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Τα	Χωροκατακτητικά	Ξένα	Είδη	 (Invasive	Alien	Species)	συνιστούν	μια	από	τις	σημαντικότερες	αιτίες	απώλειας	
της	 βιοποικιλότητας	 και	 αποτελούν	 σημαντική	 απειλή	 για	 τα	 οικοσυστήματα.	 Πρόκειται	 για	 είδη	φυτών,	 ζώων,	
μυκήτων	ή	μικροοργανισμών	που	εισβάλλουν	και	εξαπλώνονται	σε	περιοχές	εκτός	της	φυσικής	τους	κατανομής,	
εξαιτίας	της	ανθρώπινης	παρέμβασης.		
	
Πολλά	 τέτοια	 είδη	 έχουν	 εισαχθεί	 στην	 Ευρώπη	 σκόπιμα,	 μέσω	 εμπορίου,	 ως	 καλλωπιστικά	 φυτά	 ή	 ζώα	
συντροφιάς,	ή	κατά	λάθος,		μέσα	σε	επιμολυσμένα	εμπορεύματα.	Οι	αρνητικές	επιπτώσεις	προκύπτουν	επειδή	τα	
είδη	αυτά,	στο	νέο	περιβάλλον	τους,	ανταγωνίζονται	ή	τρέφονται	με	ιθαγενή	είδη	εκτοπίζοντάς	τα	ή	οδηγώντας	τα	
σε	 εξαφάνιση.	 Επιπρόσθετα,	 κάποια	 είδη	 προκαλούν	 σοβαρές	 ζημιές	 στην	 οικονομία	 ή	 ακόμα	 απειλούν	 την	
ανθρώπινη	 υγεία.	 Το	 πρόβλημα	 αυτό	 αναμένεται	 να	 επιδεινωθεί	 τα	 επόμενα	 χρόνια	 λόγω	 του	 συνεχώς	
αυξανόμενου	ρυθμού	στις	εμπορικές	συναλλαγές,	στις	μεταφορές	και	στον	τουρισμό.	
		
Για	τη	συντονισμένη	αντιμετώπιση	του	προβλήματος	από	όλα	τα	κράτη-μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	τέθηκε	σε	
ισχύ	ο	Κανονισμός	1143/2014	ο	οποίος	ορίζει	 ένα	ολοκληρωμένο	πλαίσιο	δράσης	για	πρόληψη,	 ελαχιστοποίηση	
και	μετριασμό	των	δυσμενών	επιπτώσεων	της	εισαγωγής	και	εξάπλωσης	των	ειδών	αυτών.	Ο	Κανονισμός	αυτός	
επικεντρώνεται:		
	
α)		 στον	 καταρτισμό	 –	 με	 βάση	 επιστημονική	 τεκμηρίωση	 -	 ενός	Καταλόγου	Χωροκατακτητικών	Ειδών	

ενωσιακού	ενδιαφέροντος,	
β)		 στην	 απαγόρευση	 της	 εισαγωγής,	 διατήρησης,	 εκτροφής,	 μεταφοράς,	 διάθεσης	 στην	 αγορά/πώλησης,	

χρήσης/ανταλλαγής,	 αναπαραγωγής/καλλιέργειας,	 ή	 απελευθέρωσής	 στο	 περιβάλλον,	 των	 ειδών	 του	
Καταλόγου,	εντός	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	

γ)		 στην	 εφαρμογή	 μέτρων	 πρόληψης,	 έγκαιρης	 ανίχνευσης	 και	 ταχείας	 εξάλειψης	 καθώς	 και	
διαχείρισης	 των	 ειδών	 του	 Καταλόγου	 που	 είναι	 ευρέως	 εξαπλωμένα	 στην	 επικράτεια	 των	 κρατών-
μελών.	

	
Ένας	πρώτος	 τέτοιος	Κατάλογος	 (Εκτελεστικός	Κανονισμός	 2016/1141)	 δημοσιεύθηκε	στην	Επίσημη	Εφημερίδα	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	στις	14	Ιουλίου	2016	και	αποτελείται	από	37	είδη	φυτών	και	ζώων.	Κάποια	από	αυτά	
τα	είδη,	γνωστά	στο	κοινό	ως	ζώα	συντροφιάς,	είναι	η	νεροχελώνα	με	τα	κόκκινα	μάγουλα	ή	με	την	κίτρινη	κοιλιά	
(Trachemys	scripta	elegans,	T.	s.	scripta,	T.	s.	troosti),	το	ρακούν	(Procyon	lotor)	και	το	σκιουράκι	Siberian	chipmunk	
(Tamias	 sibiricus).	 Για	 τα	 37	 αυτά	 είδη	 (αλλά	 και	 για	 είδη	 που	 θα	 προστεθούν	 στο	 μέλλον	 στον	 Κατάλογο)	 θα	
ισχύσουν	οι	ακόλουθες	μεταβατικές	διατάξεις:				
	

i. οι	ιδιοκτήτες	ζώων	συντροφιάς	θα	μπορούν	να	τα	διατηρήσουν	μέχρι	το	τέλος	της	φυσιολογικής	τους	
ζωής	υπό	περιορισμό	ώστε	να	μην	μπορούν	να	διαφύγουν	στο	περιβάλλον	ή	να	αναπαραχθούν,	

ii. οι	έμποροι	και	παραγωγοί/εκτροφείς	τέτοιων	ειδών	θα	πρέπει	σταδιακά	να	εξαντλήσουν	τα	εμπορικά	
τους	 αποθέματα.	 	 Αυτό	 μπορεί	 να	 γίνει	 με	 πώληση	 ή	 παράδοσή	 τους,	 είτε	 σε	 ιδρύματα	 που	 έχουν	
εξασφαλίσει	σχετική	άδεια	για	έρευνα	ή	μη	επιτόπια	διατήρηση	εντός	2	χρόνων,	είτε	σε	σε	χρήστες	που	
δεν	είναι	έμποροι	εντός	1	έτους,	

iii. οι	ζωολογικοί	κήποι	μπορούν	να	διατηρήσουν	ζώα	που	ήδη	κατέχουν,	μέχρι	το	τέλος	της	φυσιολογικής	
τους	ζωής	διασφαλίζοντας	ότι	η	αναπαραγωγή	ή	διαφυγή	τους	στο	περιβάλλον	δεν	θα	είναι	δυνατή.	

	
Με	στόχο	τη	σωστή	εφαρμογή	του	Κανονισμού,	το	Τμήμα	Περιβάλλοντος,	προχωρεί	στην	καταγραφή	όλων	
των	ειδών	του	Καταλόγου	αυτού	που	κρατούνται	σήμερα	σε	μη	εμπορική	βάση	στην	ελεύθερη	Κύπρο.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό,	καλούνται	όσοι	μη	έμποροι	κατέχουν	είδη	ζώων	που	περιλαμβάνονται	στον	Κατάλογο	
αυτό	(ιδιώτες,	πάρκα	και	εκθέσεις	ζώων,	ζωολογικοί	κήποι,	κ.α.)	να	τα	δηλώσουν	σε	σχετικό	έντυπο,	το	
οποίο	 βρίσκεται	 στον	 ιστοχώρο	 του	 Τμήματος	 Περιβάλλοντος	 (www.moa.gov.cy/environment).	 Ο	
Κατάλογος	των	37	ειδών	παρατίθεται	στο	τέλος	αυτής	της	ανακοίνωσης.	
	
Για	περισσότερες	πληροφορίες,	οι	ενδιαφερόμενοι	παρακαλούνται	όπως	απευθύνονται	στο	Τμήμα	Περιβάλλοντος,	
Λεωφ.	 28ης	 Οκτωβρίου	 20-22,	 2414	 Έγκωμη,	 Λευκωσία,	 στα	 τηλέφωνα	 25802719	 και	 22408915,	 στο	 φαξ	
22774945	ή	στο	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο:	mhadjistylli@environment.moa.gov.cy.	
	
	
Οκτώβριος	2016	 	 	 	 	 	 	 	 ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	
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ΑΡΘΡΟ	4.	ΠΡΩΤΟΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ	ΞΕΝΩΝ	ΕΙΔΩΝ	ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	-	
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΕΕ	2016/1141	
ΛΑΤΙΝΙΚΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΥΣ	-	ΦΥΤΑ	 ΚΟΙΝΟ	ΑΓΓΛΙΚΟ	ΟΝΟΜΑ/	ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	

Lysichiton	americanus		 American	skunk	cabbage	(χερσαίο	φυτό)	

Persicaria	perfoliata	(Polygonum	perfoliatum)	 Asiatic	tearthumb	(χερσαίο	φυτό)	

Lagarosiphon	major	 Curly	waterweed	(υδρόβιο	φυτό)	

Baccharis	halimifolia	 Eastern	baccharis	(χερσαίο	φυτό)	

Hydrocotyle	ranunculoides	 Floating	pennywort	(υδρόβιο	φυτό)	

Ludwigia	peploides	 Floating	primrose	willow	(υδρόβιο	φυτό)	

Cabomba	caroliniana	 Green	cabomba	(υδρόβιο	φυτό)	

Pueraria	lobata	 Kudzu	vine	(χερσαίο	φυτό)	

Myriophyllum	aquaticum	 Parrot's	feather	(υδρόβιο	φυτό)	

Heracleum	persicum	 Persian	hogweed	(χερσαίο	φυτό)	

Heracleum	sosnowskyi	 Sosnowski's	hogweed	(χερσαίο	φυτό)	

Eichhornia	crassipes	 Water	hyacinth	(υδρόβιο	φυτό)	

Ludwigia	grandiflora		 Water	primrose	(υδρόβιο	φυτό)	

Parthenium	hysterophorus	 Whitetop	weed	(χερσαίο	φυτό)	

ΛΑΤΙΝΙΚΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΥΣ	-	ΖΩΑ	 ΚΟΙΝΟ	ΑΓΓΛΙΚΟ	ΟΝΟΜΑ/	ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	

Perccottus	glenii	 Amur	sleeper	/	ΨΑΡΙΑ	(είδος	ψαριού	γλυκού	νερού)	

Vespa	velutina	 Asian	hornet	/	ΕΝΤΟΜΑ	(είδος	σφήκας)	

Eriocheir	sinensis	 Chinese	mitten	crab	/	ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ	(είδος	κάβουρα)	

Myocastor	coypus	 Coypu	/	ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	(μυοκάστορας)	

Sciurus	niger	 Fox	squirrel	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	(είδος	σκίουρου)	

Sciurus	carolinensis	 Grey	squirrel	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(Αμερικάνικος	γκρίζος	σκίουρος)	

Corvus	splendens	 Indian	house	crow	/	ΠΤΗΝΑ		(είδος	κορακιού)	

Procambarus	fallax	f.	virginalis	 Marbled	crayfish	/		ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ	(είδος	καραβίδας	γλυκού	
νερού)	

Muntiacus	reevesi	 Muntjac	deer	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(είδος	ελαφιού)	

Lithobates	(Rana)	catesbeianus	 North	American	bullfrog	/	ΑΜΦΙΒΙΑ	(βουβαλοβάτραχος)	

Callosciurus	erythraeus	 Pallas's	squirrel	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(είδος	σκίουρου)	

Procyon	lotor	 Raccoon/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	(ρακούν)	

Procambarus	clarkii	 Red	swamp	crayfish	/		ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ		(είδος	καραβίδας	
γλυκού	νερού)	

Trachemys	scripta	
(including	sub-species	T.	s.	elegans,	T.	s.	scripta,	T.	
s.	troosti)	
	

Yellow-bellied	Slider,	Red-eared	Slider,	Cumberland	Slider	/	
ΕΡΠΕΤΑ	(έίδος	νεροχελώνας	που	περιλαμβάνει	3	υποείδη)	



	

Oxyura	jamaicensis	 Ruddy	duck	/	ΠΤΗΝΑ		(αµερικανικό	κεφαλούδι,	είδος	πάπιας)	

Threskiornis	aethiopicus	 Sacred	ibis	/	ΠΤΗΝΑ	(ιερή	Ίβιδα,	αφρικάνικο	είδος	πουλιού)	

Tamias	sibiricus	 Siberian	chipmunk	/	ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(είδος	μικρού	σκίουρου)	

Pacifastacus	leniusculus	 Signal	crayfish	/		ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ		(αμερικάνικη	καραβίδα)	

Herpestes	javanicus	 Small	Asian	mongoose	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(είδος	μικρού	
σαρκοφάγου	θηλαστικού)	

Nasua	nasua	 South	American	coati	/		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ		(είδος	μικρού	
σαρκοφάγου	θηλαστικού)	

Orconectes	limosus	 Spiny-cheek	crayfish	/		ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ		(είδος	καραβίδας	
γλυκού	νερού)	

Orconectes	virilis	 Virile	crayfish	/		ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ	(είδος	καραβίδας	γλυκού	
νερού)	
	Pseudorasbora	parva	 Topmouth	gudgeon	/		ΨΑΡΙΑ	(είδος	ψαριού	γλυκού	νερού)	


