
Need more info?

Have you seen it?

CyDAS

Alien alert!
Corvus splendens Vieillot, 1817

Indian House Crow

Where it can be found:
The species depends on humans for its

survival, to the extent that no populations
are known to live independently of man.

Thus, they can be found in human
settlements and disturbed urban or

semiurban areas. The species has been
spotted in Cyprus in recent years,

although it does not have established
populations.

What does C.  splendens look like?
1) Body glossy black except for a well

defined smoky-grey "collar".
2) Body length 40 cm.

Impacts:
One of the world's worst invasive alien
species. Introduced populations often

impact humans and native biodiversity.
Economic damage includes the predation
of chicks and eggs (affecting free-ranging

poultry) and eating crops such as maize. It
has been reported as a nuisance to

people. Lastly, it is a carrier of at least 8
human enteric diseases.
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Corvus splendens Vieillot, 1817
Ινδικό κοράκι

Συναγερμός!
Ξενικό!

Για πληροφορίες:

Το έχετε δει;

CyDAS

Επιπτώσεις:
Ένα από τα χειρότερα ξενικά εισβλητικά

είδη στον κόσμο. Οι πληθυσμοί του
επηρεάζουν συχνά τον άνθρωπο και την

ντόπια βιοποικιλότητα. Οικονομικές
ζημιές περιλαμβάνουν τη θήρευση

νεοσσών και αυγών (επηρεάζοντας τα
πουλερικά ελευθέρας βοσκής) και ζημιές

σε καλλιέργειες (πχ αραβόσιτος).
Αποτελεί ενόχληση για τους ανθρώπους.

Τέλος, είναι φορέας τουλάχιστον 8
ανθρώπινων εντερικών ασθενειών.

Πού μπορεί να βρεθεί:
Το είδος εξαρτάται από τον άνθρωπο για

την επιβίωσή του, σε βαθμό που δεν
είναι γνωστό ότι υπάρχουν πληθυσμοί

που να ζουν ανεξάρτητα από τον
άνθρωπο. Έτσι, μπορεί να βρεθεί σε

ανθρώπινους οικισμούς και σε
διαταραγμένες αστικές ή ημιαστικές

περιοχές. Το είδος έχει εντοπιστεί στην
Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αν και δεν

έχει εγκατεστημένους πληθυσμούς.

Πώς μοιάζει το C. splendens;
1) Σώμα γυαλιστερό μαύρο εκτός από ένα

καλά καθορισμένο καπνίζον γκρι
"κολάρο".

2) Μήκος σώματος 40 cm.
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