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Bunaken, Sulawesi fiske og havslange 
ekspeditionens første dag
Af: Arne Redsted Rasmussen, Ph.D., Lektor
10. maj 2012 kl. 14:28

Efter en meget lang rejse (forlænget af en revne i et landingshjul, som skulle repareres); et natligt 
regnvejr og en noget kedelig formiddag med for megen sø,  er vi nu kommet til det første område som 
skal undersøges, øen Bunaken i Nord-Sulawesi, hvor vi sammen med Samratulangi Universitet, skal 
undersøge havslangernes føde. I koralrev findes der en masse fisk, som aldrig kommer ud i de frie 
vandmasser, men lever en skjult tilværelse dybt inde i revet. Det gælder for eksempel store grupper som 
ålefisk (Anguilliformes) og brosmekvabber (Ophidiiformes). Undersøgelser fra Ny Kaledonien har vist 
at nogle havslangearter opsøger deres byttedyr langt inde i revene, hvilket gør at man kan få 
havslangerne til at fange de gemte fisk, for derefter at tømme maverne på slangerne, så man kan 
undersøge de fisk som slangerne har spist. I Ny Kaledonien viste det sig at havslangerne havde fanget 
en masse fiskearter, som var ukendte for videnskaben. Vi vil bruge samme metode til vores 
undersøgelser, i et af verdens mest biodiverse områder.  Ud over at undersøge havslangernes føde og 
evne til at ”gemme” ilten, tager vi også vævsprøver til DNA for derigennem at undersøge de enkle 
arters populationsstørrelse samt slægtskab. Havslangernes maveindhold bliver også undersøgt ved brug 
af DNA, for de fisk havslangerne har spist kan være meget fordøjede.

I dag så vi ingen havslanger, men en enkel suppe-havskildpadde svømmede forbi, samt en masse sjove 
og spændende fisk fra revet. Vi skal også på et tidspunkt undersøge nogle havslange-hjerner, da vi 
gerne vil forsøge at finde ud af hvorvidt havslangerne har et særlig stof, som kan bruges til at opbevare 
ilt som en form for reservetank. Det kan være hvis det bliver svært at trække vejret på den sædvanlige 
måde gennem havslangernes lunger.
Hvem er med på turen:

Ekspeditionens medlemmer:

Anders Hay-Schmidt er uddannet som biolog og ansat på Panum Instituttet, Sundhedsvidenskabelig 
fakultet, Københavns Universitet. Anders arbejder med neurotransmittere og globiner i hjernen og 
undersøger hvorvidt dykkende dyrs hjerner indeholder nogle stoffer som gør at hjernen ”overlever” 
længere tid uden ilt end andre dyr. Anders leder undersøgelserne af havslangernes hjerner.

Erik Frausing er uddannet som biolog og ansat på Frederiksberg Gymnasium som underviser og 
formidler, Erik er også uddannet professionel dykker og fotograf og har som de øvrige medlemmer af 
teamet deltaget i Galathea3 ekspeditionen. Erik står for dokumentationen af turen både over som under 
vandet.

Henrik Agner er  ansat i Søopmålingen i søværnet og uddannet som professionel dykker og leder inden 
for søværnet. Henrik deltog i det team på Galathea3 ekspeditionen som udforskede havbundene ved 
hjælp af sonarsystemer. På denne tur er Henrik dykkerleder og ansvarlig for  sikkerheden under de 
mange dyk som bliver foretaget på turen. Desuden varetager Henrik store dele af logistikken.



Peter Rask Møller er biolog og ansat som forsker og kurator af fiskesamlingen på Statens 
Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Peter arbejder med en bred vifte af både arktiske 
som tropiske fisk. På denne tur arbejder Peter med fisk som skjuler sig i koralrevet og står for 
undersøgelsen af  havslangernes føde samt indfangning af de skjulte fisk.

Arne Redsted Rasmussen er biolog og ansat på Konservatorskolen under Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Arne arbejder med havslangernes 
biologi. På turen skal Arne bestemme og beskrive de havslanger som fanges under de forskellige 
dykkerture.

 

Foto: Erik Frausing, ekspeditionsdeltagerne (havslange/fiskeekspeditionen), Nord Sulawesi.
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