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Den arabiske geograf al-Istakhrî skri-
ver i sin beskrivelse af Rødehavet fra år
951 efter vor tidsregning: “Rødehavet
er som en dal. Den indeholder mange
bjerge, som vandet hæver sig over.
Man finder ikke vej på det, hvis man
ikke er med skippere, som sejler deres
skibe ind i mellemrummene mellem
disse bjerge om dagen; om natten sej-
ler man der ikke! Rødehavets vand er

klart, så man ser bjergene i det ... Ud
for Eilat er der mange fisk i havet af
forskellige farver.”

De omtalte bjerge er koralrev i det
åbne hav som i Rødehavet oftest stiger
lodret op mod havoverfladen hvor de
ender i en flad top eller koralflade.
Denne ligger enten i overfladen så
brændingen samler sand til en vade
eller også ligger koralfladen under
overfladen på nogle få meters dybde.
Fladen kan også indeholde en lavvan-
det lagune dækket af rent sand. De

N A T U R E N S  V E R D E N1 4 ·  1 0 / 2 0 0 5 K O R A L R E V E N E  I  Å B E N T  H A V  U D  F O R  Æ G Y P T E N

KO R A L R EV E N E  I  Å B E N T  H AV  U D  F O R  

Æ G Y P T E N

Af Philippe Provençal

1. A: et oceanisk koralrev. Koralfladen er dækket af vand, men den er så tæt på overfladen at der opstår brænding. Det turkis-
blå felt midt på revet er en lavvandet lagune dækket af hvidt sand. De to både er dykkerbåde. Nogle af de mere populære rev
kunne virke helt overfyldte med disse både, men undervandsnaturen så ikke ud til at have lidt overlast pga.turismen. Selv i den
sydlige Aqababugt hvor kystrevene led voldsomt pga. menneskelige aktiviteter, havde revene i åbent hav en intakt undervands-
natur. Den 25.4.2005. B: en trosse fra dykkerbåden er bundet fast til revet. Af hensyn til miljøbeskyttelse er det forbudt at kaste
anker på koralrevene da det medfører en fysisk ødelæggelse af epifaunaen. Bådene bliver derfor altid bundet på revene. De to fisk
som interesserer sig for trossen, er Rødehavs-fanefisk og sejlfinnet kirurgfisk. Den 22.4.2005. (P. Provençal)
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omtalte fisk af forskellige farver, findes
selvfølgelig i hele Rødehavet og ikke
kun ud for Eilat, men den arabiske for-
fatter skrev sit geografiske værk i
bymæssige omgivelser og var helt
afhængig af de kilder som han havde
til rådighed.

Koralrevene i Rødehavet er af to
hovedtyper. Kysterne er besat med
kystrev som går direkte ud fra kysten i
en koralflade. Den kan være så smal
som en halv meter eller flere hundrede
meter bred og almindeligvis ligge på
ca. en halv meters dybde. Fladen går
over i en skråning eller direkte over i
en lodret væg. Ude på det åbne hav
findes de oceaniske rev der som
beskrevet går lodret op fra bunden.
Nogle af disse rev står dog mere skråt,
således at der fås stejle skråninger, og
nogle er omgivet af vandrette lavvan-
dede partier på 10-20 m dybde med
sand hvor der findes koralblokke og
levende koralkolonier. Koralblokkene
er blokke af koralkalk, egentlig små rev
som kan nå overfladen, og som er
opstået isoleret fra, men dog stadigvæk
i tilknytning til hovedrevet. De ocea-
niske rev kan dække et stort areal, men
mange er mindre, og nogle kan være så
små at man med dykkerudstyr kan
svømme omkring dem i løbet af en
times tid (fig. 1).

Revene i åbent hav har ofte det mest
imponerende dyreliv, både hvad angår
fastsiddende dyr og fritsvømmende
dyr som fiskene, idet de ligger omgivet
af åbent vand. Vandudskiftningen er
derfor maksimal, og højsødyr kommer
derfor ofte ind til revene for at foura-
gere. Højsøen er et andet ord for det
åbne hav, og højsødyr færdes på det
åbne hav langt fra land. 

I april 2005 foretog jeg en dykker-
tur til revene ud for det sydlige

Ægyptens Rødehavskyst. Dykkerturen
var en såkaldt “live aboard”, dvs. at
man under hele turen boede på en båd
som var specielt udstyret til at varetage
dyk. Dette gav mulighed for at studere
disse rev på nært hold og sammenhol-
de observationerne med dem fra besøg
på åbenthavsrev i den sydlige
Aqababugt i 1993-95.

Epifaunaen er den tekniske betegnelse
for alle de dyr der sidder fast og frit

fremme. Når man svømmer langs et
koralrev, især hvis disse er ude på det
åbne hav, vil al fast grund i hvert fald
på de første 20 m af vandsøjlen være
dækket af fastsiddende dyr (fig. 2). I
Rødehavet er der mange stenkoraller,
men også mange horn- og blødkoraller. 

Koraller begynder som en lille enlig
polyp udviklet fra en  fritsvømmende
larve som har sat sig fast på et hårdt
substrat. I koralrevene er substratet
koralkalken fra revet. Den første lille
polyp deler sig og udskiller samtidig
kalk der danner et substrat som polyp-
pen indlejrer sig i. Stedet hvor de er

2. Siden af et stejlt rev. Bunden er helt dækket af koraller og andet fastsiddende dyre-
liv. Fiskene er de små rødbarser. St. Johns revkomplekset, 7-10 m dybde den
24.4.2005. (P. Provençal)
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indlejrede, har typisk en skålformet
struktur med stråleformede skulpte-
ringer, de såkaldte septa som udgår fra
midten. Polyppen sidder i skålen og
rækker sin stok og fangarme op fra
den. Efterhånden vokser kolonien af
polypper. De danner en klon da de
alle sammen stammer fra den første
polyp. Desuden står de i forbindelse
med hinanden, idet både hud og
krops hule breder sig ud over kalken
og danner et sammenhængende hele
med de øvrige polypper i kolonien.
Polypperne og deres sammenknytten-
de væv breder sig derfor over koloni-
ens kalksubstrat som en slags levende
tæppe der dækker kalken fuldstæn-
digt. Kalken kan antage mange for-
skellige former, men de hyppigste er
enten forgreninger, så man får den
såkaldte hjortetaksvækst, eller en mere
kompakt vækst som endda kan sætte
sig som et lag eller et panser på selve
grundsubstratet. Ofte kaldes kalkfor-
mationerne for en koralstok eller et
koralskelet (fig. 3).

Koraller er nældedyr ligesom søane-
moner og gopler (Naturens Verden
2003, nr. 10 & 2004, nr. 10). De lever
af plankton som de fanger vha. deres
tentakler og nældeceller. Imidlertid
har de revdannende koraller også
encellede symbiotiske alger i deres væv
som forsyner dem med fotosyntese-
produkter. Det er disse symbiotiske
alger, kaldet for zooxantheller, som i
samspil med korallerne selv giver
kolonierne deres ofte særdeles smukke
lyseblå, violette, rødlige og andre
nuancer. Man kan sige at mange
koraller lever et dobbeltliv. Om dagen
fungerer de på en måde som planter
idet de lader sollyset udvirke fotosyn-
tesen i algerne i deres væv, mens de om
natten lever som rovdyr der fanger alle

3. Koralkoloni af en Porites sp. Kolonien dækker sit underlag helt. Fisken er en hvid-
brystet jomfrufisk. 8-9 m dybde den 22.4.2005. (P. Provençal)

4. Den snoragtig genstand er ikke resterne af en bådesnor, men en hornkoral,
Juncella juncea. Den store fisk er en juvelbars. St. Johns revkomplekserne, 20-25 m
dybde den 23.4.2005. (P. Provençal)
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de byttedyr som de kan magte. Da alle
polypper i kolonierne er forbundet,
betyder det at det den enkelte polyp
fanger, kommer alle til gode. Pga.
deres afhængighed af fotosyntesen fra
deres symbiotiske alger kan de tropiske
revdannende koraller kun leve i klart,
solrigt vand.

De revdannende koraller tilhører
ordnen Scleractinia. De har alle seks
tentakler eller et multiplum af seks. De
såkaldte hornkoraller og blødkoraller,
Alcyonaria, har alle otte tentakler eller
et multiplum af otte. Deres koralstok
består ikke af kalk, men af et hornagtigt
materiale, deraf navnet (fig. 4).
Blødkorallernes stok er endnu mere
bøjelig, således at kolonierne bevæger
sig efter bølgerne, så de kan få en

5. Bestand af ildkoraller. Der er to arter: De takkede er Millepora dichotoma og de
pladeformede platyphylla. Den gule fisk er en svovlgul jomfrufisk og den blå en
hvidbrystet jomfrufisk. Nær overfladen den 22.4.2005. (P. Provençal)

6. Et stejlt rev med mange stenkoraller.
Den farveprægtige fisk i midten er en
påfuglekejserfisk. 8-10 m dybde den
26.4.2005. (P. Provençal)

7. Fiskenes farver kan være konturopløsende. Fiskene med de brede, sorte og hvide
tværstriber er vimpelfisk. Deres farvemønstre opløser deres form og virker også
kamuflerende idet de går i ét med lys- og skyggespillet i miljøet. De gule fisk er blå-
kindet fanefisk der danner ét par. De findes kun i Rødehavet og Adenbugten (de er
endemiske). De øvrige fisk er alle forskellige arter jomfrufisk. 1,5 m dybde den
22.4.2005. (P. Provençal)
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umiddelbar lighed med planter.
Alcyonaria-koraller har også ofte sym-
biotiske alger. I koralrevene vil man
ofte lægge mærke til de gule ildkoral-
ler Millepora (fig 5). De kan danne
særdeles imponerende strukturer på
havbunden, men de er ikke koraller.
De tilhører en mere primitiv klasse
polypdyr kaldet for hydrozoer. Navnet
ildkoraller har de fordi de har nælde-
celler med en kraftig gift der brænder
ligesom fx brændegoplers. Pga. deres
symbiose med zooxantheller er de
stærkt lysafhængige, og de findes sjæl-
dent på mere end 10 m dybde. På lidt
lavere vand og især hvor der er en
smule læ, kan de danne tætte bestande
(fig. 5).

Især på de lodrette rev ude til havs
hvor vandudskiftningen er optimal,
og hvor luften er støvfri, kan der være
en særdeles stor tæthed og artsrigdom
af koraller og andet fastsiddende liv
(fig. 6). Koraller kan ikke tåle hvis der
konstant er mineralsk svæv i vandet,
fx. støv og sand fra ørknen, idet de så
skal bruge for meget energi på at
holde sig selv fri for partikler som
måtte falde på dem. Inden under land,
specielt i et ørkenklima, vil der natur-
ligvis altid være mere støv og sand i
luften og vandet end ude på det åbne
hav.

Vandet i Rødehavet er klart blåt, og
sigtbarheden ligger almindeligvis på
20-40 m. Vandet siges derfor at være

fattigt på plankton, hvoraf der dog
kan være en hel del, hvilket bl.a. freg-
år af at planktonædende dyr som øre-
gopler kan findes i de store flokke som
man også kender fra nordiske farvan-
de. Også i den ydre skærgård i
Sydnorge kan man finde dybt blåt,
klart vand med en 20-40 m sigtbar-
hed. Det ser ud til, ud fra egne erfa-
ringer, at god sigtbarhed mere er et
udtryk for bundforholdene, dvs. stejl-
kyst og ingen blød bund hvis materia-
le kan hvirvles op og svæve i vandet.
Mange af organismerne ved koralrev
er planktonædere – hvad enten de er
fastsiddende eller fritsvømmende. De
ville ikke kunne trives hvis vandet var
helt planktonfattigt.

8. Fiskene ved et lodret rev. Holder sig tæt op ad det så at dykkeren 
faktisk svømmer i frit vand. 10-12 m dybde den 23.4.2005. (P. Provençal)
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I Rødehavet er den fremherskende
vindretning fra nord. Det betyder at
revene udvikler sig mest og har det flot-
teste dyreliv på deres nordside idet
vinden sørger for at overfladevandet
hele tiden føres hen mod revet fra
denne side. På åbent hav i Rødehavet
er der almindeligvis en vedvarende,
jævn til frisk vind (vindstyrke 4-5) fra
nord. Da Rødehavets længderetning er
fra nord mod syd-sydøst virker dette
som en kæmpemæssig cirkulations-
pumpe som fører overfladevand sydpå
og ud af Rødehavet. Dette modsvares

af en indgående bundstrøm. Vand-
cirkulationen er sikkert af vital betyd-
ning for Rødehavets økosystemer.

Til de bofaste dyr hører de egentlige
koralrevsfisk. De er helt afhængige af
en bund hvor de kan søge føde og skjul
og er som oftest territoriale i hvert fald
i forbindelse med yngleperioden. Til
disse fisk hører fanefisk, kejserfisk,
vimpelfisk, jomfrufisk, koralbarser,

læbefisk, papegøjefisk, kutlinger,
koralsmutter, muræner og diverse rok-
ker. Desuden også nogle hajarter, især
hvidtippet revhaj og grå revhaj. De
fleste af disse fisk færdes oftest i par
eller i mindre stimer, og mange af dem
har de berømte stærke farver i stil med,
plakatfarver som gør dem så attraktive
både i akvarier og hos dykkerturister-
ne. Farvernes funktioner er forskellige.
Dels skal de holde konkurrenter væk
fra territorierne, farverne virker sim-
pelthen som advarselsflag, og dels skal
de skjule fiskene for fjender. Det sidste

9. En lille flok stribede jomfrufisk, som “bor” i den flotte, grenede koralkoloni. I tilfælde af fare flygter de ind mellem korallens
grene. De lever af de lidt større planktondyr som driver forbi. Denne art er særdeles populær blandt saltvandsakvarister og tilhø-
rer sandsynligvis slægten Acropora. Godt 10 m dybde den 26.4.2005. (P. Provençal)

R E V E N E S  F I S K
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kan lyde som en selvmodsigelse, men
mange af mønstrene er konturopløs-
ende (fig. 7) eller giver indtryk af en
helt anden fremtoning. Fx kan store
øjepletter give indtryk af en langt stør-
re fisk end tilfældet er. Desuden virker
mange af farverne faktisk kamoufle-
rende i koralrevenes i forvejen farveri-
ge verden. Endelig virker mange som
advarselsfarver som skal fortælle even-
tuelle rovfisk at den pågældende fisk
er giftig eller i stand til at forsvare sig.
Det er heller ikke så farligt at være far-
vestrålende på et koralrev hvor der er
masser af sprækker og skjul. Der kan
det energimæssigt betale sig at være
iøjnefaldende og samtidig så forskellig
fra nært beslægtede arter som muligt.
Så skal man ikke spilde tid på at lokke
den forkerte mage til, eller jage andre
væk som ikke er konkurrerende arts-
fæller.

Når man svømmer langs et koral-
rev, og da især et ude på det åbne hav,
kan man kun blive imponeret over
den enorme mængde fisk. Visse steder
ser det ud som om der er én fisk pr.
liter vand. Det skal dog forstås på den
måde at denne tæthed kun gælder tæt
på selve revet. Allerede 1,5 m fra dette
er tætheden betydeligt mindre (fig. 8).
Især de mindre fisk på op til 40 cm
længde holder sig tæt op ad revet hvor
de lynhurtigt kan søge ly imellem
korallerne og anden epifauna. Er man
bare en fem meter fra den lodrette rev-
væg, er der næsten ingen fisk omkring
en. Mange holder til på steder hvor de
kan skjule sig lynhurtigt. Fx er der
mange jomfrufisk som bor ved hjorte-
takskoraller og smutter ned i sikker-
hed mellem grenene ved tegn på fare
(fig. 9). De store flokke af små rødbar-
ser skjuler sig også i epifaunaen ved
fare. Ser man på en flok, vil man lægge

10. En flok rødbarser som opholder sig tæt ved revvæggen. 
Elphinstone Revet, 5-7 m dybde den 27.4.2005. (P. Provençal)

11. A: Et smukt, hanligt eksemplar af Rødehavets største pappegøjefisk Scarus gibbus.
Den er ca. 1 m lang og sætter sig i imponerepositur for at jage en indtrængende væk fra
territoriet. Den indtrængende var i dette tilfælde forfatteren. Thomas Reef i
Tiranstrædet, 3-4 m dybde den 27.7.1995. B: en lidt yngre napoleonsfisk. Denne art
er ofte overhovedet ikke bange for dykkere. I 1994 ved et dyk ud for det sydlige Sinai
kom et flot eksemplar og kiggede nysgerrigt på mig og mine dykkerkammerater. 17-20
m dybde den 23.4.2005. (P. Provençal)
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mærke til at alle fiskene vender hove-
det i forskellige retninger (fig. 10).
Denne art bruger altså ikke stimead-
færd til forsvar under svømning som fx
sild eller tobis. Ved fare søger de skjul
uden at danne en tæt stime. Alligevel
er flokkene strukturerede idet der er

hierarkier, og hannerne er territoriale
og holder harem. 

Der er andre større fisk som holder
til langs revene. De lever af alger eller
af epifaunaen. Der er fx rorfisk, snap-
pere, papegøjefisk (fig. 11A) og større
læbefisk. Den store læbefisk som man

i Ægypten kalder for napoleonsfisk,
kan blive 2,5 m lang (fig. 11B).
Snapperne kan danne tætte stimer
langs med revene, men de er for store
til at søge skjul i epifaunaen, så de er
afhængige af deres stimeadfærd til for-
var mod eventuelle fjender (fig. 12).
Mange snappere lever selv som natak-
tive rovfisk, men danner tætte stimer
om dagen.

Blandt højsødyrene er der hestemakrel-
ler, tun, hajer og delfiner. De store rov-
fisk som oftest ses ved revene, er heste-
makreller hvoraf en del af arterne også
kaldes for trevaller (fig. 13). De er
oftest 1/2-1 m lange, men en enkelt art
kan dog blive 1,8 m lang. De svømmee
enkeltvis eller i mindre stimer ved
revet, hvor de kan give indtryk af at

12. En flot stime af Ehrenbergs snapper som opholder sig stille i 
vandet ved revet. Ca. 20 m dybde den 26.4.2005. (P. Provençal)

13. En stime storøjede trevaller. Fiskene
er 50-75 cm lange. St. John revkom-
plekset, 16-18 m dybde den 24.4.2005.
(P. Provençal)

H Ø J S Ø D Y R E N E
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være fast tilknyttet, men deres bryst-
finner er aflange og holdes bøjet tilba-
ge og ud fra kroppen, således at de vir-
ker som stabilisatorer og bæreplaner.
Dette træk er typisk for højsøfisk, og
hestemakrellerne træffes hyppigt ude i
det åbne hav langt fra land og rev.

Tun er også højsøfisk, men kan fore-
komme helt inde ved de lodrette rev
hvor de også kommer ind for at søge
efter føde. 

Af delfiner er der flere arter i
Rødehavet. Den hyppigste er det ind-
opacifiske øresvin. Det er en 2,5-3 m
lang delfin hvis grundfarve er mørke-
brun, men som bliver langt lysere på
bugen. Specielt ungerne kan have
“udløbere” af den lyse bugfarve opad på
hovedet og over snuden. Det er en art
som svømmer i blandede flokke, dvs.

flokke bestående både af voksne og
unger. Flokkenes størrelse er variabel,
men det hyppigst observerede er små-
flokke på 5-10 voksne med deres unger.
Større ansamlinger kan også observeres.
Delfinerne færdes i det åbne hav, men
kommer til revene for at æde. De er
ikke sky over for dykkerne, men de
opsøger dem heller ikke. Specielt ung-
erne ynder at lade sig føre frem af både-
nes bovbølger. 

Nogle hajarter som hvidtippet rev-
haj er ret bundafhængige, uden dog at
være bundfisk, og de er bl.a. glade for
huler eller sprækker hvor de kan ligge
ned og sove i dagtimerne. Andre hajar-
ter som den grå revhaj færdes ligesom
hestemakrellerne ofte ved revet og
søger ind til revene for at yngle, men
svømmer derefter ude i højsøen igen.
Begge de nævnte hajarter ses forholds-
vis hyppigt ved revene. Hvidtippet rev-
haj (fig. 14) er på størrelse med vel-
voksne danske pighajer, selv om læng-
den hvis de lever længe nok i et rigt
område, kan blive 2 m. Arten anses for
at være ufarlig, med mindre man har
generet den groft eller vækket dens
appetit ved fx undervandsjagt med
spyd hvor de sårede fisk kommer til at
virke som en form for levende agn. 

Den grå revhaj (fig. 15) er en fisk på
1,5-2 m længde. Den reagerer meget
mere på dykkere idet den kan oprette
territorier når den opholder sig ved
revene og hævde territoriet over for
dykkere. Dette sker dog ikke ved et
umiddelbart angreb, men ser man en
grå revhaj som udviser en tydelig
advarselsadfærd ved at skyde ryg,
sænke brystfinnerne og ryste halen og
somme tider hovedet fra side til side,
så må denne advarsel tages alvorligt.
Angreb er så oftest er umiddelbart
forestående, hvis man ikke viser til-

14. Den hvidtippede revhaj er egentligt nataktiv, men kan godt 
træffes om dagen. 15 m dybde den 24.4.2005. (P. Provençal)

15. På trods af at arten siges at kunne
reagere kraftigt, vises her den typiske
adfærd af de grå revhajer i Rødehavet.
Dyrene er sky og vil helst undgå dykke-
re, især hvis der er en del af dem i van-
det. Opad mod overfladen, 16-18 m
dybde den 24.4.2005. (P. Provençal)
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børlig respekt. De grå revhajer reagerer
også særdeles kraftigt på blod og såre-
de fisk i vandet, idet de nemt går i “fee-
ding frenzy”. Dette engelske udtryk
betyder ædegalskab og hentyder til at
hajer – og også andre fisk som laks og
ørreder og selvfølgelig de herostratiske
berømte piratfisk – kan gå i en tilstand
der nærmer sig manisk ædelyst hvor de
bider vildt på alt hvad de kan komme
i nærheden af. I slige tilfælde kan de
grå revhajer være særdeles farlige. På
den anden side vil de i Rødehavet, ofte
være ret sky over for dykkere. Bevæger
man sig roligt, og giver man dem plads
til at svømme væk, vil de almindeligvis

blot svømme uanfængtet langs revet og
lade sig observere. De er særdeles
smukke dyr af gråblå farve og med
typisk hajfacon og deres tilstedeværelse
er karakteristik for diverse rev. Arts-
kendetegnet er at halefinnens yderkant
er sort, hvorimod rygfinnen enten er af
samme farve som kroppen eller har en
smule hvidt på spidsen.

Blandt andre tværmunde er karakte-
ristike, er mantarokkerne (fig. 16). De
er fritsvømmende, planktonspisende
fisk som kan opnå et “vingefang” på 8
m. De fleste er dog langt mindre,
Rødehavet er de almindeligvis 2,5-4 m
i vingefang. Disse rokker er tilknyttet

rev, men er samtidigt højsødyr. De kan
genkendes individuelt ved deres møn-
stre på bugen, og jeg fik at vide af de
lokale dykkerguides at de enkelte ind-
ivider færdes fast i et revkompleks og
svømmer fra det ene af de enkelte rev til
det andet over åbent hav. De har med
andre ord hvad biologer ville kalde for
et home-range. 

Mantarokkerne svømmer særdeles
elegant idet de glider afsted på deres
vinger (brystfinnerne) på lange
strækninger. De bevæger kun vingerne
når de skal skifte fart eller retning. Det
er et fantastisk smukt syn at se dem
svømme i havet.

V I D E N S K A B E L I G E  A R T S N AV N E

fanefisk Chaetodon semilarvatus
blødkoraller Alcyonacea
Ehrenbergs snapper Lutjanus ehrenbergi
fanefisk Chaetodontidae
grå revhaj Carcharhinus amblyrynchos 

(eller wheeleri. Zoologerne er 
ikke enige om der findes en 
eller to arter på verdensplan. 
I tilfælde af to arter tilhører 
rødehavsbestanden wheeleri)¬

hestemakreller Carangidae
hornkoraller Gorgonacea

hvidbrystet jomfrufisk Amblyglyphidodon leucogaster
hvidtippet revhaj Triaenodon obesus
indopacifiske øresvin Tursiops aduncus
jomfrufisk Pomacentridae
juvelbars Cephalopholis miniata
kejserfisk Pomacanthidae
koralbarser Serranidae
koralsmutter Pseudochromidae
kutlinger Gobiidae
læbefisk Labridae
mantarokke Manta birostris
muræner Muraenidae

napoleonsfisk Cheilinus undulatus
papegøjefisk Scaridae
påfuglekejserfisk Pygoplites diacanthus
rorfisk Kyphosidae
rødbars Anthias squamipinnis
rødehavs-fanefisk Chaetodon fasciatus
sejlfinnet kirurgfisk Zebrasoma veliferum
snappere Lutjanidae
stribet jomfrufisk Dascyllus aruanus
storøjet treval Caranx sexfasciatus
svovlgul jomfrufisk Pomacentrus sulphureus
vimpelfisk Heniochus intermedius

16. En mantarokke omgivet af dykkernes bobler. Serien A-C viser rokken stige op 
fra dybet og vende. 20 m dybde den 24.4.2005. (P. Provençal)

A B C


