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Stribet koralmalle (Plotosus lineatus) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Plotosus lineatus Thunberg, 1787 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Plotosus anguillaris Bloch, 1794 

Plotosus arab Bleeker, 1862 

Kaldenavn: stribet koralmalle 

Beskrivelse 

Stribet koralmalle bliver op til 25 cm lang, men eksemplarer på godt 30 cm er kendt. Fisken er brun og har 

tydelige hvide længdestriber. Koralmallen har fire skægtråde på både over- og underkæbe. På første 

rygfinne samt på gællelågene har fisken giftige pigge, der indeholder særdeles stærk gift, der i enkelte 

tilfælde har medført død. Stribet koralmalle er en kystnær bentisk art og den eneste malle, der lever ved 

koralrev. Voksne fisk lever solitært eller i små grupper (< 20 individer), medens de juvenile fisk typisk 

danner større stimer med omkring 100 fisk. Voksne fisk søger føde via synet. De lever af krebsdyr, bløddyr, 

orme og mindre fisk. Hunnen i et par lægger æg i reder, som hannen graver under store sten på 

havbunden. Efter gydning forsvinder hunnen mens hannen passer på æggene. De planktoniske larver lever 

nær bunden1,2. 

Forvekslingsmuligheder 

Ingen 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Stribet koralmalle er hjemmehørende i havet fra Det Røde Hav til Samoa, mod nord til det sydlige Japan, 

mod syd til sydlige Australien og mod vest til Madagaskar. I Østafrika og ved Madagaskar ses arten at gå op 

i ferskvand. Arten er spredes naturligt via havet men er også spredt fra udslip da fisken holdes i akvarier og 

damme. På nuværende tidspunkt er arten blevet spredt til de varmeste dele af Middelhavet, og i Europa er 

det formentlig kun i Middelhavsegnene, at man vil se en større forekomst. De danske vintre er så kolde, at 

det er usandsynligt, at den vil kunne overleve en vinter, hvis den introduceres. Der er derfor ikke fare for, at 

den bliver etableret3. 

Score og baggrund 

Vi benytter en skala fra 1 til 3 til vurderingen af arternes påvirkninger/potentielle påvirkninger, hvor 1 

svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj. Harmonia-scoren er summen af scoren for de fire 

førstnævnte påvirkningsfaktorer og den samlede score er summen af alle scorer for de seks 

påvirkningsfaktorer. Ved scoringen af arterne vurderes effekterne i forhold til den nuværende udbredelse i 

Danmark og den udbredelse, der er sandsynlig inden for de kommende 10 år. 
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1 1 1 1 1 1 4 6 
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Spredningspotentiale: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da stribet koralmalle hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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