
Πασχαλίτσα
Αρλεκίνος
Harmonia axyridis
Ιθαγενές της Ασίας.
Εισήχθη στην
Ευρώπη ως
παράγοντας βιολογικής
αντιμετώπισης εντόμων
εχθρών. Απειλεί πολλά
ωφέλιμα είδη εντόμων

(κυρίως πασχαλίτσες ιθαγενείς της Ευρώπης)
μέσω ανταγωνισμού και θήρευσης.

Οξαλίδα ή
Ξινάκι
Oxalis pes-caprae
Ιθαγενές της Ν.
Αφρικής. Μπορεί να
κυριαρχήσει σε γη που
έχει καταπονηθεί όπως
άκρες δρόμων, ελαιώνες,
πορτοκαλεώνες,
αμπελώνες κι άλλες
καλλιεργήσιμες
εκτάσεις.
Aνταγωνίζεται
άλλα είδη φυτών και
παρεμποδίζει τη βλάστηση
τους.

Λεοντόψαρο Pterois miles
Ιθαγενές του Ινδικού Ωκεανού. Το εντυπωσιακό
λεοντόψαρο έφτασε στη Μεσόγειο μέσω της
διώρυγας του Σουέζ. Ανήκει στις σκορπίνες
και τα αγκάθια του είναι τοξικά.

Παπαγαλάκια Ringneck 
Psittacula krameri 
Ιθαγενές από τη Δυτική Αφρική
μέχρι την Ινδία. Με χαρακτηριστικό

ηχηρό κάλεσμα. Μεγάλα
σμήνη αποτελούν
απειλή για τη γεωργία
καθώς τρέφονται με

καρπούς των
καλλιεργειών,

μεταφέρουν παθογόνα
που μπορούν να

προκαλέσουν
ασθένειες σε

πουλερικά. 

Κουνούπι Τίγρης
(πανω) και Κουνούπι

του κίτρινου πυρετού
(αριστερά) Aedes albopictus
και Aedes aegypti

Ιθαγενή είδη της Ασίας.
Μεταφέρθηκαν παγκοσμίως από
τον άνθρωπο. Αν εγκατασταθούν

εξαπλώνονται γρήγορα κι η
αντιμετώπιση τους είναι εξαιρετικά δύσκολη για
αυτό ο έγκαιρος εντοπισμός τους είναι
απαραίτητος. Μεταδίδουν ασθένειες όπως Ζίκα,
κίτρινος και δάγκειος πυρετός και τσικουνγκουνια.

Μικρός οδηγός για τα εισβλητικά ξενικά είδη

Κουνοπόψαρο Gambusia holbrooki
Ιθαγενές των ΗΠΑ. Εισήχθη σε πολλές χώρες για
την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Αποτελεί
απειλή καθώς είναι ιδιαίτερα επιθετικό προς το
μικρό ιθαγενές ψάρι της Μεσογείου, την
ζαμπαρόλα                  (Aphanius fasciatus)και το
ανταγωνίζεται για τροφή. 
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• Τα ξενικά είδη είναι οργανισμοί που είτε εσκεμμένα είτε κατά λάθος
εισήχθησαν από τον άνθρωπο σε νέες περιοχές εκτός της περιοχής
εξάπλωσης τους όπου έχουν αναφερθεί ιστορικά

• Μεταφέρονται ποικιλοτρόπως. Είτε απελευθερώνονται εσκεμμένα στις νέες
περιοχές, είτε μεταφέρονται κι εξαπλώνονται μέσω διελεύσεων (οδικά
δίκτυα, διώρυγα του Σουέζ) που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο

• Δεν αποτελούν όλα τα ξενικά είδη πρόβλημα αλλά όσα από αυτά
αποτελούν πρόβλημα ονομάζονται εισβλητικά. 

• Τα εισβλητικά είδη αποτελούν απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και
την κοινωνία μας καθώς μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία και την υγεία μας

• Για την Κύπρο αναφέρονται ήδη 660 ξενικά είδη κι απαιτείται περισσότερη
μελέτη για να εξακριβώσουμε ποια από αυτά είναι εισβλητικά

• Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να ακολουθήσει απλές τακτικές για να
ελαχιστοποιήσει την εισαγωγή και την εξάπλωση ξενικών εισβλητικών
ειδών κι ασθενειών, δείτε στο διαδίκτυο τις πρωτοβουλίες
http://www.nonnativespecies.org/checkcleandry και
http://www.nonnativespecies.org/beplantwise

Ο μικρός αυτός οδηγός περιέχει παραδείγματα εισβλητικών ξενικών
ειδών που απειλούν τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη ευημερία
στην Κύπρο. Αν δείτε κάποια από τα είδη του μικρού αυτού οδηγού

παρακαλώ ενημερώστε την ομάδα μας στέλνοντας μία φωτογραφία με
τοποθεσία και ημερομηνία στο info@ris-ky.info

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ξενικά είδη, επισκεφθείτε:
www.ris-ky.info        www.facebook.com/groups/RISKYCYPRUS @RisKyAliens

Ευχαριστίες σε DEFRA
και Darwin Plus για τη
χρηματοδότηση του
προγράμματος RIS-Ký
που λαμβάνει χώρα
στις Βρετανικές Βάσεις
Ακρωτηρίου, Δεκέλειας κι
Επισκοπής στην Κύπρο
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