
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μπλε καβούρι
Callinectes sapidus

Είναι καβούρι του δυτικού Ατλαντικού Ωκεανού και του κόλπου του
Μεξικού, που έφτασε μέχρι τις ακτές της Ιαπωνίας, τη Βαλτική και
την Ευρώπη αρχικά και κατόπιν στη Μεσόγειο, μάλλον μέσω
έρματος πλοίων.

Στην Κύπρο καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1964.

Το είδος κατατάσσεται ως χωροκατακτητικό αφού ανταγωνίζετα
ιθαγενή είδη καβουριών και ψαριών προκαλώντας οικονομικές και
οικολογικές επιπτώσεις.

Θεωρείται ένα από τα 
νοστιμότερα καρκινοειδή. 

Aνατρέψει τις παραδοσιακές πεποιθήσεις
Παρακινήσει το κοινό και τους ψαράδες να στραφούν προς τα
χωροκατακτητικά ξενικά είδη
Ποωθήσει τη βιώσιμη αλιεία και κατανάλωση θαλασσινών 
Δημιουργήσει κίνητρα για την επίτευξη συχνών αφαιρέσεων
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών σε μια οικονομικά βιώσιμη
βάση για την αλιεία.

Στοχεύει να:

Τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη αποτελούν μια από τις
σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως ενώ
πολλά από αυτά βλάπτουν την κοινωνία, την οικονομία και την
ανθρώπινη υγεία. Η Μεσόγειος έχει πλημμυρίσει από ξενικά είδη
(>1000) που εισέρχονται σ' αυτή κυρίως μέσω της Διώρυγας του Σουέζ
και εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα με οικολογικές και κοινωνικό-
οικονομικές συνέπειες για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Marine and Environmental
Research (MER) Lab σε συνεργασία με την iSea, και
χρηματοδοτείται από το Cyprus Environment Foundation (CEF).

Το πρόγραμμα FishTheAlien 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η ΛΥΣΗ

Πετρομπάρμπουνο 
Parupeneus forsskali

Καταγράφηκε στην Κύπρο το 2014.

Το ψάρι ήρθε από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της
Διώρυγας του Σουέζ και δεν είναι τοξικό.

Χαρακτηρίζεται από μία πλευρική σκούρα λωρίδα που
ξεκινά από το ρύγχος και φτάνει μέχρι και το τέλος του
δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου, ενώ φέρει επίσης μία 

 σκούρα κηλίδα στο μίσχο της ουράς του.

Εύγεστο είδος, μπορεί να καταναλωθεί με τον ίδιο
τρόπο που καταναλώνεται το ιθαγενές μπαρμπούνι.

Να προωθηθούν τα ξενικά είδη ως εύγευστα και υγιεινά
εδέσματα. 

Αντικαθιστώντας την κατανάλωσή αυτόχθονων ειδών με
βρώσιμα θαλάσσια ξενικά είδη συμβάλουμε στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Οι διατροφικές μας συνήθειες μπορεί να αποτελέσουν μέρος
της λύσης για την προστασία της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας.

ΓΙΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Γιατί η προστασία της βιοποικιλότητας
ξεκινά από το πιάτο μας



Κρατήστε το ψάρι από το κεφάλι του και αποφύγετε την επαφή
με τις σκληρές άκρες των ακανθών.

Κόψτε όλες τις σκληρές άκανθες με ένα κοφτερό μαχαίρι
φιλεταρίσματος ή με αιχμηρό ψαλίδι κουζίνας: Οι άκανθες από
τις οποίες πρέπει να προσέχετε είναι οι μακριές ραχιαίες
άκανθες του ψαριού. 

Εάν χρησιμοποιείτε μαχαίρι αρχίστε να αφαιρείτε τις ραχιαίες
άκανθες κόβοντας τη σάρκα σε κάθε πλευρά της σειράς των
ακανθών κόβοντας κινούμενοι προς την ουρά. Αφού
χαλαρώσετε τις άκανθες αφαιρέστε τις εντελώς. Αφαιρέστε τις
δηλητηριώδεις εδρικές και κοιλιακές άκανθες κόβοντας από τη
βάση. 

Τα λέπια πάνω στο λεοντόψαρο είναι μικρά και αφαιρούνται
εύκολα με τον συνηθισμένο τρόπο.

Φιλετάρετε το ψάρι ως συνήθως.

Απολαύστε το μαγείρεμα και το φαγητό!

Λεοντόψαρο 
(Pterois miles)

Κουρκούνα ή γερμανός 
Siganus luridus & S. rivulatus

Ασφαλής χειρισμός 
λεοντόψαρου 

H αλιεία του και η κατανάλωσή του μπορεί να μετριάσει την
εξάπλωση και τους αυξημένους πληθυσμούς του και να επιφέρει
θετικά αποτελέσματα στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Κύπρου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικογένεια: Scorpaenidae (σκορπίνες)

Εισήλθε από την Ερυθρά Θάλασσα στη
Μεσόγειο και καταγράφηκε για πρώτη φορά

στην Κύπρο το 2014. 

 
Στο ψάρι υπάρχουν 18 δηλητηριώδη άκανθες και το

τσίμπημά του μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο,
οίδημα και σε σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικό σοκ.

 
 

Το λεονταρόψαρο αποτελεί ένα από τα πλέον
χωροκατακτητικά ξενικά είδη, καθώς καταναλώνει
μεγάλες ποσότητες τροφής, αναπαράγεται αρκετές
φορές το χρόνο και έχει ελάχιστους θηρευτές. 

 
 Το κρέας του θεωρείται από τα πιο εύγεστα και σε
πολλές περιοχές του κόσμου αποτελεί εκλεκτό και

ακριβό γεύμα.

Λεσσεψιανά είδη: εισήλθαν δηλαδή στη Μεσόγειο από την
Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Είναι βενθικά είδη που απαντούν συνήθως σε μεγάλα κοπάδια
σε περιοχές με λιβάδια του θαλάσσιου φανερόγαμου
ποσειδώνια (Posidonia oceanica) ή βραχώδεις βυθούς, από την
ακτή μέχρι και σε βάθος 60 μέτρων. 

Είναι αποκλειστικά φυτοφάγα είδη. 

Αλιεύονται με καλάμι, στατικά δίχτυα, γυροβολιά, σκαρκές και
ψαροντούφεκο.

Οι σκληρές ακτίνες του ενιαίου ραχιαίου πτερυγίου
είναι δηλητηριώδεις. 

Στην Κύπρο οι κουρκούνες αποτελούν εκλεκτό και
καλοπληρωμένο έδεσμα.

Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1999. 

Το σώμα της είναι κάθετα πεπλατυσμένο, ενώ η ουρά της
τελειώνει σε μαστιγοειδή σχηματισμό.

Είναι θηρευτής ο οποίος τρέφεται κυρίως με βενθικά ψάρια και
«γόνο», αποτελώντας κίνδυνο για τα θαλάσσια βενθικά
οικοσυστήματα.

Το κρέας της είναι αρκετά εύγεστο και, παρά το σχήμα της,
έχει αρκετή σάρκα για να μαγειρευτεί. 

Τρομπέτα ή πιθκιαύλι
Fistularia commersonii

Σφύρνα
Sphyraena chrysotaenia

Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1964.

Χαρακτηρίζεται ως Λεσσεψιανός μετανάστης, εισήλθε στη
Μεσόγειο από την Ερυθρά θάλασσα. 

Παράκτιο είδος, κινείται συνήθως σε μεγάλα κοπάδια σε
βάθη από 0 μέχρι 50 m. 


