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Korallrev tillhör de mest produktiva ekosystemen i världen och stenkoraller står för den största 
produktionen av rev. Världens korallrev är hotade av en kombination av klimatförändringar som 
resulterar i korallblekning, utvecklandet av kuststäder, överexploatering, föroreningar och sjukdomar. 
Korallblekning sker under stress, då korallen förlorar sin fotosyntetiserande symbiotiska alg, vilket 
resulterar i blekvit färg och koralldöd. År 1998 orsakade höjda havsvattentemperaturer svår 
korallblekning världen över. Sedan dess har vissa korallrev inte återhämtat sig och den 
bakomliggande mekanismen är fortfarande oklar. Återhämtningen av släkterna Acropora och 
Montipora på den Kenyanska kusten är särskilt låg. Dessa arter har visat god återhämtningsförmåga 
på andra rev i t.ex. Australien. Data från Kenya visar också att vissa arter av koraller har lägre 
återhämtning på skyddade (icke-fiskade) rev jämfört med oskyddade (fiskade) rev. Rev som är 
skyddade har vanligen högre förekomst och artrikedom av fiskar, vilket inkluderar korallätande fiskar 
(korallivorer). Korallivorer har tidigare visats kunna minska korallers reproduktion och 
tillväxthastighet, genom att avlägsna delar av dess kalciumkarbonat skelettet. Detta antyder att fiskar 
kan minska korallernas återhämtningshastighet.  
 
Denna studie syftade till att ta reda på om korallätande fiskar kan vara en möjlig orsak till den 
långsamma återhämtningen av Acropora- och Montipora-arter i Kenya. Jag utförde studier på ett 
skyddat rev i Malindi på Kenyas kust, där jag gjorde observationer av fiskars födoval, inventering av 
antalet fiskar och koraller per area samt förekomst av betningsmärken på korallkolonier. Ett 
experiment utfördes för att studera effekten av korallätande fiskar. Små bitar av koraller (10 cm) sattes 
ut i vattnet och hälften av dem skyddades av burar. Ytan på fragmenten beräknades vid starten samt 
efter 18 dagar i vattnet. Födovalsobservationerna hos fisk utförde jag genom att följa efter och 
observera individer från kända korallätande arter i 3 minuter. Alla bett vad gäller antal och typ av föda 
noterades. Fisktätheten bestämdes genom att räkna antalet individer från tidigare kända korallätande 
familjer längs en 50 meter lång lina. Förekomst av koraller fastställdes genom att räkna antalet 
kolonier i 2 m
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 stora rutor och närvaro och frånvaro av bitmärken noterades.   

 
Vid experimentets slut visade korallerna utsatta för fisk tecken på betning genom förstörd eller 
försvunnen vävnad. Födovalsobservationerna visade att alla fjärilsfiskar konsumerade koraller i 
varierande mängd (20-98 %). Densiteten av korallätande fiskar var 20 individer per 250 m
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. Resultatet 

från betningsstudien visade att 11 av 15 korallarter var betade, mestadels korallen Montipora. 
Eftersom korallers tillväxthastighet generellt sett är mycket låg kan betningen av fiskar sannlikt vara 
en viktig begränsande faktor för korallernas tillväxt och reproduktion och därmed också en av 
förklaringarna till varför återhämtningen är långsammare på skyddade rev som har fler korallätande 
fiskar. Montipora var i denna studie hårt betad av korallivorer och detta faktum kan därför vara 
orsaken till den långsamma återhämtningen. Acropora däremot visade sig inte vara hårt betad och 
orsaken till varför denna art inte har återhämtat sig på skyddade rev är därför fortfarande oklar. 
Eftersom korallblekning kommer att bli vanligare i framtiden är förståelsen av återhämtning och 
tillväxt efter störningar särskilt viktig. Genom att plantera ut korallfragment på förstörda rev har man 
lyckats öka förekomsten av både korallarter och fiskarter. Eftersom koraller äts av fiskar kan det vara 
bra att till en början bura in de korallfragment som selekteras för att undvika betning. Skötselåtgärder 
för korallrev bör inte vara generella utan väljas utifrån viktiga faktorer som påverkar koralltillväxt till 
exempel känslighet för korallivorer. 
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