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Under et dyk ved de såkaldte “bob-
lende rev”* ved Hirsholmene ud
for Frederikshavn den 5. september
2004 observerede forfatteren Små-
mundet Gylte, Centrolabrus exole-
tus. Fiskene svømmede i en løs sti-
me på 5-10 eksemplarer. Størrelsen
varierede fra 10-15 cm. Fiskene
svømmede tæt på revene på 8-9 m
dybde. Sandbunden, hvorfra revene
rejser sig, ligger på ca. 10 m dyb-
de, og temperaturen ved bunden
var 17° C. Dykket fandt sted i tids-
rummet 14.10 -14.39.

Der sås også andre læbefisk på ste-
det. Den nærtbeslægtede Havkarus-
se sås overalt på revene og var
langt den hyppigste art på denne
lokalitet. Der var tillige enkelte
store individer af Alm. Savgylte
(Savgylte). De så ud til at være ter-
ritoriale, idet de opholdt sig på de
samme steder og ikke svømmede i
løse stimer, således som ikke-terri-
toriebesiddende Savgylte gør. Indi-

viderne af Småmundet Gylte holdt
noget sammen, men var blandet op
med og søgte føde langs revene på
samme måde som Havkarusse såle-
des, at alle fisk svømmede mellem
hinanden og blandede sig. Allige-
vel holdt individerne af Småmun-
det Gylte til et bestemt sted på dis-
se sand- og kalkformationer.

Grundfarven på de observerede
fisk var lysebrun, næsten beige,
med en hel del blå mønstre på ho-
vedet og blå linier på kroppen. En
tynd blå linie, som strakte sig fra
hovedet og 3/4 kropslængde hen
mod halen langs kroppens underste
halvdel, var ret markant hos nogle
af de større individer. Figur 8 i
Carl et. al. (2004) s. 37 gengiver
korrekt de observerede dyrs grund-
farve.

Feltkendetegnet for Småmundet
Gylte er, at halefinnen er klar in-
derst mod selve halen og mørk

yderst. I virkeligheden går der et
bredt, mørkt bånd lodret ned gen-
nem halefinnen, dvs. at halefinnens
yderste rand også er klar, hvilket
også fremgår af figur 8 i Carl et al.
(2004); se også Hayward & Ryland
(1998) s. 742. Dette er dog næppe
synligt i felten, så det synsindtryk
man får, når man ser fisken svøm-
me i havet, er en sort plet, som føl-
ger efter fisken. På grund af læbe-
fiskenes karakteristiske måde at
svømme på, hvor de især bruger
brystfinnerne, er halefinnerne tit
klappet noget sammen.

Småmundet Gylte er en særdeles
sjælden art i Danmark (Carl et al.
2004 nr. 189). Der er tidligere kun
fanget fem indivder i danske far-
vande. Fire individer fanget i Øre-
sund, tre i sommeren 1901 og et i
september 1902 (Otterstrøm 1912,
s. 136). Det seneste individ var en
unge fanget i 2003 ud for Frede-
rikshavn (Jørgen G. Nielsen, Zoo-
logisk Museum, pers. medd.; Carl
et al. (2004) tekst til figur 8 som er
en fotografi af denne unge). I øv-
rigt er arten udbredt i den norske
og svenske skærgård i Skagerrak
og Kattegat samt langs klippe-
kyster i Nordvest-Atlanten fra
Skotland og sydpå til Portugal
(Muus & Nielsen 1998, kort s.
204). Da det er vigtigt at registrere
artens mulige yderligere udbredel-
se i Danmark følger her en beskri-
velse af feltkendetegn hos de tre
almindeligste danske læbefisk samt
for Småmundet Gylte.

Feltkendetegn for mindre eksem-
plarer af danske læbefisk især til
brug ved undervandsobservationer.
Læbefisk kendes på, at fiskene ho-
vedsageligt svømmer ved hjælp af
brystfinnerne. Rygfinnen er lang
og når hen over det meste af ryg-
gen.

Mindre meddelelse:
Småmundet Gylte Centrolabrus exoletus ob-
serveret ved Hirsholmene

Philippe Provençal1

Rock Cook Centrolabrus exoletus (Labridae; Pisces) observed at Hirs-
holmene Islands, Denmark.
During a SCUBA-dive on September 5, 2004 at Hirsholmene Islands,
Denmark, 5-10 specimens of Rock Cook Centrolabrus exoletus were ob-
served at a depth of 8-9 m. Previously (1901-2003), only five specimens
have been observed in Denmark. A field guide to four Danish species of
Labridae is provided.
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*Formationer, der består af sandskorn sammenkittede med kalk og er dannede ved metanfortærende bakteriers stofskifte.
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Der er pigstråler forrest i rygfinnen,
men da denne del af rygfinnen of-
test er lagt ned, ses den sjældent.
Læs i øvrigt om læbefisk i Muus &
Nielsen (1998).

Berggylte Labrus berggylta
Feltkendetegn: Stor, variable farver,
ingen pletter som en fast del af
kroppens farver, høj i kroppen,
fremspringende snudeparti. Længde
op til 60 cm.

Generel beskrivelse: Berggylten er
høj i kroppen, og munden er stor
med lidt fremspringende snudepar-
ti. Kroppens grundfarve kan være
lys eller mørk. Nogle individer kan

have en mørkebrun næsten sort
grundfarve med lysere pletter. Ofte
er de enkelte skæl markeret med en
rød søm, og den resulterende røde
nettegning fortsætter i linier på ho-
vedet og på finnerne. De uparrede
finner, især halefinnen, kan have en
blå grundfarve i deres randområder.
Der er ingen sorte pletter som en
fast del af fiskens farver. Fisken
kendes oftest på sin størrelse, da
den er den største læbefiskeart, vi
har i vore farvande. De mindre ek-
semplarer kendes fra Savgylte på
mangelen på sort plet på halestil-
ken, på den lidt højere krop og på
den større mund (jf. Muus & Niel-
sen 1998 s. 203). Berggylte kan

ofte give et ret ensfarvet indtryk
når man ser den under vandet i dår-
lig sigtbarhed eller svagt lys i mod-
sætning til savgylte, hvis krops-
mønstre altid er mere fremtræden-
de.

Havkarusse Ctenolabrus rupestris
Feltkendetegn: Lille, slank i krop-
pen, brunrød farve, sort plet øverst
på halestilken. Længde op til knap
20 cm.

Generel beskrivelse: Som oftest
ensfarvet brun til brunrød. Enkelte
individer kan dog udvise grålige
almindeligvis noget udviskede
tværstriber. Fiskene er til en vis

Fig. 1. a: Berggylte Labrus berggylta. Læg mærke til det svagt fremstående snudeparti. b: Havkarusse Ctenolabrus
rupestris. Pletten øverst på halestilken er særdeles fremtrædende hos denne art. c: Savgylte Symphodus melops. Læg
mærke til længdestriberne og pletten midt på halestilken. d: Småmundet gylte Centrolabrus exoletus. Grundfarven er
lys. Foto a-c: Philippe Provencal. Foto d: G. Brovad.
a: Balan Wrasse Labrus berggylta. Observe that the snout is slightly protruding. b: Goldsinny Ctenolabrus rupestris.
The dark spot on the top of the caudal peduncle is clearly marked in this species. c: Corkwing Wrasse Symphodus
melops. Observe the longitudinal stripes and the dark spot in the middle of the caudal peduncle. d: Rock Cook
Centrolabrus exoletus. The basis colour of this species is light.
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grad i stand til at skifte farver af-
hængig af situation og omgivelser.
Yngre individer har ofte en gylden
linie som går fra munden til øjet.
En fast del af farverne hos alle indi-
vider er dog en tydelig sort plet
øverst på halestilken. Der er også
en sort plet forrest i rygfinnen, men
den er skjult på grund af rygfinnens
stilling hos fisk i naturen.

Savgylte Symphodus melops
Feltkendetegn: Lille, høj i kroppen,
sort plet midt på halestilken, 2 sorte
striber langs kroppen og ryggen
mørk ved rygfinnens basis. Længde
op til 30 cm, oftest mindre.

Generel beskrivelse: Noget højere i
kroppen end havkarusse og langt
mere variabel i farverne. I pragtfar-
ver har fiskene blå og røde farver
på de enkelte skæl, samt blå og
røde striber på hovedet, især under
øjnene og på gællelåget. Ofte har
de enkelte skæl en sort eller mørke-
rød søm, således at hvert skæl sy-
nes markeret. Til andre tider er det
især de grønlige farver som domi-
nerer. En fast del af farverne er dog
en sort plet midt på halestilken,
som ses hos alle savgylter i Dan-

mark, men den kan være noget ud-
visket hos nogle individer. Der er
også ofte en mørk plet på gællelå-
get bag ved øjet samt almindeligvis
en tydelig sort stribe, som strækker
sig fra snuden gennem øjet og langs
fiskens midterakse helt til halen og
en lidt smallere parallel sort stribe,
som løber mellem denne stribe og
rygfinnen, og endelig er ryggen
lige omkring rygfinnen også ofte
mørk, således at fisken giver ind-
tryk af at have tre mørke parallelle
striber langs med kropssiden. Stri-
berne kan dog være brudte, således
at de virker som aflange pletter sat i
forlængelse af hinanden, og de be-
høver langtfra alle at være lige ty-
deligt markerede.

Småmundet Gylte Centrolabrus
exoletus
Feltkendetegn: Lille, slankere i
kroppen, lys, blå mønstre og striber
- især på hovedet., bredt sort lodret
bånd på halefinnen adskilt fra hale-
stilken af et klart område, længde
op til 18 cm.

Generel beskrivelse: Minder noget
om Havkarusse i kropsform men er
lysere og med blå mønstre på hove-

det og på kroppen. Vigtigste kende-
tegn er at halefinnen har en bred
mørk lodret stribe, således at hale-
finnen virker klar inderst og mørk
yderst. Se ellers beskrivelserne
ovenfor.

Tak
Jeg vil gerne takke dr. phil. Jørgen
G. Nielsen, Zoologisk Museum,
København, for hans gennemlæs-
ning af manuskriptet og hans råd-
givning til denne artikel.
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