurus sordidus. Hannen er den
farvestrålende med blå krop, mens hunnen er den mørke fisk med hvid halestilk og sort plet midt på
halestilken. On locations without cover of coral growth the fishes were dominated by algae- and
detritus eating species. A male and a demale of the parrot fish Chlorurus sordidus are show non this
photo.

Han af purpurgylten, Thalassoma purpureum, fotograferet i dens habitat revkanten. A male of
Thalassoma purpureum swiming in its natural habitat on the edge of the reef.
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Flaskedyk nr. 6
Dato: 20/5
Sted: Abu Ramada
Max. dybde: 20,5 m
Dykketid: 45 min.
Naturforhold:
Vi dykkede langs med nogle søjleformede korlablokke, som rejste sig lodret fra
bunden på 20 med dybde og op til overfladen. Disse koralblokke lå ud for et kystrev
tilhørende en ø. Fra det sted hvor koralblokkene stod, skrånede en bund dækket af en
flot epifauna af koraller ud mod det åbne hav.
Epifauna:
Korallerne på den skrånende bund så sunde ud og var farverige, og denne
koralskrænt, som begyndte på 20 m dybde og gik nedefter, inviterede en til at
svømme udefter, men man ville så ret hurtigt være kommet på dybt vand. Vi holdt os
til de søjleformede koralblokke efter dykkerguiderne anvisning. Ved søjlerne var der
en del ildkoraller Millepora.
Fisk:
For første gang i løbet af denne tur så jeg den lille rødbars Anthias squamipinnis i
større mængder. Der var også nogle stimer, som bestod af lilla individer i stedet for
rødorange. Denne lilla farve er hannernes farve. Almindeligvis er der langt flere
hunfarvede rødorange individer, men ved visse lokaliteter er der også mange
hanfarvede. Grunden til, at der nævnes farver i stedet for køn, er, at hos denne art sker
et kønsskifte, således at fiskene begynder livet som hunner men skifter senere køn til
hanner. Man plejede at sige, at hannerne holdt harem, og at den dominerende hun
skiftede køn og overtog haremet, hvis hannen forsvandt, men de sociale
omstændigheder omkring kønsskiftet er mere indviklede (jf. Shapiro 1986).
Ved dykkene de forrige år ud for det sydlige Egypten var store stimer af
rødbarser reglen, og de var også hyppige ved mine besøg i det sydlige Sinai 19931995, men de blev som sagt observeret i betydeligt færre mængder i løbet af denne
tur.
Ellers blev der observeret nogle søanemoner med klovnfisk Amphiprion
bicinctus. Det var dog mindre søanemoner, som var 30- 40 cm brede over
17

mundskiven, og som var vært for kun et par klovnfisk, i modsætning til de store
eksemplarer, som blev observeret ved dykkene længere sydpå de forrige år. Disse
acinier kunne være 1 m over mundskiven og være vært for hele stimer af klovnfisk.
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Snorkeldyk3
Sted: Lille Gifton øen
Dato: 20/5
Naturforhold og fiskeliv:
På grund af vejret lagde vi igen til ved Lille Gifton, hvor jeg tog endnu et
snorkeldyk. På de områder på lokaliteten, hvor der var en tættere epifauna af koraller,
så man langt flere koralrevsfisk, bl. andet jomfrufisk Pomacentridae og fanefisk
Chaetodontidae. Der var tofarvet chromide Chromis dimidiata i stimer og svovlgul
jomfrufisk Pomacentrus sulphureus. Sidstnævnte var endda forholdsvis hyppige på
lokaliteten. Desuden var der en blandet stime af saksehalet sergentfisk Abudefduf
sexfasciatus, og oversergentfisk Abudefduf saxatilis. Disse fisk opholdt sig efter deres
vane i en ret stationær stime højt oppe i vandsøjlen tæt på overfladen og noget
uafhængigt af koralblokkene. Sammen med dem, men en smule længere nede var der,
hvidbuget jomfrufisk Amblyglyphidodon leucogaster. Tæt på overfladen svømmede
en stime musketerfisk Caesio lunaris.
Af fanefisk var der en stime på tre smukke og velvoksne blåkindet fanefisk
Chaetodon semilarvatus. Desuden et par af de kønne Chaetodon austriacus,
hvidpandet fanefisk Chaetodon fasciatus og vinkelfanefisk Megaprotodon trifascialis.
Derudover var der en mindre dragefisk Pterois miles, som var meget mørk. Der var 23 Picassofisk Rhinecanthus assasi og en flot stor blå aftrækkerfisk Pseudobalistes
fuscus. Som nævnt under beskrivelsen af det forrige dyk på denne lokalitet var der en
del papegøjefisk Scaridae, heraf enkelte store territoriebesiddende hanner. Den helt
store fiskeoplevelse ved dette dyk var dog, at en velvoksen muræne af arten
Gymnothorax javanicus (artsidentifikationen er sket ud fra fotografierne) kom ud af
sit skjul og svømmede langs bunden på knap 3 m dybde. Denne fisk var godt 1 m
lang. Den svømmede ud i det fri og var helt synlig og gjorde ikke noget for at skjule
sig. Den svømmede langsomt langs bunden men var dog neutral i vandet, ikke lige
som en tangspræl, som må arbejde for at blive oppe i vandsøjlen.
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Der hvor korallerne begyndte at blive lidt hyppigere forekommende, var der mange flere regulære
koralrevsfisk. Her ses tofarvet jomfrufisk og svovlgul jomfrufisk. Where corals were more abundant
regular coral reef fishes were much more common. In this photo are shown Pomacentrus sulphureus
and chromis dimidiatus.

Den flotte muræne. Den svømmede stille og roligt. A handsome moray-eel
Gymnothorax javanicus.
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Flaskedyk nr. 7
Dato: 21/5
Sted: Mina
Max. dybde: 29,6 m
Dykketid: 29 min.
Naturforhold:
Dykket var et vragdyk på vraget af et skib, som blev sænket af israelerne under 1967
krigen. Vraget ligger på en bund som ligger på 30 m dybde. Bunden er dækket af
større sten på 20 til 40 cm i “diameter” og der var tilsyneladende ingen epifauna på
bunden. Vraget selv var også tilsyneladende uden nogen from for epifauna.
Fisk:
Vraget var rimeligt velbevaret, hvilket vil sige, at fisk kunne finde skjul på det, men
der blev ikke observeret ret mange. Vi svømmede ned langs et tov, som var bundet til
det ene stavn på vraget og derefter svømmede vi hele vejen rundt om vraget.
En stor stime af fiskeyngel gemte sig bag rælingen et sted. Disse fisk kunne
jeg ikke betemme. I hjørnet mellem ræling og en anden struktur var der en mindre
muræne af lysegrå farve. Det var et eksemplar af arten Gymnothorax monochrous.
Det er en art, som man ikke træffer ofte, selv om den ikke er sjælden, da den er
nataktiv og helst vil være steder, hvor der er svæv i vandet eller hvor sigtbarheden
ikke er for god.
Ved agterstavnen, tæt ved det sted hvor tovet var bundet på, lå en stor
koralbars på selve vraget. Vraget var åbenbart dens rev, og den boede sikkert i et rum
på vraget. Den var lys i farven og 60-70 cm lang, men koralbarser kan være ret
varieret i farverne. Jeg mener at det var et eksemplar af arten Plectropomus
pesuliferus.
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Flaskedyk nr. 8
Dato: 21/5
Sted: Ra’s Abu Soma
Max. dybde: 24,5 m
Dykketid: 40 min.
Naturforhold:
Et rev, som fra revkanten ved overfladen gik forholdsvis stejlt ned. Der var dog
ligesom en terasse på 20- 25 m dybde. Der var en rig epifauna af koraller. Desværre
havde jeg tekniske problemer, idet min maske duggede konstant, hvilket i høj grad
generede observationerne. Fiskelivet viste ikke noget specielt.
Flaskedyk nr. 9
Dato: 21/5
Sted: Salem Express
Max. dybde: 30,2 m
Dykketid: 29 min.
Epifauna:
Dykket var et vragdyk på vraget af et skib, som var en færge, som sank i 1991. Vraget
ligger på siden på 30-32 m dybde. Den øverste side ligger på kun 10-12 m dybde. Der
var en spredt fauna af stenkoraller på den øverste lysbeskinnede del af vraget. Denne
del af vraget ligger så lavt, at den kunne danne grobund for en rig koralbestand, men
der var kun få spredte kolonier. På et foto jeg har taget af denne del af vraget, kunne
man imidlertid se mange små kolonier, som stod på skibssiden, så om det var på
grund af malingen på vraget elle på grund af andre miljøfaktorer, at koralbestanden
ikke så rig ud, eller om det var fordi det er den normale tid for en koralbestand at
udvikle sig i, står stadigvæk som åbne spørgsmål (jf Birkeland 1997 § 8.2.1).
Vraget ligger på siden, og vi svømmede langs bunden på 29-30 m dybde langs
den oversiden på skibet. På 29 m dybde var der nogle smukke kolonier af
blødkoraller, som var helt hvide. De så ud til at være 50-75 cm “høje” det vil sige fra
fæstnet på substratet til den modsatte ende af kolonien. Kolonien var grenet men
forholdsvis flad. Oversiden på skibet var ellers særdeles fattig på epifauna, måske på
grund af for lidt lys eller måske på grund af strømforhold.
Der hang forskellige former for tovværk fra vraget, og da vi svømmede rundt
om forstavnen kom vi er en forholdsvis kraftig modstrøm, som gjorde, at jeg
svømmede ind i et tove, som hang fra forstavnen. Dette tov satte sig fast i min
afbalanceringsvest, men jeg slog fra mig og kom fri.
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Fisk:
Fiskelivet var ikke imponerende. Der var en stime gulstribede muller Mulloidichtys
flavolineatus eller M. vanicolensis samt enkelte andre koralrevsfisk ved bunden.
Blandt andet en lille kongeengelfisk Pygoplites diacanthus. I en krog på en struktur
på vraget gemte der sig nogle blåviolette koralsmutter af arten Pseudochromis
fridmani. Denne art er endemisk for Rødehavet (Lieske et al. tavle 31) og har den
mest intense blåviolette farve man kan tænke sig. Den er ikke så ualmindelig, men
den opdages sjældent, da den er meget lille og lever i sprækker nede blandt
koralstokkene. Dens naturlige habitat er lodrette revflader fra overfladen og ned til en
60 m dybde, hvor den gemmer sig under overhæng (Göthel 1998 s. 104). Her på
vraget var den faktisk på 29-30 m dybde, ikke under et overhæng men nærmest i en
rende dannet af en jernbjælke, men renden var åben opad mod overfladen. Det skal
siges, at i og med at dybden var 30 m, og stedet lå i skyggen af vraget, var fiskenes
tilbøjelighed til at søge ly under et overhæng sandsynligvis svækket på samme måde
som hos ålekvabbernes i Danmark, hvis skyhed bliver mærkbar mindre, og fiskene
bliver dagaktive fra 7-8 m dybde, fordi lyset allerede på denne dybde er langt svagere
end ved overfladen i de danske farvande.
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Snorkeldyk 4
Sted: Panorama-revet
Dato: 21/5
Naturforhold:
Et rev i åbent hav, som rejste sig lodret fra bunden og havde en vandret revflade på
0,5 m dybde. Der var et særdeles rigt liv på revfladen og især på revkanten og på de
lodrette del af revet, som var tættest på overfladen. Der blev snorklet og taget fotos
ved revkanten.
Epifauna:
Epifaunaen var meget rig. Der så ud til at være alle de koraller, som hører til på et
sundt rev, og der var også mange koraller på selve revfladen tæt på overfladen, selv
om dette område almindeligvis er meget tyndere befolket end den lodrette del af revet
(P. Provençal pers. obs.). Der var mange hjortetakskoraller (Acropora spp. med fl.) og
nogle flotte bestande af ildkoraller, både Millepora dichotoma og M. platyphylla. På

Hjernekorallen, sands. arten Leptoria phrygia på revfladen. Mullen kan skimtes lige over
hjernekorallen. A photo of what in all probability is a specimen of the brain coral Leptoria phrygia
with a specimen of Parupeneus macronema right above the colony.
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Den rige epifauna på skrænten på Panorama-revet. I Forgrunden ses kolonier af
ildkorallen Millepora dichotoma. The rich coral fauna on the slope of the Panorama
Reef. In the front are several colonies of the fire coral Millepora dichotoma.
revfladen blev en smuk hjernekoral, som sandsynligvis tilhørte arten Leptoria phrygia
fotograferet, sammen med en mulle, som sandsynligvis var af arten Parupeneus
macronema. Derudover var der en del velvoksne søanemoner med en god bestand af
klovnfisk Amphiprion bicinctus. Som de oftest plejer, fandtes disse søanemoner tæt på
overfladen (P. Provençal pers. obs.).
Fisk:
Ud over de just omtalte klovnfisk og mullen var fiskelivet særdeles rigt på denne
lokalitet. Der blev noteret turens første filament fanefisk Chaetodon auriga, en artsom
ellers plejer at være forholdsvis hyppig i Rødehavet. Der var et par blåkindet fanefisk
Chaetodon semilarvatus, desuden fanefisken Chaetodon austriacus, en velvoksen
vimpelfisk Heniochus intermedius, indisk maskeret næsehornsfisk6 Naso elegans, blå
kirurgfisk Zebrasoma xanthurum, picassofisk Rhinecanthus assasi, svovlgul
jomfrufisk Pomacentrus sulphureus, tofarvede jomfrufisk Chromis dimidiata deres
6

Denne art blev tidligere regnet for at tilhøre samme art som den maskerede næsehornsfisk Naso
lituratus. Se Fishbase:
http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?genusname=Naso&speciesname=elegans
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Den indiske maskerede næsehornsfisk Naso elegans fotograferet på Panorama revet. Det er en art
kirurgfisk, hvor skalpellerne rager ud som to krumblade rettet fremad på hver side af halestilken, så der
i alt er fire skalpeller. Billedet viser også hvor flot korallerne stod på selve revfladen. A specimen of the
surgeon fish Naso elegans photographed on the Panorama Reef. This photograph also shows the
density of coral growth on the reef-flat.

vane tro i stimer, regnbuegylt Thalassoma klunzingeri, rørmundet gylte Epibulus
insidiator. Denne art er kendt for at kunne skyde munden ud i et rør på næsten
halvdelen af fiskens længde. Arten er variabel, men hunnerne er ofte citrongule
(Lieske og Myers 2001 tavle 93, FishBase 7), og det var en sådan hun, som blev
observeret og fotograferet. Denne art bruger sin rørformet mund til at fange mindre
krebsdyr og fisk bland korallerne (Lieske og Myers 2001 tavle 93).
En høgefisk af arten fregnet høgefisk Paracirrhites forsteri, som lå på lur på en
hjortetakskoral (sandsynligvis Acropora sp.) blev fotograferet. Desuden blev en
smuk muræne Gymnotohrax javanicus på lidt over 1 m observeret. Dens svømmede
ned af revskrænten blandt korallerne. En tobakspibefisk Fistularia comersonii
fouragerede langs revkanten. Derimod blev rødbarserne Anthias squamipinnis ikke
observeret i større mængder.

7

http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=5606
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Flaskedyk nr. 10
Dato: 22/5
Sted: Tobia Arba’ah
Max. dybde: 14,5 m
Dykketid: 50 min.
Naturforhold:
Fire til fem koralblokke som rejste sig som søjler fra bunden på 14 m dybde. Der var
epifauna på søjlerne og på nogle mindre koralblokke på bunden. På disse blokke
kunne der være mange grenede koraller, såkaldte hjortetakskoraller, som især udgøres
af Acropora-arter.
Fisk:
Fiskelivet var særdeles rigt. Der var de arter af koralrevsfisk, som man ville forvente
at finde på et koralrev med en sædvanlig epifauna. Der var bl. a. en flot
kongeengelfisk Pygoplites diacanthus, som kom svømmende langs bunden. Men på
denne lokalitet var der også en del arter, som er mindre afhængige af tilstedeværelsen
af en regulær koralfauna og som færdes mere udbredt over sandbund, søgræsbestande
eller i nærheden af koralblokke. Af disse var der bl. a. et par kejserbrasener,
sandsynligvis af arten blåspættet kejserbrasen Lethrinus nebulosus. Disse var 40-60
cm lange. Adulte af denne art færdes almindeligvis enkeltvis eller i småstimer8
(Debelius 2001 s. 99), hvilket var tilfældet her. Desuden et par mindre barracudaer
Sphyraena sp. Disse var 40-50 cm lange og opholdt sig stille en halv meter over
sandbunden. Der var tre orangeplettet trevaller Carangoides bajad, heraf havde den
ene den citrongule farve, som de kan antage mens de to andre var sølvhvide. Denne
art kan skifte farve fra citrongul til sølvhvid med orange pletter (Debelius 2001 s.
195). Disse pletter er dog langtfra altid markerede eller synlige (pers. obs.). En enkelt
mindre blåplettet pilrokke Taeniura lymma blev observeret og fotograferet mens den
svømmede lavt over sandbunden. Et stort eksemplar af en dobbeltplettet snapper
Lutjanus bohar kom strygende langs en søjle og blev fotograferet.
På koralblokkene og koralkalken som brød frem af sandet, var der en rig
bestand af stenkoraller. Denne bestand dannede basis for en fin bestand af jomfrufisk
og andre koralrevsfisk. Specielt var der en lille flok stribet jomfrufisk Dascyllus
aruanus, som boede i en grenet koral. Der var en del rødbarser Anthias squamipinnis,
8

http://fishbase.mnhn.fr/Summary/speciesSummary.php?ID=1846&genusname=Lethrinus&speciesna
me=nebulosus&AT=Lethrinus+nebulosus&lang=English
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heraf blev en flot haremsbesiddende han fotograferet. Der var også en smuk dragefisk
Pterois miles, som også blev fotograferet. Ellers var der hvidbuget jomfrufisk
Amblyglyphidodon leucogaster samt andre arter af typiske koralrevsfisk.
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Flaskedyk nr. 11
Dato: 23/5
Sted: Abu Disha
Max. dybde: 12 m
Dykketid: 44 min.

Naturforhold:
Vi dykkede ved tre koralblokke, som rejste sig fra bunden på godt 12 m dybde uden at
nå overfladen. Der var to blokke, som lå tæt på hinanden og en tredje længere væk.
Epifaunaen bestod af mange hjortetakskoraller Acropra spp. m. fl., og koralbestanden
var god og tæt.
Fisk:
Fiskebestanden var rig og lidt anderledes end ved de store koralrev. Der blev
observeret en hun af klovngylte Coris aygula. Denne art er ellers blevet sjældent
observeret under mine dyk i 2005-2007, men den var mere hyppig under mine dyk
ved det sydlige Sinai i 1993-95. En flot sejlfinnet kirurgfisk Zebrasoma desjardinii
blev observeret svømmende lavt over sandbunden mellem lave koralblokke og
fotograferet. Desuden var der brun kirurgfisk Acanthurus nigrofuscus, svovlgul
jomfrufisk Pomacentrus sulphureus og dragefisk Pterois miles. Der var også
klovnfisk Amphiprion bicinctus og rødbarser Anthias squamipinnis. Af fanefisk blev
der observeret både vinkelfanefisk Megaprotodon trifascialis og Erythrea-fanefisk
Chaetodon pauci-fasciatus. Der var papegøjefisk, en flot han af arten mørk
papegøjefisk Scarus niger i terminalfasen blev fotograferet. Desuden en mere
ubestemmelig papegøjefisk, som efter farverne syntes at være en hunfisk, men
papegøjefisk er så variable på grund af deres kønsskifte med dertil hørende
dragtskifte, at den er svær at bestemme ud fra fotografiet. Derudover var der en
picassofisk Rhinecanthus assasi og en kuglefisk Tetraodontidae sp. En smuk stime af
de lidt særprægede arabisk monokelbrasener Scolopsis ghanam. Stimen blev
fotograferet. Monokelbrasener er en fiskefamilie, som består af mindre arter, der kan
minde lidt om havruder. De er almindeligvis moderat aflange i kroppen. Disse fisk
havde lysreflekterende felter i en øjenbrynstribe og øverst på halestilken.
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Ornitologiske observationer
Standfugle
Ligesom ved de forrige ture var den hyppigst observerede art rødehavsmågen, også
kaldet for hvidøjet måge Larus leucophthalmus. De blev observeret hver dag, og der
kunne være over 10 stykker, som fulgte med båden. Den 18/5 blev over 10
Rødehavsmåger observeret fra båden, mens vi lå i havn i Hurghada. De fiskede
fødeemner fra overfladen ligesom hættemåger. Den 19/5 blev en 15-20 eksemplarer
observeret ved Gifton øen. Samme dag blev en rovterne Hydroprogne caspia
observeret ved Store Gifton øen. Fuglen fløj ganske vist ikke tæt på, så arten blev
identificeret på en meget stor hvid havfugl, med tydelig ternesilhuet, men på størrelse
med en af de større måger.
Den næst hyppigst observeret art var bengalternen Sterna bengalensis. Den
21/5 blev fire bengalterner observeret fra båden, mens vi sejlede tilbage fra Panorama
revet. Den 23/5 blev der ligeledes observeret fire bengalterner fra båden, mens vi
sejlede mod nord mod Hurghada. De fløj så tæt, at næbbets gule farve var tydelig.
Bengalterner er tæt beslægtet med splitterner, og i det kraftige lys virkede fjerdragtens
hvide farve forstærket. Bengalterne følger ikke efter båden i modsætning til
rødehavsmågerne.
Rødehavsmåger blev også observeret flyvende over Hurghada by den 23/5,
hvor den opførte sig som stormmåger og hættemåger i bymæssige omgivelser. Der
blev observeret 5-10 stykker, desuden blev der observeret en enkelt tårnfalk Falco
tinnunculus, som kredsede, sandsynligvis på jagt, samt tre palmeduer Streptopelia
senegalensis.
Ved et sted, ved navn Tabashîsh blev to fiskeørne Pandion heliaetus
observeret. De fløj sammen i noget der kunne ligne en territorialstrid.
Trækfugle
Den 18/5 blev der observeret træk af hvepsevåger Pernis apivorus over Hurghada.
Fuglene fløj i en skrue, Der var 15-20 stykker. Den 19/5 blev 4 hvepsevåger set
trækkende ud mod havet fra Little Gifton Island. Samme sted blev 4 hvepsevåger set
trækforsøgende den 20/5.
Den 21/5 blev en skråpe observeret . Den lå på vandet ud for Hurghada. Det
var min anden skråpeobservation i Rødehavet. Efter litteraturen at dømme (Goodman
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and Meininger 1989, Delin and Svensson 2004) og fuglens helt brune dragt var det
efter al sandsynlighed sodfarvet skråpe Puffinus griseus. Arten observeres
regelmæssigt i Rødehavet (jf. Goodman and meininger 1989 s. 118).

Rødehavsmågen Larus leucophthalmus er den hyppigst observerede fugl i Rødehavet.
The White-eyed gull Larus leucophthalmus is the most common bird species observed
on the Red Sea.
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Synopsis over fugleobservationerne i løbet af de fire ture
Siden 2005 er der blevet foretaget fire dykkerrejser til Rødehavet. En * betyder at arten blev observeret
i løbet af turen det pågældende år. Fugleobservationerne er taget fra rapporterne for de respektive år.
Alle observerede fugle er taget med, hvad enten de er standfugle eller trækfugle, og hvad enten de er
søfugle eller fugle set på land eller i byerne vi kørte igennem. Comparative table of bird observations
during the four travels of the author to the red sea. A * means that the species was observed at least
once in that particular year.

År/ year

2005

2006

2007

2010

Art / species
Sodfarvet skråpe
puffinus griseus
Fiskehejre Ardea
cinerea
Revhejre Egretta
gularis
Flamingo Phoenicopterus ruber
Rødehavsmåge
Larus
leucophtalmus
Bengalterne Sterna begalensis
Brilleterne Sterna
anaetheus
Rovterne Sterna
caspia
Sodfalk Falco
concolor
Tårnfalk Falco
tinunculus
Fiskeørn Pandion
haliaeteus
Hvepsevåge
Pernis apivorus
Blå kærhøg
Circus cyaneus
Rørhøg Circus
aeroginosus
Spurvehøg Accipiter nisus
Natravn Caprimulgus europaeus
Landsvale
Hirundo rustica
Digesvale Riparia
riparia
Gråkrage Corvus
cornix
Brunhalset ravn
Corvus ruficollis
Palmedue Streptopelia senegalensis
Turteldue Streptopelia turtur
Skovsanger Phylloscopus sibilatrix

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
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Synopsis9 over forskellige observerede fiskearter i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Listen er ikke udtømmende,
idet arter, som er svære at se, eller som kan unddrage sig observation, ikke er taget med. Comparative
table of fish observations during the four travels of the author to the Red Sea. A * means that the
species was observed at least once in that particular year. Species which are difficult to notice in the
field are not included.

År/ year

2005

2006

*

*

*

*

2007

2010

Art / species
Grå revhaj
Carcharhinus
amblyrynchus
Hvidtippet revhaj
Triaenodon obesus
Oceanisk
hvidtippet haj
Carcharhinus
longimanus
Silkehaj
Carcharhinus
falciformis
Tigerhaj/silkehaj
Galeocerdo cuvier/
Carcharhinus
falciformis
Manta Manta
birostris
Blåplettet pilrokke
Taeniura lymma
Stor Muræne
Gymnotorax
javanicus
Muræne
Gymnothorax
flavimarginatus
Ensfarvet Muræne
Gymnothorax
monochrous
Halvnæb
Hemirapmphidae
sp.
Soldaterfisk
Myripristis spp.
Sabelegernfisk
Sargocentrum
spiniferum
Tobakspibefisk
Fistularia
commersonii
Dragefisk Pterois
miles

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9

Nogle af observationerne blev gjort af mine medrejsende på turene. Desuden anføres arterne kun
hvis de var noteret ned i rapporterne eller optrådte tydeligt i foto- og filmmaterialet.
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År/ year

2005

2006

2007

2010

*

*

*

*

*

*

*

Art / species
Hvidfinnet
dragefisk Pterois
radiata
Rødbars Anthias
squamipinnis
Plectropomus
pesuliferus.
Juvelbars
Cephalopholis
miniata
Påfuglebars
Cephalopholis
argus
Høgefisk
Paracirrhites
forsteri
Månehalet
storøjefisk
Priacanthus
hamrur
Sugefisk
Echeneidae
Treval
Carangoides bajad
Kæmpetreval
Caranx ignobilis
Blåfinnet
hestemakrel
Caranx
melampygus
Storøjet treval
Caranx
sexfasciatus
Lodsfisk Naucrates
ductor
Ehrenbergs
snapper Lutjanus
ehrenbergi
Dobbeltplettet
snapper Lutjanus
bohar
Blåbåndet snapper
Lutjanus kasmira
Mangrovesnapper
Lutjanus
argentimaculatus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* (sammen med * (sammen med
mantarokke)

oceanisk
hvidtippet haj)

*

*

*

*
*

*
* (sammen med
oceanisk
hvidtippet haj)

*
*

*
*

*
*

*
*
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År/ year

2005

2006

2007

*

*

*

2010

Art / species
Sort og hvid
snappere Macolor
niger
Musketerfisk
Caesio lunaris
Stribet
musketerfisk
Caesio striata
Arabisk
monokelbrasen
Scolopsis ghanam
Forsskåls mulle
Parupeneus
forsskalii
Guldsaddelmulle
Parupeneus
cyclostomus
Langskægget mulle
Parupeneus
macronema
Gulstribet mulle/
Gulfinnet mulle
Mulloidichtys
flavolineatus/
Mulloidichtys
vanicolensis
Flagermusfisk
Platax orbicularis
Flagermusfisk
Platax sp.

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*
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En sohal kirurgfisk Acanthurus sohal fotograferet på revkanten ved Qut’ah Abu
Ramadah. A Sohal Surgeon Fish Acanthurus sohal on the edge of the reef at Qut’ah
Abu Ramadah

En rødehavsfanefisk Chaetodon fasciatus
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Synopsis over de observerede fanefiskearter Chaetodontidae i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Comparative table of
Chaetodontidae observations during the four travels. A * means that the species was observed at least
once in that particular year.

År/ year

2005

2006

2007

2010

Art / species
Linjet fanefisk

*

Chaetodon
lineolatus

Sortrygget
fanefisk

*

Chaetodon
melannotus

Eritrea fanefisk *

*

*

Chaetodon
paucifasciatus

Rødehavs
Fanefisk

*

*

Chaetodon
fasciatus

Blåkindet
fanefisk

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Chaetodon
semilarvatus

Sorthalet
fanefisk
Chaetodon
austriacus

Filament
fanefisk
Chaetodon
auriga

Vinkelfanefisk
Megaprotodon
trifascialis

Vimpelfisk

*

*

Henoichus
intermedius
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Kongeengelfisk Pygoplites diacanthus fotograferet i 2007. Two Regal Angelfishes
Pygoplites diacanthus photographed in 2007.
Synopsis over de observerede kejserfiskearter Pomacanthidae og jomfrufiskearter Pomacentridae
i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Listen er ikke udtømmende,
idet arter, som er svære at se, eller som kan unddrage sig observation, ikke er taget med. . Comparative
table of observations of Pomacanthidae and Pomacentridae during the four travels. A * means that
the species was observed at least once in that particular year. Species which are difficult to notice in
the field are not included.

År/ year

2005

2006

2007

2010

*

*

*

*

Art / species
Kongeengelfisk

*

Pygoplites
diacanthus

Ægte kejser

*

*

Pomacanthus
imperator

Halvmånekejserfisk

*

Pomancanthus
maculosus

Lyrehalet
kejserfisk

*

*

Genicathus
caudovittatus
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År/ year

2005

2006

2007

2010

Art / species
Oversergentfisk
Abudefduf
vaigensis
Saksehalet
sergentfisk
Abudefduf
saxatilis
Klovnfisk
Amphiprion
bicinctus
Hvidbuget
jomfrufisk
Amblyglyphidodon
leocogaster
Blågrøn
jomfrufisk
Chromis viridis
Tofarvet chromide
Chromis dimidiata
Chromis pembae

*

Stribet jomfrufisk
Dascyllus aruanus
Sortfinnet
jomfrufisk
Dascyllus
marginatus
Sort jomfrufisk
Dascyllus
trimaculatus
Svovlgul
jomfrufisk
Pomacentrus
sulfureus

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Vinkelfanefisk Megaprotodon trifascialis, som har en bordkoral som territorium. Foto taget i 2007 på
12 m dybde. A specimen of Megaprotodon trifascialis on a coral, which is its territory.

Chaetodon austriacus
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Synopsis over de observerede læbefiskearter Labridae og papegøjefiskearter
Scaridae i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Listen er ikke
udtømmende. Comparative table of observations of Labridae and Scaridae observed
during the four years. A * means at least one observation of the species that
particular year.
År

2005

2006

2007

2010

*

*

Art
Regnbuegylt
Thalassoma
klunzingieri

Napoleonsfisk

*

*

*

Cheilinus
undulatus

Rørmundet
gylte Epibulus

*

incidiator

Purpurgylte

*

Talassoma
purpureum

Pudsefisk

*

*

Labroides
dimidiatus

Stornæbet
papegøjefisk

*

Scarus gibbus

Rundhovedet
papegøjefisk

*

Chlorurus
sordidus

Tofarvet
papegøjefisk
Cetoscarus
bicolor

*
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Synopsis over de observerede kirurgfisk Acanthuridae i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Comparative
table of Acanthuridae observations during the four years. A * means at least one
observation of the species that particular year.
År

2005

2006

2007

2010

*

*

*

*

*

*

*

*

Art
Sejlfinnet
kirurgfisk
Zebrasoma
desjardinii

Gulhalet
kirurgfisk
Zebrasoma
xanthurum

Sohalkirurgfisk *

*

Acanthurus
sohal

Hvidhalet
kirurgfisk

*

Acanthurus
gahm

Stribet
kirurgfisk

*

*

*

*

*

*

*

Ctenochaetus
striatus

Brun kirurgfisk
Acanthurus
nigrofuscus

indisk
maskeret
næsehornsfisk

*

*

*

*

Naso elegans

Thorpes
næsehornsfisk
Naso
hexacanthus

Langsnudet
næsehornsfisk

*

Naso
brevirostris

Blåpigget
næsehornsfisk

*

Naso unicornis
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Synopsis over de observerede aftrækkerfisk Balistidae, filfisk Monacanthidae, kuffertfisk
Ostraciidae og kuglefisk Tetraodontidae i løbet af de fire ture:
En * betyder at arten blev observeret i løbet af turen det pågældende år. Comparative table of
Balistidae, Monacanthidae and Ostraciidae observations during the four years. A * means at least one
observation of the species that particular year.

År

2005

2006

2007

2010

Art
Blå
aftrækkerfisk

*

Pseudobalistes
fuscus

Titan
aftrækkerfisk

*

Balistoides
viridescens

Picassofisk

*

*

Rhinecanthus
assasi

Langhalet
filfisk Aluterus

*

scriptus

Kuffertfisk

*

*

Ostracion spp.

Maskekuglefisk *

*

Arothron
diadematus

Hvidplettet
kuglefisk

*

*

Arothron
hispidus

Vimpelfisk og blåkindet fanefisk fotograferet i 2005.
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DIVING- AND PHOTO TRAVEL TO THE RED SEA, MAY 2010
English summary
The report relates of fauna observations, especially of fish life, accomplished during a
travel to the Red Sea during a period of five days from the 18 to the 23 may 2010
where the author was on a live-aboard boat with diving facilites. Ten dives using
SCUBA equipment and four observational dives using snorkel were effecuated during
the investigation period. Furthermore, all bird species and other animals observed
from the deck of the ship were also noted.
The most commonly observed species were damselfishes Pomacentridae
spp., butterflyfishes Chaetodontidae spp. and surgeonfishes Acanthuridae spp. As
some of the dives were effectuated on places, where the population of corals was less
extensive for different reasons, it could be observed that in these areas, the fish
population was mainly represented by herbivores or detritus eaters, whereas the fish
species found were more in line with typical reef populations in places, where the
number of corals was in accordance with the populations on healthy reefs.
In all 2 specimens of giant moray eels Gymnothorax javanicus and a third
moray eel Gymnothorax sp. were observed. On a wreck at a depth of 28-29 m a
specimen of drab moray Gymnothorax monochrous was observed.
On the 18 may a specimen of the endangered coral species Acropora digitifera
was observed on the location called on the the reef Qu†fiah Abü Ramdah
on the position: 27? 08' 21,28'' N and 30? 57' 12,79'' E (position according to Google
Earth). On the same day and at the same location but after nightfall, a big shark
having a length of approximately 3 m was observed. It was either a tiger shark
Galeocerdo cuvier or a silk shark Charcarinus falsiformis.
As this travel was the fourth of a series of travels to the coral reefs of the Red
Sea both on the Egyptian coast and in the open sea stretching from Hurghada and
down St. John’s Reefs, comparative tables on the observed species are presented here.

44

LITTERATUR
Birkeland, C. (ed) 1997: Life and death of Coral Reefs,Chapman and Hall, New York.
Debelius, H. 2001: Red Sea Reef Guide, IKAN Unterwassrarchiv, Frankfurt.
Delin, H., L. Svensson 1990. Photographic guide to the birds of Britain and Europe.
Hamlyn Publishing Group Limited, London.
Eichler, D., 1996: Tropical Marine Life, Immel, London.
Goodman, S. M., P. L. Meininger, S. M. Baha el Din, J. J. Hobbs, W. C. Mullié
1989: The Birds of Egypt. Oxford University Press. Oxford, New York.
Göthel , H. 1998: Guide de la faune sous-marine, Mer Rouge et Océan Indien, 2.
Bind. Eugen Ulmer, Paris.
Lieske, E. & R. Myers, 2001: Coral Reef Fishes, Harper Collins, London.

Provençal, P., Dykker- og fotorejse, Rødehavet sept. 2007, intern rapport
Naturhistorisk Museum samt internetudgivelse på:
http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/rapporter/roedehav-2007.pdf
Provençal, P., 2008: Sohalkirurgfisken, Naturens Verden, 2008, nr. 2, pp. 26-29.
Shapiro, D. Y. 1986: Intra-group home ranges in a female-biased group of sexchanging fish, Animal Behaviour 34, pp. 865-870.

Layout på forside: Charlotte Clausen

45

