
Στη Κύπρο  
έχουν αναγνωρισθεί περίπου 168 ξενικά θαλάσσια είδη που είναι σχετικά μικρός αριθμός. Αυτό οφείλεται στις σχετικά  
χαμηλές θερμοκρασίες του νερού γύρω από το νησί, όπως και η μεγάλη απόσταση από τις ηπειρωτικές ακτές αλλα και  
η έλλειψης στοχευμένης έρευνας (άρα μπορεί να υπάρχουν περισσότερα είδη). 
 
Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι τα νερά γύρω από τη Κύπρο, έχουν αποικηθεί από:  
  36 είδη ψαριών (35 οστεϊχθύες +1 χονδριχθύς). Τα ψάρια αυτά είναι στη πλειονότητα τους κοινά και κάποια  
                                        έχουν μεγάλη εμπορική αξία αφού ψαρεύονται για τροφή.  
 4 είδη εισβολείς : είδη που απειλούν τη βιοποικιλότητα,  
 ανταγωνίζονται και απειλούν τα γηγενή είδη  
 απειλούν την οικολογική ισορροπία αφού δεν έχουν θηρευτή στην περιοχή,  
 την οικονομική σταθερότητα αφού προκαλούν ζημιές στα δίκτυα των ψαράδων. 
  την ανθρώπινη υγεία αφού κάποια είναι μη βρώσιμα και υπάρχει και ένα είδος που είναι δηλητηριώδες   
Παραδειγματα λεσσεψιανών μεταναστών που απειλούν το οικοσύστημα:   
(1) λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus),  
(2) πιθκιαύλι (Fistularia commersonii),  
(3) άσπρη κουρκούνα (Siganus rivulatus),  
(4) μαύρη κουρκούνα (Siganus luridus)  
        
          λεσσεψιανά είδη ψαριών: >10% σε βάρος των εκφορτώσεων της παράκτιας αλιείας  

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ. Διατρέχει κατά 
διεύθυνση Βορρά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Η 
στάθμη νερού της Ερυθράς Θάλασσας είναι ψηλότερη από της ανατολικής Μεσογείου με αποτέλεσμα  η 
διώρυγα να λειτουργεί σαν κανάλι διοχέτευσης νερών από την Ερυθρά προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. Με το 
νερό μεταφέρονται υδρόβιοι οργανισμοί σαν αυγά, προνύμφες και ενήλικα άτομα.  
Η αύξηση στη θερμοκρασία των νερών της ανατολικής Μεσογείου που παρατηρήθηκε τα τελευταία 30 με 40 
χρόνια είχε καταλυτικές επιπτώσεις στην εγκατάσταση των ξενόφερτων ειδών, αφού δημιουργήθηκαν οι 
ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη, διαβίωση και αναπαραγωγή. 
Γενικά, τα νερά της Μεσογείου έχουν ψηλή θερμοκρασία, ψηλή αλατότητα  και χαμηλή συγκέντρωση 
θρεπτικών συστατικών με αποτέλεσμα να παρατηρείται χαμηλή βιομάζα θαλάσσιων οργανισμών και χαμηλή 
παραγωγή από τους φυτικούς οργανισμούς.  
Tα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στους πληθυσμούς ξενόφερτων ειδών τα οποία 
διείσδυσαν στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Οι μετανάστες αυτοί, γνωστοί και σαν 
«λεσσεψιανοί μετανάστες» εισέβαλαν στη περιοχή της Μεσογείου προκαλώντας αλλαγές στη διασπορά 
οργανισμών που ζούσαν στη περιοχή. Οι επιπτώσεις από τη ραγδαία αύξηση στους πληθυσμούς των 
ξενόφερτων αυτών ειδών, ήταν τόσο αρνητικές όσο και θετικές.  

αρνητική επίδραση:  
•θήρευση  
•ανταγωνισμός  
•απελευθέρωση τοξινών  
•υβριδισμός  
•μετάδοση ασθενειών  
•δημιουργία ανοξίας  
•υπερβόσκηση  
•μεταβολή φυσικοχημικών  
•παραμέτρων  

Οι περισσότεροι λεσσεψιανοί οργανισμοί, ζουν σε μικρά βάθη 
και κολυμπούν κατά μήκος των ακτών.  
Για το λόγο αυτό, οι ακτές ανατολικά της Διώρυγας έχουν 
επηρεαστεί πολύ περισσότερο από ότι οι ακτές της Κύπρου.   

περιπτώσεις εκτοπίσματος γηγενών από λεσσεψιανά είδη 
στη Μεσόγειο:  

     στρίλια Mullus barbatus                        από                  τουρκομπάρμπουνο  
                                            Upeneus moluccensis 

βόππα Boops boops   κουρκούνες 
 σάλπα Sarpa salpa                    από         Siganus rivulatus και S. luridus 

θετική επίδραση:  

• παροχή τροφής  
• ρύθμιση του πληθυσμού  
άλλου εισβλητικού είδους  
• προστασία από θηρευτές  
• Δημιουργία νέου βιότοπου 

Lagocephalus sceleratus  

Ραγδαία αύξηση και εξάπλωση του πληθυσμού ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κυπριακής 

παράκτιας αλιείας:  

• καταστρέφει τα εργαλεία και το αλίευμα των ψαράδων  

• φαίνεται να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για μείωση του πληθυσμού σημαντικών για την αλιεία 

ειδών, είτε λόγω θήρευσης είτε λόγω ανταγωνισμού  

• ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη) στους ιστούς, μπορεί να είναι πηγή τροφικής δηλητηρίασης με 

ψηλά  ποσοστά θνησιμότητας  

Λεσσεψιανοί οργανισμοί που  
έχουν αποικήσει τη Μεσόγειο: 

Pterois miles  

Fistularia commersonii 

Stephanolepis diaspros 

Apogonichthyoides pharaonis 

Hemiramphus far 

Sphyraena obtusata 

Himantura uarnak 

Hippocampus fuscus 

Οι λεσσεψιανοί  
μετανάστες  
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