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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο λαγοκέφαλος Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), είναι είδος ψαριού ευρείας εξάπλωσης στον τροπικό 

Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία χρόνια ως «λεσσεψιανός μετανάστης». 

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae, φθάνοντας τουλάχιστον τα 110 εκ. σε σταθερό 

μήκος και τα 7 κιλά σε βάρος. 

Στη Μεσόγειο, ο λαγοκέφαλος θεωρείται είδος εισβολέας (invasive species), αφού έχει διαταράξει σε μεγάλο 

βαθμό την οικολογική ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, έχει επηρεάσει τις οικονομικές δραστηριότητες 

που εξαρτώνται από αυτό το οικοσύστημα και αποτελεί, ως τοξικό είδος, απειλή για τη δημόσια υγεία. 

 

Φύση του προβλήματος 

Ο λαγοκέφαλος άρχισε να εμφανίζεται στα νερά της Κύπρου τουλάχιστον από το 2000, ενώ μέσα στο 2006 

παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση και εξάπλωση του πληθυσμού του. Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα του 

να προκαλεί με τα ισχυρά του δόντια ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και τα αλιεύματα των αλιέων, είχε ως φυσικό 

επακόλουθο την όλο και μεγαλύτερη πίεση στον ευαίσθητο τομέα της παράκτιας αλιείας της Κύπρου, αλλά και στο 

παράκτιο θαλάσσιο οικοσύστημα. Σήμερα, ο λαγοκέφαλος θεωρείται από πολλούς το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Κυπριακή παράκτια αλιεία. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΤΑΘΕ, αν και ο 

λαγοκέφαλος δεν αποτελεί είδος στόχο για την αλιεία, οι εκφορτώσεις του είδους αυτού αποτέλεσαν γύρω στο 4% 

των συνολικών εκφορτώσεων της παράκτιας αλιείας της Κύπρου τα έτη 2009 και 2010. 

Εκτός από τους αλιείς, ο λαγοκέφαλος είναι αρκετά γνωστός και στο ευρύ κοινό της Κύπρου, κυρίως λόγω της 

έγκαιρης ενημέρωσης που έτυχε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για τους πιθανούς 

κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωσή του, αλλά και λόγω της απαγόρευσης στην εμπορία του (Κανονισμός (ΕΚ) 

853/2004), λόγω μιας ισχυρής νευροτοξίνης που περιέχει στους ιστούς του. 

Για τους πιο πάνω λόγους, ο λαγοκέφαλος είναι ίσως το μόνο ξενικό είδος που, εκτός από τα συνήθη 

περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι πηγή και σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και απασχολεί  έντονα, 

εκτός από τον αλιευτικό τομέα, την κοινωνία γενικότερα. 

 

Έκταση του προβλήματος 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΘΕ, η παρουσία του λαγοκέφαλου είναι πλέον έντονη σε όλη την παράκτια ζώνη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της παρουσίας αυτής στην παράκτια αλιεία, όπως 

επίσης και ο αντίκτυπος της στο θαλάσσιο οικοσύστημα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία του ΤΑΘΕ και αναφορές από αλιείς, φαίνεται να υπάρχει μια 

άμεση σχέση μεταξύ της ραγδαίας αύξησης των πληθυσμών του λαγοκέφαλου τα τελευταία χρόνια και της μείωσης 

στις εκφορτώσεις κεφαλόποδων, κυρίως χταποδιών και σουπιών, από την παράκτια αλιεία (Εικόνα 1). Αν αυτό 

αληθεύει, τότε πολλά εμπορικά είδη ψαριών τα οποία τρέφονται με τα κεφαλόποδα αυτά, επηρεάζονται έμμεσα 

από την παρουσία του λαγοκέφαλου, και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει το αλίευμα και το εισόδημα των αλιέων. 

 

Εικόνα 1. Εκφορτώσεις χταποδιού (Octopus vulgaris), σουπιάς (Sepia officinalis) και καλαμαριού 

(Loligo vulgaris) στην Κύπρο κατά τα έτη 2001 έως 2009. 
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Οι άμεσες καταστροφές που προκαλούνται στην παράκτια αλιεία από το λαγοκέφαλο, αν και είναι επίσης δύσκολο 

να προσδιοριστούν ποσοτικά με ακρίβεια, φαίνεται να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τα γενικά 

χαμηλά εισοδήματα των ανθρώπων που εμπλέκονται στην κυπριακή παράκτια αλιεία. Οι ζημιές από το 

λαγοκέφαλο αφορούν κυρίως το αλίευμα, αλλά και τα αλιευτικά εργαλεία των αλιέων, κυρίως δίχτυα και 

παραγάδια (Εικόνα 2). Από παρατηρήσεις του ΤΑΘΕ στο πεδίο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες λαγοκέφαλοι 

κυριολεκτικά επιτίθενται σε δίχτυα και παραγάδια, κλέβουν αλιεύματα μεγάλης εμπορικής αξίας και στην 

προσπάθεια τους αυτή, καταστρέφουν σε μεγάλο βαθμό ή και ολοκληρωτικά τα αλιευτικά εργαλεία. Το οικονομικό 

βάρος της αντικατάστασης των κατεστραμμένων εργαλείων είναι συνήθως δυσβάστακτο για τους παράκτιους 

αλιείς, οι οποίοι πολλές φορές προτιμούν να διακόψουν για κάποιο διάστημα τις αλιευτικές τους δραστηριότητες 

υπό το φόβο των επιθέσεων αυτών. Σε κάποιες περιοχές, πολλοί αλιείς έχουν αλλάξει τις αλιευτικές τους συνήθειες 

σε ότι αφορά εργαλεία, βάθη, ώρες κλπ., έτσι ώστε να αποφεύγουν το λαγοκέφαλο, όσο αυτό είναι δυνατό. 

 

Εικόνα 2. Ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία (αριστερά) και στο αλίευμα (δεξιά) από το λαγοκέφαλο. 

Σημαντικό στοιχείο που αξίζει αναφοράς είναι ότι με στόχο την ανάκαμψη των αλιευτικών αποθεμάτων που 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω υπεραλίευσης, το ΤΑΘΕ προχώρησε στην εκπόνηση διαχειριστικού 

σχεδίου με την ονομασία «Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας του Κυπριακού Στόλου που στοχεύει 

βυθόβια και μεσοπελαγικά αποθέματα, στην παράκτια ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας», το οποίο εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2010. Το Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) 

αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο για την αλιεία μετά την ένταξη μας στην ΕΕ. Μέρος του 

σχεδίου χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013. Τα μέτρα του σχεδίου 

περιλαμβάνουν οριστική απόσυρση σκαφών, χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων, μείωση 

του αριθμού των αδειών αλιείας, μείωση επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων, δημιουργία προστατευόμενων 

περιοχών αλιείας και αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Τα μέτρα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αλιευτικής 

πίεσης στα αποθέματα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μεσοπρόθεσμα θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη σημαντικών 

αλιευτικών αποθεμάτων, όπως είναι το μπαρμπούνι, η στρίλια, το λυθρίνι και άλλα, και να ενισχύσουν 

μακροπρόθεσμα το χαμηλό εισόδημα των Κύπριων αλιέων. 

Στην πλειονότητα τους, τα μέτρα που περιέχονται στο πιο πάνω διαχειριστικό σχέδιο έχουν ήδη υλοποιηθεί. 

Παρόλα αυτά, η παρουσία του λαγοκέφαλου και η πίεση που το είδος ασκεί στην παράκτια αλιεία, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα, δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες που γίνονται για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

ενίσχυση του εισοδήματος των παράκτιων αλιέων. Είναι γεγονός ότι η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου σε 

συγκεκριμένες περιοχές και εποχές, καθιστά οικονομικά ασύμφορη κάθε αλιευτική δραστηριότητα για τους 

παράκτιους αλιείς (Εικόνα 3). 



 

Εικόνα 3. Ο λαγοκέφαλος, αν και δεν αποτελεί είδος-στόχο, είναι 

σήμερα κυρίαρχο είδος στις εκφορτώσεις της κυπριακής παράκτιας 

αλιείας σε ορισμένες περιοχές και εποχές. 

Λόγοι που οδήγησαν στο πρόβλημα 

Το ΤΑΘΕ διεξήγαγε επιστημονική έρευνα για την παρουσία του λαγοκέφαλου στην Κύπρο κατά τα έτη 2009 και 

2010 (Παράρτημα). Η έρευνα είχε ως στόχο τον προσδιορισμό των βιολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών 

του είδους, σε ότι αφορά την αύξηση, αναπαραγωγή, διατροφή, γεωγραφική εξάπλωση, προτιμητέες 

περιβαλλοντικές και μετεωρολογικές συνθήκες και κυρίως τους πιθανούς λόγους επιτυχούς εγκατάστασης του 

είδους στην περιοχή. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ο λαγοκέφαλος έχει τα τελευταία χρόνια 

καταστεί κυρίαρχο είδος σε πολλές περιοχές της Κύπρου και ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ευθύνονται για αυτό. 

Σύμφωνα με την έρευνα, ο λαγοκέφαλος παρουσιάζει πολύ γρήγορη σωματική αύξηση και μπορεί να αναπαράγεται 

για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 2 ετών. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί είδος-στόχο 

για την αλιεία και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει θηρευτές ή άμεσους ανταγωνιστές στην περιοχή, φαίνεται να 

έδωσαν στο είδος αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα είδη, να εγκατασταθεί και να εξαπλωθεί γρήγορα στην 

περιοχή. 

Σύμφωνα πάλι με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο λαγοκέφαλος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

προσαρμοστικότητα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις διατροφικές του συνήθειες, αφού συχνά τρέφεται με ψάρια και 

άλλα είδη, ήδη πιασμένα στα δίχτυα και παραγάδια των αλιέων, τρέφεται με όλα τα είδη τροφής σε όλες τις ηλικίες 

και η διατροφική του ένταση φαίνεται να είναι σταθερά ψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η έρευνα 

καταδεικνύει ότι η εξάπλωση και δραστηριότητα του λαγοκέφαλου δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως ο τύπος του θαλάσσιου υποστρώματος ή οι συνθήκες ανέμου και ρεύματος. 

 

Πιθανές λύσεις στο πρόβλημα 

Μετά από επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων και παρατηρήσεων του ΤΑΘΕ, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με 

ερευνητές και φορείς άλλων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την 

Τουρκία και την Ελλάδα, κοινή διαπίστωση ήταν ότι, η παρουσία του είδους είναι έντονη σχεδόν παντού, το ίδιο 

και τα προβλήματα που δημιουργούνται για την αλιεία. Παρόλα αυτά, καμία από τις χώρες της περιοχής δεν έχει 

εφαρμόσει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Έχει πάντως προβλεφθεί ότι ο αντίκτυπος ξενικών 

ειδών, όπως ο λαγοκέφαλος στην αλιεία και στο οικοσύστημα, θα ενταθεί στο μέλλον σε περισσότερες 

Μεσογειακές χώρες και κυρίως στη περιοχή της Λεβαντίνης. 

Οι λύσεις που έχουν κατά καιρούς συζητηθεί σε ότι αφορά τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία του 

λαγοκέφαλου είναι κυρίως δύο: α) η άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στους πληθυσμούς του είδους και β) η 

εμπορία του είδους και πιο συγκεκριμένα η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες, κυρίως της Άπω Ανατολής, όπου έχει 

μεγάλη εμπορική αξία. Οι δύο αυτές λύσεις αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζονται οι Δράσεις του παρόντος 

Διαχειριστικού Σχεδίου. 



2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Στόχος Διαχειριστικού Σχεδίου 

Το παρών Διαχειριστικό Σχέδιο – «Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus 

sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου» – του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ως στόχο την καταπολέμηση του 

λαγοκέφαλου στην παράκτια ζώνη της Κύπρου, μέσω της εφαρμογής σειράς δράσεων που θα προταθούν για 

εξέταση του ενδεχόμενου συγχρηματοδότησης τους από το ΕΠΑΛ 2007-2013. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τον 

όρο καταπολέμηση δεν εννοείται η ολοκληρωτική εξαφάνιση του είδους από την περιοχή, πράγμα αδύνατο, αλλά 

τον περιορισμό του πληθυσμού του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αποτελεί πλέον απαγορευτικό στοιχείο για την 

ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας και να βοηθήσει στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για όσους εμπλέκονται 

σε αυτήν. 

 

Δράσεις Διαχειριστικού Σχεδίου 

Οι Δράσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου αναμένεται να προταθούν για υλοποίηση μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 

3 του ΕΠΑΛ 2007-2013, στα πλαίσια του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις «κοινού ενδιαφέροντος» στον 

αλιευτικό τομέα. Οι δράσεις κοινού ενδιαφέροντος είναι αυτές που συνεισφέρουν στο συμφέρον μιας ομάδας 

Δικαιούχων ή του ευρύτερου κοινού, χωρίς να έχουν άμεσο εμπορικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι οποιεσδήποτε 

ενέργειες πρέπει να υλοποιούνται από μια συλλογική ομάδα που εκπροσωπεί τους παραγωγούς (π.χ. αλιείς) ή από 

κάποιο φορέα υλοποίησης (δημόσιο ή ιδιωτικό) που συνεισφέρει στο συμφέρον της ομάδας παραγωγών ή του 

ευρύτερου κοινού. Αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου δίνεται στη συνέχεια: 

 

Δράση 1: Καταπολέμηση του λαγοκέφαλου από συλλογικές ομάδες αλιέων 

Μεγάλη μερίδα των παράκτιων αλιέων στην Κύπρο έχει την άποψη ότι το κράτος θα πρέπει να κυνηγήσει το 

λαγοκέφαλο με στόχο την καταπολέμηση του είδους και παράλληλα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκαλεί. Αν και η άποψη αυτή στερείται επιστημονικής βάσης και παρόλο που ο έλεγχος του πληθυσμού 

οποιουδήποτε ξενικού είδους και κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολος, αν όχι αδύνατος, 

ένας καλός τρόπος σταθεροποίησης του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στα νερά της Κύπρου και μείωσης του 

αρνητικού αντίκτυπου του είδους, τόσο στο οικοσύστημα όσο και στην αλιεία, θα μπορούσε να ήταν η εξάσκηση 

έντονης αλιευτικής πίεσης στα μεγάλα άτομα (εν δυνάμει γεννήτορες), λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου, στις περιοχές αναπαραγωγής. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μελέτη του ΤΑΘΕ έδειξε ότι η αναπαραγωγή του είδους στα νερά της Κύπρου 

λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποκορύφωμα τον Ιούνιο, κυρίως στις 

νοτιοανατολικές ακτές της Κύπρου, γεγονός που πιθανό να συνδέεται με τις ψηλότερες θερμοκρασίες νερού της 

περιοχής αυτής σε σχέση με την υπόλοιπη υπό μελέτη περιοχή. Η γνώση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσουμε την αλιευτική πίεση στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, έτσι ώστε να 

αφαιρείται από τον πληθυσμό, όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγωγικού αποθέματος. 

Στα πλαίσια της Δράσης 1 του Διαχειριστικού Σχεδίου, θα δίνεται δυνατότητα σε συλλογικές ομάδες παράκτιων 

αλιέων να αλιεύουν στοχευμένα το λαγοκέφαλο και να λαμβάνουν αμοιβή ανάλογη με τις ποσότητες που αλιεύουν 

(αριθμό ή βάρος). Με βάση το βιολογικό κύκλο του λαγοκέφαλου (αναπαραγωγή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), 

η περίοδος εφαρμογής της Δράσης 1 θα είναι πεντάμηνη και θα καλύπτει τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο. 

Οι αλιείς που θα συμμετάσχουν στη Δράση αυτή θα οφείλουν να παραδίδουν το αλίευμά τους σε 

προκαθορισμένους χώρους, όπου θα γίνεται καταμέτρηση και καταγραφή του από ιδιωτική εταιρία. Η διαδικασία 

αυτή σχετίζεται με τη Δράση 2 του Διαχειριστικού Σχεδίου, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Δράση 2: Συλλογή, καταμέτρηση και καταστροφή των αλιευθέντων ποσοτήτων λαγοκέφαλου 

Σε συνδυασμό με τη Δράση 1, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία μέσω διαδικασίας προσφορών, η συλλογή, 

καταμέτρηση (ποσότητα και βάρος) και καταστροφή όλων των αλιευθέντων ποσοτήτων λαγοκέφαλου, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών 

κανόνων, σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Βάσει της 



καταμέτρησης αυτής θα γίνεται και η πληρωμή των συλλογικών ομάδων που αλίευσαν τους λαγοκέφαλους κατά 

την πεντάμηνη περίοδο εφαρμογής. 

 

Δράση 3: Δοκιμή αλιευτικών μεθόδων για μαζική αλιεία του είδους 

Η μελέτη που διεξήγαγε το ΤΑΘΕ για το λαγοκέφαλο κατά τα έτη 2009 και 2010 κατέδειξε τις κυριότερες περιοχές 

εξάπλωσης του είδους στην παράκτια ζώνη της Κύπρου. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο λαγοκέφαλος σχηματίζει 

μεγάλα κοπάδια που μπορούν σχετικά εύκολα να εντοπιστούν, θα μπορούσε να βοηθήσει στη στοχευμένη αλιεία 

του είδους με μαζικές μεθόδους αλιείας. Στα πλαίσια της Δράσης 3, θα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής 

ερευνητικών αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα, παγίδες κλπ.) και μίσθωσης σκαφών για τη δοκιμή τους. Στόχος είναι η 

εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων μαζικής αλίευσης του είδους, οι οποίες δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και οι οποίες θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο μέλλον σε συστηματική βάση για μόνιμο 

έλεγχο των πληθυσμών του είδους. 

 

Δράση 4: Διεξαγωγή μελέτης για τη δυνατότητα εξαγωγής του λαγοκέφαλου σε τρίτες χώρες 

Μια πιθανή λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται από την παρουσία του λαγοκέφαλου στην παράκτια ζώνη 

της Κύπρου, θα ήταν η εξαγωγή του είδους σε χώρες της ανατολής (π.χ. Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα), όπου το είδος έχει 

μεγάλη εμπορική αξία. Μια τέτοια λύση, όχι απλά θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά θα μετέτρεπε το μειονέκτημα της 

παρουσίας του λαγοκέφαλου σε πλεονέκτημα. Η υψηλή τιμή του είδους στις αγορές της ανατολής, σε συνδυασμό 

με τη σχετικά μεγάλη παραγωγή, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στο εισόδημα των αλιέων, αλλά και των 

εταιριών εμπορίας. Παράλληλα, θα μείωναν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η παρουσία του λαγοκέφαλου, τόσο 

στο οικοσύστημα, όσο και στους ίδιους τους αλιείς. Για κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν απαραίτητη η οργάνωση ενός 

μηχανισμού διαλογής, διατήρησης και συσκευασίας των αλιευμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι υψηλές 

απαιτήσεις των αγορών, για τις οποίες προορίζονται. 

Αν και η εμπορία του συγκεκριμένου είδους και υποπροϊόντων του απαγορεύεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004), φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα εμπορίας με τρίτες χώρες, εφόσον υπάρχει σχετική 

διμερής συμφωνία σε επίπεδο χωρών. Στα πλαίσια της Δράσης 4, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, μέσω 

διαδικασίας προσφορών, η διεξαγωγή μελέτης για να διαφανεί η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιου μηχανισμού 

εμπορίας, η βιωσιμότητά του, καθώς και οι επιπτώσεις που θα είχε αυτός στην κυπριακή παράκτια αλιεία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών της Κύπρου διεξήγαγε το παρόν ερευνητικό 

πρόγραμμα/μελέτη για το λεσσεψιανό είδος λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus), τα έτη 2009 και 

2010. Η έρευνα είχε ως στόχο τον προσδιορισμό της κατανομής, της αύξησης, της αναπαραγωγής και της 

διατροφής του είδους, των περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών συνθηκών που το ευνοούν, πιθανών 

λόγων της επιτυχούς προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον, καθώς και πιθανών λύσεων στα προβλήματα 

που προκαλούνται από την παρουσία του. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Lagocephalus sceleratus 

Ο λαγοκέφαλος, Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) είναι μέλος της οικογένειας Tetraodontidae 

(Κλάση: Actinopterygii, Τάξη: Tetraodontiformes), στην οποία ανήκουν 121 είδη από 19 γένη (Froese & 

Pauly, 2010). Το όνομα Tetraodontidae σχετίζεται με τη χαρακτηριστική οδοντοστοιχία των μελών της 

οικογένειας, όπου τα δόντια της κάθε σιαγώνας είναι συμπτυγμένα αλλά διαχωρισμένα από μια κεντρική 

ραφή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 4 μόνο δοντιών (Froese & Pauly, 2010). Μέλη αυτής της οικογένειας 

βρέθηκαν σε απολιθώματα 50 περίπου εκατομμυρίων ετών, από την πρώιμη Ηώκαινο Εποχή της 

Τριτογενούς περιόδου (Froese & Pauly, 2010). 

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae φθάνοντας 

τουλάχιστον τα 110 εκ. σε σταθερό μήκος (Smith, 1965; Masuda et al., 1984; Smith & Heemstra, 1986; 

Froese & Pauly, 2010) και τα 7 κιλά σε βάρος (Smith & Heemstra, 1986). Το σώμα του είναι στενόμακρο 

και μερικώς πλευρικά πεπλατυσμένο (Akyol et al., 2005; Bilecenoglu et al., 2006). Η ράχη του έχει 

χρώμα πράσινο-καφέ με μαύρα ισομεγέθη και κανονικά διατεταγμένα στίγματα, μια ασημένια λωρίδα  

από το στόμα μέχρι την άκρη της ουράς, άσπρη κοιλιά και μια ασημένια βούλα μπροστά από κάθε μάτι 

(Smith & Heemstra, 1986; Bilecenoglu et al., 2006). Όπως και τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας, δεν έχει 

λέπια αλλά πολυάριθμα μικρά σαρκώδη αγκάθια στη ράχη και στην κοιλιά (Akyol et al., 2005). Τα 

κοιλιακά πτερύγια απουσιάζουν. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο έχουν κοντή βάση και είναι 

τοποθετημένα ακριβώς απέναντι το ένα από το άλλο (Akyol et al., 2005; Bilecenoglu et al., 2006). Οι 

σκληρές ακτίνες απουσιάζουν από όλα τα πτερύγια (Akyol et al., 2005; Bilecenoglu et al., 2006). Το 

ραχιαίο πτερύγιο φέρει 10 έως 13 μαλακές ακτίνες, ενώ το εδρικό 8 έως 12 (Smith & Heemstra, 1986). 
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Τα θωρακικά πτερύγια έχουν χαρακτηριστική μαύρη βάση και η ουρά είναι διχαλωτή. Η γνάθος φέρει 4 

πολύ ισχυρά δόντια, 2 πάνω και 2 κάτω, τα οποία ενώνονται για να σχηματίσουν ένα είδος ράμφους 

(Fischer & Bianchi, 1984; Froese & Pauly, 2010). Τα βραγχιακά ανοίγματα είναι απλές σχισμές μπροστά 

από τα θωρακικά πτερύγια. Χαρακτηριστική είναι η αναδίπλωση του δέρματος στο κάτω μέρος του 

μίσχου της ουράς (Bilecenoglu et al., 2006). Τα πλευρά και τα επίπλευρα απουσιάζουν, ένα 

χαρακτηριστικό που συνδέεται με την ικανότητα των ψαριών αυτών να φουσκώνουν σημαντικά το σώμα 

τους απορροφώντας νερό ή αέρα για να απωθούν τους θηρευτές τους (Fischer & Bianchi, 1984; Froese & 

Pauly, 2010). Χαρακτηριστικός είναι ο δυνατός θόρυβος κατά το φούσκωμα, που προέρχεται από την 

τριβή μεταξύ των δυνατών δοντιών της άνω και της κάτω γνάθου (Halstead, 1988). 

Συγκρινόμενος με άλλα είδη, ο λαγοκέφαλος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δείχνει να 

είναι σχετικά βραδυκίνητος. Όταν είναι αδρανής φαίνεται να αιωρείται σχεδόν ακίνητος, κινώντας μόνο 

τα θωρακικά πτερύγια. Παρόλα αυτά είναι ικανός να κινείται με εκπληκτική ταχύτητα όταν νιώθει ότι 

απειλείται ή όταν κυνηγά. Κύρια κινητήρια πτερύγια είναι τα θωρακικά, τα ραχιαία και τα εδρικά, ενώ το 

ουραίο χρησιμεύει κυρίως ως πηδάλιο (Halstead, 1988). 

Αναλύσεις στομαχικού περιεχομένου κατέδειξαν ότι το είδος L. sceleratus είναι ως επί το πλείστον 

σαρκοφάγο και τρέφεται με κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια και σουπιές), μαλακόστρακα (ιδιαίτερα 

καβούρια) και ψάρια (Tortonese, 1986; Mohsin et al., 1986; Sabrah et al., 2006) και ότι βρίσκεται στο 

τροφικό επίπεδο (troph) 3.6 (Froese & Pauly, 2010). Υπενθυμίζεται ότι τα τροφικά επίπεδα εκφράζουν 

τις θέσεις των οργανισμών μέσα στα τροφικά πλέγματα. Οι φυτικοί οργανισμοί τοποθετούνται στο 

τροφικό επίπεδο 1, οι φυτοφάγοι οργανισμοί στο επίπεδο 2 (καταναλωτές 1
ης

 τάξης), οι καταναλωτές 2
ης

 

τάξης στο επίπεδο 3, κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα οι καταναλωτές, επειδή τρέφονται με 

οργανισμούς που βρίσκονται σε περισσότερα του ενός τροφικά επίπεδα, δεν κατατάσσονται σε τροφικό 

επίπεδο με ακέραια τιμή. Έτσι, το κλασματικό τροφικό επίπεδο (fractional trophic level) των ψαριών και 

άλλων υδρόβιων καταναλωτών παίρνει όλες τις τιμές ανάμεσα στο 2 και το 5, με την τελευταία τιμή να 

είναι σπάνια ακόμα και στα μεγάλα ψάρια, όπως οι καρχαρίες, χαρακτηρίζοντας μόνο εξειδικευμένους 

θηρευτές των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως οι φάλαινες δολοφόνοι και οι πολικές αρκούδες (Froese & 

Pauly, 2010). 

Ο λαγοκέφαλος είναι αρκετά επιθετικό είδος, έτοιμο να αρπάξει οποιοδήποτε δόλωμα του προσφερθεί. 

Είναι πιθανό να επιτεθεί απρόκλητα και να σπάσει με ιδιαίτερη ευκολία, χρησιμοποιώντας τα ισχυρά του 

δόντια, κόκκαλα, ακόμα και αγκίστρια (Government of Australia, 2008; Kuiter, 1996). Κάποια άλλα είδη 

της οικογένειας Tetraodontidae παρουσιάζουν ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά, καταφέρνοντας σοβαρές 

δαγκωματιές σε κολυμβητές, ενώ σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς τα ανθρώπινα αρσενικά γεννητικά 
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όργανα είναι συχνοί στόχοι των επιθέσεών τους (Halstead, 1988). Σε ότι αφορά τους μεσογειακούς 

πληθυσμούς του λαγοκέφαλου, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τέτοιου είδους συμπεριφορά. 

Σε ότι αφορά στην αναπαραγωγή του λαγοκέφαλου, αν και δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές στη 

βιβλιογραφία, υπάρχουν ενδείξεις ότι γεννά βενθικά αυγά σε φωλιές (Froese & Pauly, 2010; Fischer & 

Bianchi, 1984). 

 

Τοξικότητα 

Ο λαγοκέφαλος, όπως και πολλά άλλα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae, περιέχει τετροδοτοξίνη και 

μπορεί να είναι πηγή τροφικής δηλητηρίασης με ψηλά συσχετιζόμενα ποσοστά θνησιμότητας (Froese & 

Pauly, 2010; Smith & Heemstra, 1986). Η τετροδοτοξίνη (tetrodotoxin: anhydrotetrodotoxin 4-

epitetrodotoxin, tetrodonic acid, TTX) είναι μια ισχυρή νευροτοξίνη που φράζει το δυναμικό δράσης στα 

νεύρα, δεσμευόμενο στους πόρους των αντλιών νατρίου, των μεμβρανών των νευρικών κυττάρων 

(Hwang & Noguchi, 2007). Απομονώθηκε και ονομάστηκε για πρώτη φορά το 1909, από τον Ιάπωνα 

επιστήμονα Dr. Yoshizumi Tahara (Clark et al., 1999). Στη φύση η TTX χρησιμοποιείται ευρέως ως 

αμυντική βιοτοξίνη, για να αποθαρρύνει τους θηρευτές ή ως βοηθητικό μέσο στη σύλληψη της λείας. 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η TTX παράγεται από βακτήρια (Hwang et al., 1989). Τα βακτήρια που 

συνδέονται περισσότερο με την παραγωγή TTX είναι αυτά του γένους Vibrio. Έχει αποδειχτεί ότι η 

παραγωγή TTX στα Tetraodontidae οφείλεται στην παρουσία του βακτηρίου Vibrio alginolyticus 

(Noguchi et al., 1987). 

Η TTX μπορεί να προκαλέσει θάνατο από μυϊκή παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και κατάρρευση 

του κυκλοφορικού συστήματος (Field, 1998; Sabrah et al., 2006). Η κατανάλωση περίπου 25 mg TTX 

μπορεί να σκοτώσει ένα άτομο βάρους 75 κιλών. Η αντίστοιχη ενέσιμη ποσότητα είναι πολύ μικρότερη, 

περίπου 8 μg/kg ή συνολικά 0,6 mg για το ίδιο άτομο (Material Safety Data Sheet Tetrodotoxin, 2007). 

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 30 λεπτά από την λήψη της τροφής, 

αλλά μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι και 4 ώρες (Clark et al., 1999). Το πρώτο σύμπτωμα είναι ένα 

ελαφρύ μούδιασμα στα χείλη και τη γλώσσα, το οποίο εμφανίζεται συνήθως στα πρώτα 20 λεπτά με 3 

ώρες από τη λήψη της τοξίνης (Clark et al., 1999). Το επόμενο σύμπτωμα είναι η αυξανόμενη 

παραισθησία στο πρόσωπο και στα άκρα, που μπορεί να ακολουθείται από ένα συναίσθημα ελαφρότητας 

ή αιώρησης. Πονοκέφαλος, πόνος στο στομάχι, ναυτία, διάρροια και τάση για εμετό πιθανό να 

ακολουθήσουν. Σταδιακά, ο ασθενής δυσκολεύεται να περπατήσει. Το δεύτερο στάδιο της δηλητηρίασης 

είναι η αυξανόμενη παράλυση. Πολλοί από τους ασθενείς δεν μπορούν να κινηθούν και δυσκολεύονται 

ακόμη και να καθίσουν. Η ομιλία γίνεται όλο και δυσκολότερη και συχνά εμφανίζεται δύσπνοια, 
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κυάνωση και υπόταση. Η παράλυση επιδεινώνεται και μπορεί να εκδηλωθούν μυϊκοί σπασμοί, καρδιακή 

αρρυθμία και νοητική δυσλειτουργία. Ο ασθενής, παρόλο που είναι ολοκληρωτικά παράλυτος, μπορεί να 

έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης και σε μερικές περιπτώσεις διατηρεί την πνευματική του διαύγεια 

μέχρι λίγο πριν το θάνατο. Ο θάνατος επέρχεται μέσα σε 20 λεπτά μέχρι και 8 ώρες από τη δηλητηρίαση, 

με πιο συνήθη τη διάρκεια των 4 με 6 ωρών (Clark et al., 1999). 

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί αντίδοτο στην TTX. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και βασίζεται στα 

συμπτώματα (Clark et al., 1999). Σε περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης η θεραπεία μπορεί να 

περιλαμβάνει κάθαρση του στομάχου, χορήγηση ενεργού άνθρακα, ο οποίος θα δεσμεύσει την τοξίνη και 

λήψη όλων των συνηθισμένων μέτρων υποστήριξης για να κρατηθεί ο ασθενής στη ζωή μέχρι να 

εξασθενίσει η δραστικότητα της τοξίνης (Clark et al., 1999). 

Έχει αποδειχθεί ότι η TTX μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία κάποιων μορφών καρδιακής αρρυθμίας. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως παυσίπονο, αρχικά στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1930, για σοβαρές 

ασθένειες, όπως τα τελικά στάδια του καρκίνου, τις ημικρανίες και την απεξάρτηση από την ηρωίνη 

(Hagen et al., 2008). 

Η τοξικότητα του λαγοκέφαλου (L. sceleratus) αυξάνεται σταδιακά πριν την αναπαραγωγική περίοδο και 

μειώνεται απότομα με το τέλος της (Kodama et al., 1983; Kotb, 1998). Οι πιο ψηλές τιμές τοξικότητας 

για δείγματα από τον Κόλπο του Σουέζ καταγράφηκαν τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο και για τα 2 

φύλα, περίοδος που συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο (Sabrah et al., 2006). Αρκετοί ερευνητές 

αναφέρουν ότι οι γονάδες, ιδιαίτερα στα θηλυκά άτομα, παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό 

τοξικότητας, συγκρινόμενες με άλλα όργανα (Kanoh et al., 1984; Kanoh, 1989; Fuchi et al., 1988; Ali et 

al., 1995; Kotb, 1998; Galil, 2007). 

Ο διάσημος βρετανός εξερευνητής και θαλασσοπόρος Captain James Cook, σε ένα από τα ταξίδια του 

στην Αυστραλία το 1774, κατανάλωσε σάρκα του είδους L. sceleratus, αρρώστησε βαριά και με 

δυσκολία απέφυγε το θάνατο (Smith, 1965; Clark et al., 1999). Στην πόλη του Σουέζ στην Ερυθρά 

Θάλασσα, αναφέρθηκαν πρόσφατα οκτώ θανατηφόρα περιστατικά δηλητηρίασης από κατανάλωση του 

είδους L. sceleratus (Zaki, 2004). Αρκετά περιστατικά αναφέρθηκαν στο Ισραήλ και στο Λίβανο, από 

κατανάλωση λαγοκέφαλων που αλιεύθηκαν στη Μεσόγειο, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν θανατηφόρο 

(Golani et al., 2006; Kasapidis et al., 2007; Galil, 2007). 

To Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλάσσιων Βιοτοξινών, που υπάγεται στο Ινστιτούτο Υγιεινής 

Τροφίμων Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, ανέλυσε 

δείγματα λαγοκέφαλου με χρήση της επίσημης μεθόδου ανίχνευσης της TTX με βιοδοκιμή σε μυς, όπως 

αυτή εφαρμόζεται στην Ιαπωνία. Η ανάλυση ατόμου βάρους 1.2 kg και μήκους 49.5 cm από τη θαλάσσια 
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περιοχή του Πηλίου, κατέδειξε την παρουσία TTX σε ορισμένους ιστούς του ιχθύος και συγκεκριμένα 

στο ήπαρ, τις γονάδες και το γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ δεν ανιχνεύτηκε τοξίνη στη σάρκα ή στο 

δέρμα. Αντίθετα, η ανάλυση σε ιχθύδια L. sceleratus από τη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου δεν κατέδειξε 

την παρουσία TTX σε κανέναν από τους επιμέρους ιστούς (ήπαρ, γαστρεντερικός σωλήνας, σάρκα και 

δέρμα) (Κατίκου κ.ά., 2007). 

Ο λαγοκέφαλος δε φαίνεται να έχει θηρευτές στη Μεσόγειο, παρόλο που σε άλλες περιοχές μερικά 

μεγαλύτερα ψάρια τρέφονται μ’ αυτόν, προφανώς χωρίς παρενέργειες από την τοξίνη. Στην Αυστραλία 

λαγοκέφαλοι βρέθηκαν στα στομάχια τονοειδών, γοφαριών (Pomatomus saltatrix) και ενός είδους 

κρανιών (Argyrosomus japonicus) (Government of Australia, 2008). Ο λόγος για τον οποίο το δηλητήριο 

δεν επηρεάζει αυτά τα είδη είναι ακόμη άγνωστος (Fischer & Bianchi, 1984; Halstead, 1988). 

Πολλά από τα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae, περιλαμβανομένου και του λαγοκέφαλου, κατέχουν 

μια μοναδική θέση σε ότι αφορά την αλιεία, αφού σε κάποιες περιοχές απορρίπτονται, ενώ σε άλλες 

έχουν μεγάλη αξία. Στην Ιαπωνία οι τιμές των ψαριών αυτών, που ονομάζονται fugu, είναι υψηλότερες 

από τις τιμές των περισσότερων άλλων εδώδιμων ψαριών (Halstead, 1988). Το όνομα fugu 

χρησιμοποιείται για το ψάρι αλλά και για το πιάτο αυτό καθ’ αυτό. Ο λαγοκέφαλος (L. sceleratus) 

ονομάζεται sen-nin fugu. Το δέρμα και τα εντόσθια αφαιρούνται προσεκτικά από ειδικούς και 

αδειούχους σεφ και το προϊόν αυτής της διαδικασίας θεωρείται ασφαλές για βρώση, ιδιαίτερα στην 

Ιαπωνία και την Κορέα (Sabrah et al., 2006), παρά τη χαρακτηριστική ενοχλητική μυρωδιά  που αναδίδει 

το ψάρι (Halstead, 1988). Παρόλα αυτά, πολλά άτομα πεθαίνουν από την κατανάλωση των ψαριών 

αυτών κάθε χρόνο (Fischer & Bianchi, 1984). Από το 1974 μέχρι το 1983 υπήρξαν στην Ιαπωνία 646 

αναφορές για περιστατικά δηλητηρίασης από ψάρια της οικογένειας Tetraodontidae, εκ των οποίων τα 

179 ήταν θανατηφόρα. Στατιστικά στοιχεία του Tokyo Bureau of Social Welfare and Public Health 

δείχνουν ότι κατά την περίοδο 1996 έως 2006 αναφέρονταν από 20 έως 44 περιστατικά δηλητηρίασης το 

χρόνο, σε όλη τη χώρα. Αυτά οδηγούσαν σε 0 έως 6 θανάτους το χρόνο, μια μέση θνησιμότητα της τάξης 

του 6.8%. Από τα 23 περιστατικά που καταγράφηκαν στο Τόκυο μεταξύ των ετών 1993 και 2006, μόνο 1 

έλαβε χώρα σε εστιατόριο, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν ψαράδες που έφαγαν την ψαριά τους. 

 

Κατανομή 

Τα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae ζουν κυρίως σε αβαθή παράκτια νερά τροπικών και 

υποτροπικών περιοχών, ενώ κάποια είναι πελαγικά και κάποια άλλα ζουν σε υφάλμυρα ή γλυκά νερά 

(Froese & Pauly, 2010). 
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Η οικογένεια Tetraodontidae εκπροσωπείται στη Μεσόγειο Θάλασσα από 8 είδη, τα Lagocephalus 

sceleratus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus spadiceus, Sphoeroides pachygaster, Ephippion 

guttifer, Torquigener flavimaculosus, Lagocephalus lagocephalus και Tylerius spinosissimus (Tortonese, 

1986; Golani et al., 2002; Akyol et al., 2005; Corsini et al., 2005). Η οικογένεια Tetraodontidae είναι 

επίσης η πολυπληθέστερη οικογένεια εξωτικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα με 6 είδη, τα L. 

sceleratus, L. suezensis, L. spadiceus, T. flavimaculosus, T. spinosissimus και S. pachygaster (Golani, 

2002; Corsini et al., 2005; Golani et al., 2006; Bilecenoglu et al., 2006). Από αυτά μόνο το S. 

pachygaster προέρχεται από τον τροπικό Ατλαντικό, ενώ τα υπόλοιπα είναι λεσσεψιανοί μετανάστες 

(Golani, 2002; Corsini et al., 2005, Kasapidis et al., 2007). Στα νερά της Κύπρου καταγράφηκαν μέχρι 

σήμερα τα είδη Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus spadiceus και 

Sphoeroides pachygaster (Katsanevakis et al., 2009). 

Ο όρος «λεσσεψιανή μετανάστευση» εισήχθη από τον Por (1978) για τη μετανάστευση οργανισμών από 

την Ερυθρά στη Μεσόγειο Θάλασσα, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία χτίστηκε το 1869 από τον 

Γάλλο διπλωμάτη Ferdinand de Lesseps (Shakman & Kinzelbach, 2007). Ο αριθμός των εξωτικών ειδών 

ψαριών στη Μεσόγειο ανέβηκε από 64 στη δεκαετία του 1980, σε 127 το 2006, σε σύνολο 664 ειδών. 

Από τα 127 εξωτικά είδη, 65 προέρχονται από τον Ινδο-Ειρηνικό και 62 από τον Ατλαντικό. Σε μερικές 

περιοχές της Μεσογείου τα εξωτικά είδη είναι πλέον πιο πολυάριθμα από τα ενδημικά (Lasram & 

Mouillot, 2008). Ο αυξανόμενος αριθμός θερμόφιλων θαλάσσιων ειδών (Goren & Galil, 2005) ιδιαίτερα 

στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου σχετίζεται μάλλον με το γεγονός ότι τα τελευταία 30 με 40 

χρόνια αυτή η περιοχή, όπως και άλλες θάλασσες, γίνεται θερμότερη τόσο στα βαθιά, όσο και στα 

επιφανειακά στρώματα (Bethoux et al., 1990; Diaz Almela et al., 2007). Επίσης, η στάθμη του νερού της 

Ερυθράς Θάλασσας είναι υψηλότερη από αυτήν της ανατολικής Μεσογείου και έτσι η διώρυγα 

λειτουργεί ως κανάλι διοχέτευσης υδάτων από την Ερυθρά προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. Μαζί με το νερό 

μεταφέρονται και πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί, είτε σαν αυγά και προνύμφες, είτε σαν ενήλικα άτομα. Οι 

φυσικές αλυκές, που αποτελούν μέρος της διώρυγας, περιόριζαν για πολλές δεκαετίες τη μετανάστευση 

οργανισμών, αλλά με τη σταδιακή εξίσωση της αλατότητάς τους με αυτήν της Ερυθράς Θάλασσας, το 

εμπόδιο αυτό έπαψε να υφίσταται. Ακόμα, η κατασκευή του φράγματος του Ασσουάν τη δεκαετία του 

1960 περιόρισε την εισροή γλυκού νερού στην ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας τις τιμές αλατότητας της 

περιοχής αυτής πιο όμοιες με αυτές της Ερυθράς Θάλασσας. Τα περισσότερα από τα λεσσεψιανά είδη 

βρίσκονται σε βάθη μικρότερα των 68 μέτρων. Αυτό είναι λογικό, αν ληφθεί υπόψη ότι η διώρυγα του 

Σουέζ έχει μέγιστο βάθος 10 περίπου μέτρα και σ’ αυτήν εισέρχονται κυρίως παράκτια είδη (Golani, 

1998; Peristeraki et al., 2006). 
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Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus), είναι είδος ευρείας εξάπλωσης στον τροπικό Ινδο-Ειρηνικό 

Ωκεανό, από την Αυστραλία, την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ στα ανατολικά, μέχρι τις ανατολικές 

ακτές της Αφρικής και την Ερυθρά Θάλασσα, στα δυτικά (Dor, 1984; Smith & Heemstra, 1986; Ni & 

Kwon, 1999; Froese & Pauly, 2010; Akyol et al., 2005). Παρόλο που οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου 

στον Ινδο-Ειρηνικό βρίσκονται συνήθως κοντά στην ακτή και σε βάθη από 18 ως 100 μέτρα (May & 

Maxwell, 1986), υπάρχουν αναφορές για ψάρια που βρέθηκαν σε βάθη μέχρι και 250 μέτρα (Baranes & 

Golani, 1993). 

Η πρώτη αναφορά του είδους Lagocephalus sceleratus στη Μεσόγειο Θάλασσα από τον Mouneimne 

(1977) ήταν τελικά λανθασμένη ταυτοποίηση ενός δείγματος του είδους Lagocephalus suezensis (Golani, 

1996). Το είδος αυτό ξεχωρίζει από το Lagocephalus sceleratus από τις ακανόνιστες καφέ-γκρι κηλίδες 

στη ράχη, σε σχέση με τις μαύρες ισομεγέθεις κηλίδες του λαγοκέφαλου, αλλά και από το σχετικά μικρό 

του μέγεθος, που δεν ξεπερνά τα 18 εκ. σταθερού μήκους (Golani, 1996; Golani et al., 2002; Akyol et al. 

2005). Το Φεβρουάριο του 2003 το είδος Lagocephalus sceleratus καταγράφηκε στο Gökova Bay της 

Τουρκίας (νοτιοανατολικό Αιγαίο) (Akyol et al., 2005), το Σεπτέμβριο του 2004 στο Antalya Bay της 

Τουρκίας (Bilecenoglu et al., 2006), το Νοέμβριο του 2004 στη Jaffa του Ισραήλ (Golani & Levy, 2005), 

το Σεπτέμβριο του 2005 στη Ρόδο (Corsini et al., 2006), το Δεκέμβριο του 2005 στην Κρήτη (Kasapidis 

et al., 2007) και τον Απρίλιο του 2006 στο Izmir Bay της Τουρκίας, στο βορειοανατολικό Αιγαίο 

(Bilecenoglu et al., 2006). Στην Κύπρο η πρώτη επίσημη αναφορά του είδους έγινε το 2006 (DFMR, 

2006; Katsanevakis et al., 2009). 

 

Παρουσία του λαγοκέφαλου στην Κύπρο 

Ο λαγοκέφαλος άρχισε να εμφανίζεται στα νερά της Κύπρου τουλάχιστο από το 2000, ενώ η παρουσία 

του έγινε πιο έντονη κατά το 2004. Το 2006, παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση και εξάπλωση του 

πληθυσμού του στα παράκτια νερά της Κύπρου. Η ραγδαία αυτή αύξηση είχε ως φυσικό επακόλουθο τις 

όλο και συχνότερες καταγραφές ζημιών που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, με τα ισχυρά του δόντια, στα 

εργαλεία και τα αλιεύματα της παράκτιας αλιείας. 

Σήμερα ο λαγοκέφαλος είναι πολύ γνωστός σε όλους όσοι ασχολούνται με την αλιεία στην Κύπρο, 

κυρίως για τα προβλήματα που δημιουργεί, και από πολλούς θεωρείται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει η Κυπριακή παράκτια αλιεία στις μέρες μας. Ο λαγοκέφαλος είναι επίσης αρκετά 

γνωστός στο ευρύ κοινό της Κύπρου, κυρίως λόγω της έγκαιρης ενημέρωσης που έτυχε από το ΤΑΘΕ 

αλλά και άλλους φορείς, για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωσή του, αλλά και λόγω 
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της απαγόρευσης στην εμπορία του από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 853/2004, για τον καθορισμό 

ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΤΑΘΕ, οι εκφορτώσεις του είδους αυτού αποτέλεσαν 

γύρω στο 4% των συνολικών εκφορτώσεων της παράκτιας αλιείας της Κύπρου τα έτη 2009 και 2010. Ο 

λαγοκέφαλος απαντά σήμερα στο νησί μας με διάφορες κοινές ονομασίες όπως κουνέλι, κουνελόψαρο, 

βουόψαρο κ.ά.. 

 

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος/μελέτης 

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προκαλεί η 

παρουσία του λαγοκέφαλου στην παράκτια αλιεία και κατά πάσα πιθανότητα στο θαλάσσιο οικοσύστημα 

της Κύπρου, διεξήγαγε την παρούσα έρευνα κατά τη διάρκεια των ετών 2009 και 2010. Η έρευνα είχε ως 

στόχο τον προσδιορισμό της κατανομής, της αύξησης, της αναπαραγωγής και της διατροφής του είδους, 

των περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών συνθηκών που το ευνοούν, πιθανών λόγων της επιτυχούς του 

εγκατάστασης στο νέο περιβάλλον, καθώς και πιθανών λύσεων στα προβλήματα που προκαλούνται από 

την παρουσία του. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι απαραίτητα για τη 

δημιουργία σωστού επιστημονικού υπόβαθρου και μετέπειτα για το σχεδιασμό διαχειριστικών σχεδίων ή 

λήψη άλλων μέτρων. 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης και μετά από πρόταση ερευνητικού προγράμματος που 

υποβλήθηκε από το ΤΑΘΕ, εγκρίθηκε ειδικό κονδύλι από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι απαραίτητες δαπάνες. Αυτές περιελάμβαναν την αγορά 

δειγμάτων από τους αλιείς, την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (καταψύκτες, αναλώσιμα κλπ.) και 

την αγορά υπηρεσιών για τη συλλογή, εργαστηριακή εξέταση και καταστροφή των δειγμάτων σε 

κλίβανο, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1774/2002 για τον καθορισμό 

υγειονομικών κανόνων, σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο. 

Η αγορά δειγμάτων από τους αλιείς κρίθηκε από το ΤΑΘΕ ως απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της 

μελέτης, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για όλους τους αλιείς, όλων των επαρχιών, να παραδίδουν τα 

ψάρια τους στο ΤΑΘΕ και να υπάρχει πάντα επάρκεια δειγμάτων. Για κάθε άτομο λαγοκέφαλου που 

παρέδιδε ο κάθε αλιέας στο ΤΑΘΕ έπαιρνε ένα ευρώ. Η αξία του κάθε ατόμου ήταν ανεξάρτητη του 

μεγέθους, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα ανεξαρτήτως τα μεγέθη στο δείγμα, κάτι πολύ σημαντικό 

σε τέτοιου είδους μελέτες. 
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Η συλλογή δειγμάτων από τους αλιείς διήρκησε συνολικά 8 μήνες (18/10/2009 - 15/12/2009 και 

27/4/2010 - 20/10/2010). Η περίοδος αυτή, αν και δεν καλύπτει ένα ολόκληρο έτος, θεωρείται επαρκής 

για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αφού καλύπτει τους σημαντικότερους μήνες στο βιολογικό 

κύκλο του λαγοκέφαλου. 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Συλλογή δειγμάτων και δεδομένων 

Τα δείγματα λαγοκέφαλου παραδίδονταν από τους αλιείς στο πλησιέστερο από τα 6 επαρχιακά γραφεία 

του ΤΑΘΕ. Κάθε δείγμα αποτελείτο από άτομα μιας μόνο αλιευτικής εξόρμησης. Σε περίπτωση που 

υπήρχε υποψία ότι τα άτομα ενός δείγματος προέρχονταν από περισσότερες αλιευτικές εξορμήσεις, 

γινόταν προσπάθεια τα άτομα αυτά να μην περιληφθούν στο υπό εργαστηριακή εξέταση δείγμα. Εκεί, οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι του ΤΑΘΕ συμπλήρωναν στην παρουσία του αλιέα έντυπο (Πίνακας 1), το οποίο, 

εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του αλιέα για σκοπούς πληρωμής, περιείχε τα εξής αλιευτικά 

δεδομένα: 

- ημερομηνία αλιευτικής εξόρμησης 

- περιοχή αλιείας 

- βάθος αλιείας σε μέτρα 

- είδος υποστρώματος (πέτρα, άμμος, λάσπη, φύκια, μικτό) 

- ένταση ανέμου (καθόλου, ασθενής, δυνατός) 

- ένταση ρεύματος (καθόλου, ασθενές, δυνατό) 

- αλιευτικό εργαλείο (τύπος, μέγεθος, ποσότητα) 

- ώρες και διάρκεια αλιείας 

- αριθμός λαγοκέφαλων εξόρμησης 

Για την καλύτερη καταγραφή των περιοχών αλιείας, η υπό εξέταση περιοχή χωρίστηκε σε 9 επιμέρους 

υπο-περιοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω αλιευτικά δεδομένα δεν ήταν πάντα αξιόπιστα, αφού βασίζονταν 

μόνο στις αναφορές των ψαράδων. Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, κάθε δείγμα για το οποίο υπήρχαν 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αλιευτικών δεδομένων, γινόταν προσπάθεια να μην περιληφθεί στο 

υπό εργαστηριακή εξέταση δείγμα. 
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Το συμπληρωμένο έντυπο επικολλούνταν στην πλαστική σακούλα που περιείχε το δείγμα και μαζί 

αποθηκεύονταν στον καταψύκτη του επαρχιακού γραφείου. 

 

Έντυπο παράδοσης - παραλαβής δειγμάτων λαγοκέφαλου 

Όνομα αλιέα: Α.Δ.Τ.: Τηλέφωνο: 

Ημερομηνία αλιείας: Περιοχή αλιείας: Βάθος αλιείας (μέτρα): 

Είδος υποστρώματος:          πέτρα  □          άμμος  □            λάσπη  □          φύκια  □          μικτό  □ 

Ένταση ανέμου:        καθόλου  □        ασθενής  □        δυνατός  □ Ένταση ρεύματος:        καθόλου  □        ασθενές  □        δυνατό  □ 

Αλιευτικό εργαλείο 

Δίχτυ μανωμένο  □ Δίχτυ απλάδι  □ Παραγάδι  □ Άλλο  □ 

Άνοιγμα ματιού (mm): Άνοιγμα ματιού (mm): Μέγεθος αγκιστριού: Περιγράψτε: 

Αριθμός ζεμπύλων: Αριθμός ζεμπύλων: Αριθμός αγκιστριών: 

Ώρα καλαρίσματος: Ώρα καλαρίσματος: Δόλωμα: 

Ώρα λεβαρίσματος: Ώρα λεβαρίσματος: Ώρα καλαρίσματος: 

 Ώρα λεβαρίσματος: 

Ημερομηνία παραλαβής: Αριθμός λαγοκέφαλων δείγματος (εξόρμησης): 

Υπογραφή αλιέα:                                                                       Υπογραφή υπαλλήλου ΤΑΘΕ: 

Πίνακας 1. Έντυπο παράδοσης - παραλαβής δειγμάτων λαγοκέφαλου. 

 

Η συλλογή των δειγμάτων από τους καταψύκτες του ΤΑΘΕ και η μετέπειτα εργαστηριακή τους εξέταση 

για τη συλλογή των απαιτούμενων βιολογικών δεδομένων ανατέθηκε με διαδικασίες προσφορών σε 

ιδιωτικές εταιρίες. Για την όσο το δυνατό καλύτερη εκπροσώπηση του πληθυσμού στο δείγμα, γινόταν 

τυχαία επιλογή ταξιδιών και δειγμάτων ανά περιοχή. Συνολικά εξετάζονταν εργαστηριακά τουλάχιστο 50 

άτομα ανά εβδομάδα ανά περιοχή, όπου αυτό ήταν δυνατό. 
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Εικόνα 1. Περιοχές αλιείας (1: Δερύνεια – Κάβο Γκρέκο, 2: Κάβο 

Γκρέκο – Κάβο Πύλα, 3: Κάβο Πύλα – Κάβο Κίτι, 4: Κάβο Κίτι – 

Κάβο Δώλος, 5: Κάβο Δώλος – Κάβο Γάτα, 6: Κάβο Γάτα – 

Ακρωτήριο Ζευγάρι, 7: Ακρωτήριο Ζευγάρι – Κάβο Άσπρο, 8: 

Κάβο Άσπρο – Ακρωτήριο Αρναούτη, 9: Ακρωτήριο Αρναούτη – 

Πύργος Τηλλυρίας). 

 

Κατά την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων, καταγράφονταν για κάθε άτομο τα εξής βιολογικά 

δεδομένα: 

- ολικό μήκος με ακρίβεια χιλιοστομέτρου 

- βάρος με ακρίβεια γραμμαρίου 

- φύλο (αρσενικό, θηλυκό, ανώριμο) 

- στάδιο ωριμότητας στην κλίμακα Nikolsy (1. παρθένο, 2. παρθένο σε ανάπτυξη, 3. ανώριμο, 4. 

σε ωρίμαση, 5. ώριμο, 6. υπό αναρρόφηση ή σε ανάπαυση) 

- βάρος γονάδων με ακρίβεια γραμμαρίου 

- περιεχόμενο στομαχιού (ψάρι, κεφαλόποδο, μαλακόστρακο, εχινόδερμο, δίχτυ, αγκίστρι, άλλο –

προσδιορίζεται, ακαθόριστο) 

- πληρότητα στομαχιού (άδειο, μέση πληρότητα, πλήρες) 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία το φύλο ή στάδιο ωριμότητας για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε να 

προσδιοριστεί, το άτομο απορριπτόταν και αντικαθιστόταν από άλλο του ίδιου δείγματος. 

Παράλληλα με την καταγραφή των αλιευτικών δεδομένων γινόταν και καταγραφή δεδομένων 

επιφανειακής θερμοκρασίας θάλασσας και φάσης του φεγγαριού για όλη τη διάρκεια της μελέτης. 
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Με τη λήξη της συλλογής δειγμάτων και δεδομένων, όλα τα δεδομένα (αλιευτικά, βιολογικά και 

περιβαλλοντικά) καταχωρήθηκαν σε κοινή βάση δεδομένων και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία για 

εύρεση πιθανών συσχετίσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Έρευνα πεδίου 

Για τη μελέτη της συμπεριφοράς του είδους στο πεδίο, υπήρξε συμμετοχή σε αλιευτικά ταξίδια με 

επαγγελματίες αλιείς, καθώς και διατήρηση ζωντανών δειγμάτων στον Ερευνητικό Σταθμό του ΤΑΘΕ, 

στο Μενεού. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ανάλυση δεδομένων 

Συνολικά για την περίοδο 8 μηνών (18/10/2009 - 15/12/2009 και 27/4/2010 - 20/10/2010) που διήρκησε 

η έρευνα παραδόθηκαν στο ΤΑΘΕ από τους αλιείς 2,250 δείγματα (αλιευτικές εξορμήσεις), τα οποία 

περιείχαν συνολικά 61,228 άτομα, με συνολικό βάρος περίπου 30 τόνους (30,000 κιλά). 

Εκτός από το είδος L. sceleratus, μέσα στα δείγματα βρέθηκαν επίσης 5 άτομα του είδους Lagocephalus 

spadiceus, 216 άτομα του είδους Lagocephalus suezensis και 7 άτομα του είδους Torquigener 

flavimaculosus. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη αναφορά του είδους 

Torquigener flavimaculosus στα νερά της Κύπρου. 

Ο συνολικός αριθμός ατόμων που παραδόθηκαν ανά περιοχή αλιείας, καθώς και ανά χιλιόμετρο 

ακτογραμμής κάθε περιοχής, δίνεται στο γράφημα 1. Στις περιοχές 1 έως 4 παραδόθηκαν περισσότερα 

από 80% του συνολικού αριθμού των ατόμων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις επαρχίες υπήρχαν 

κέντρα παραλαβής δειγμάτων, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αριθμοί αυτοί είναι μία καλή ένδειξη της 

μεγαλύτερης αφθονίας του είδους στις περιοχές αυτές. 
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Γράφημα 1. Συνολικός αριθμός ατόμων που παραδόθηκαν ανά περιοχή αλιείας (αριστερά), καθώς και ανά 

χιλιόμετρο ακτογραμμής κάθε περιοχής (δεξιά). 

 

Από τα 61,000  άτομα L. sceleratus που παραδόθηκαν, εξετάστηκαν εργαστηριακά τα 6,656, που 

ξεπερνούν το 10% του συνόλου, ποσοστό που κρίθηκε στατιστικά επαρκές για εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. 

Όλα τα άτομα που παραδόθηκαν στο ΤΑΘΕ καταστράφηκαν στο τέλος σε κλίβανο, σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

 

Εύρος μεγεθών 

Το ολικό μήκος των ατόμων κυμάνθηκε από 60 έως 770 mm και το βάρος από 2.79 έως 5,610 g. Τα 

θηλυκά ήταν γενικά μεγαλύτερα από τα αρσενικά με μέγιστο μήκος τα 770 mm και βάρος τα 5,600 g, σε 

σχέση με τα αντίστοιχα μέγιστα 690 mm και 4,000 g για τα αρσενικά (με εξαίρεση 1 μόνο αρσενικό 

άτομο με μήκος 770 mm). 

 

Σχέση μήκους-βάρους 

Η σχέση μήκους – βάρους (W=aTL
b
, όπου W το βάρος σε γραμμάρια και TL το ολικό μήκος σε 

εκατοστά) και για τα δυο φύλα μαζί βρέθηκε να είναι η W=0.0106L
3.018

 (Γράφημα 2). Υπενθυμίζεται ότι 

η τιμή του εκθέτη b μας δίνει πληροφορίες για τον τρόπο αύξησης του ψαριού. Όταν b=3 τότε το βάρος 

αυξάνεται ισομετρικά με το μήκος. Όταν το b είναι διάφορο του 3 τότε η αύξηση σε βάρος είναι 

αλλομετρική (θετική αν b>3, αρνητική αν b<3). Οι σχέσεις αυτές δείχνουν ότι το βάρος των ψαριών τα 
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W = 0,0111 TL3,0037
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οποία εξετάστηκαν, αυξάνεται ελαφρώς αλλομετρικά με το μήκος και μάλιστα θετικά (b>3), δηλαδή το 

βάρος αυξάνεται με ρυθμό αναλογικά μεγαλύτερο από το μήκος τους. Η αντίστοιχη σχέση μήκους – 

βάρους για το λαγοκέφαλο, όπως υπολογίστηκε από τους Simon & Mazlan (2008) για δείγματα από την 

Μαλαισία, ήταν W=0.013L
2.99

. 

Οι σχέσεις για τα θηλυκά και αρσενικά άτομα ξεχωριστά ήταν W=0.0105L
3.0255

 και W=0.0111L
3.0037

 

αντίστοιχα (Γράφημα 2), που υποδεικνύει μια μικρή διαφορά στο βάρος μεταξύ θηλυκών και αρσενικών 

ατόμων (τα θηλυκά είναι ελαφρώς βαρύτερα στο ίδιο μήκος), η οποία πιθανό να οφείλεται στο 

μεγαλύτερο βάρος των θηλυκών γονάδων κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Η σχέση αυτή διαφέρει από 

την αντίστοιχη των Sabrah et al. (2006), που αναφέρουν ότι για όλα τα άτομα L. sceleratus από τη Νέα 

Καληδονία που μετρήθηκαν από τους Letourneur et al. (1998), τα αρσενικά άτομα ήταν πιο βαριά από τα 

θηλυκά του ιδίου μήκους. 

 

 

Γράφημα 2. Σχέσεις μήκους – βάρους των ατόμων λαγοκέφαλου που εξετάστηκαν για τα δύο φύλα μαζί (αριστερά) 

και για κάθε φύλο ξεχωριστά (δεξιά). 

 

Γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) 

Οι μέσες μηνιαίες τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη για τα θηλυκά και αρσενικά άτομα λαγοκέφαλου 

για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο δίνονται στο γράφημα 3. Υπενθυμίζεται ότι ο γοναδοσωματικός 

δείκτης (GSI) αντιστοιχεί στο λόγο του βάρους των γονάδων προς το σωματικό βάρος ενός ψαριού 

(*100) και βάσει αυτού μπορεί να προσδιοριστεί η αναπαραγωγική περίοδος των ψαριών. 

Αν και από τα δεδομένα απουσιάζουν οι πρώτοι 4 μήνες του έτους, είναι φανερό ότι η αναπαραγωγή του 

είδους στα νερά της Κύπρου λαμβάνει χώρα κυρίως το μήνα Ιούνιο. Αυτό είναι εμφανές και στο 
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γράφημα 4, όπου δίνεται το ποσοστό των ατόμων κάθε σταδίου αναπαραγωγικής ωριμότητας Nikolsky 

ανά μήνα. Υπενθυμίζεται ότι γενικά λίγο πριν την αναπαραγωγή τα ψάρια βρίσκονται στο στάδιο 5 και 

αμέσως μετά το τέλος της στο στάδιο 6. Στο γράφημα είναι εμφανής η ραγδαία μείωση των ατόμων του 

σταδίου 5 από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, που αποτελεί ένδειξη για το ότι τα περισσότερα ψάρια έχουν ήδη 

αναπαραχθεί. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους φαίνεται να συμπίπτει με επιφανειακή θερμοκρασία 

θάλασσας (SST) γύρω στους 23°C (Γράφημα 5). 

 

 

Γράφημα 3. Οι μέσες μηνιαίες τιμές του γοναδοσωματικού 

δείκτη για τα θηλυκά και αρσενικά άτομα λαγοκέφαλου για 

τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο. 
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Γράφημα 4. Το ποσοστό των ατόμων κάθε σταδίου 

αναπαραγωγικής ωριμότητας Nikolsky ανά μήνα. 

 

 

 

Γράφημα 5. Μέση μηνιαία επιφανειακή θερμοκρασία 

θάλασσας (SST). 
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Μέσο μήκος πρώτης γεννητικής ωριμότητας 

Το μέσο μήκος πρώτης γεννητικής ωριμότητας (Lm) είναι το μήκος στο οποίο 50% όλων των ατόμων 

έχουν γονάδες σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, που αντιστοιχεί στα στάδια 3-6 της κλίμακας 

Nikolsky. Στο γράφημα 6 δίνεται το ποσοστό των ώριμων ατόμων ανά κλάση μήκους (ολικό μήκος), για 

τα θηλυκά και αρσενικά άτομα. Το μέσο μήκος πρώτης γεννητικής ωριμότητας φαίνεται να είναι και στα 

δύο φύλα γύρω στα 20 cm. 

 

 

Γράφημα 6. Ποσοστό ώριμων ατόμων ανά κλάση μήκους (ολικό μήκος), για τα θηλυκά (αριστερά) και τα αρσενικά 

άτομα (δεξιά). 

 

Μήκος κατά την πρώτη αναπαραγωγή 

Στο γράφημα 7 δίνονται οι κατά μήκος κατανομές των ατόμων του σταδίου ωριμότητας 5. Είναι εμφανές 

ότι σχεδόν όλα τα άτομα έχουν ολικό μήκος μεγαλύτερο από 40 cm, ενώ η πλειοψηφία τους βρίσκεται 

μεταξύ 45 και 50 cm (περίπου 1 έως 1.5 kg σε βάρος). 
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Γράφημα 7. Κατά μήκος κατανομές ατόμων σταδίου 

ωριμότητας 5. 

 

Λόγος θηλυκών προς αρσενικά άτομα 

Στα γραφήματα 8 και 9 δίνεται ο λόγος του αριθμού των θηλυκών προς τα αρσενικά άτομα (sex ratio), 

ανά μήνα και κλάση μήκους, αντίστοιχα. Στο γράφημα 9 οι μεγαλύτερες κλάσεις δεν περιλαμβάνονται 

λόγω του μικρού δείγματος. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όλα τα άτομα με ολικό μήκος 

μεγαλύτερο από 690 mm ήταν θηλυκά, εκτός από ένα. Ο λόγος φύλου στο λαγοκέφαλο δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται, τουλάχιστο σε σημαντικό βαθμό, ούτε από την εποχή (μήνα), αλλά ούτε και από το μήκος 

των ψαριών. 
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Γράφημα 8. Λόγος του αριθμού των 

θηλυκών προς τα αρσενικά άτομα ανά 

μήνα. 

 

 

Γράφημα 9. Λόγος του αριθμού των θηλυκών προς τα αρσενικά άτομα ανά κλάση 

μήκους. 

 

Κατανομές μήκους 

Οι κατά μήκος κατανομές των ατόμων λαγοκέφαλου για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο δίνονται στο 

γράφημα 10. Στο γράφημα 11 δίνονται οι ίδιες κατά μήκος κατανομές μαζί με τις αντίστοιχες καμπύλες 

αύξησης Von Bertalanffy. Για την εύρεση της εξίσωσης αύξησης Von Bertalanffy χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος ELEFAN του στατιστικού πακέτου FISAT II – FAO - ICLARM Stock Assessment Tool. 
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Γράφημα 10. Κατά μήκος κατανομές λαγοκέφαλου για τους 

μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο. 
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Γράφημα 11. Κατά μήκος κατανομές λαγοκέφαλου για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο με τις 

αντίστοιχες καμπύλες αύξησης Von Bertalanffy. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πλέον κατάλληλη για να περιγράψει την σωματική αύξηση του 

λαγοκέφαλου, ήταν η εποχική εξίσωση Von Bertalanffy με συντελεστές ΤL∞=820 mm, K=0,5 yr
-1

 και 

C=1. Ο συντελεστής C παίρνει τη μέγιστη δυνατή τιμή, που είναι η μονάδα, γεγονός που υποδεικνύει τις 

ισχυρές εποχικές διακυμάνσεις στην αύξηση του ψαριού, με τους ζεστούς και κρύους μήνες του έτους να 

αντιστοιχούν στο μέγιστο και ελάχιστο ρυθμό αύξησης. Κατά τη ζεστή περίοδο και σε διάρκεια μόλις 5 

μηνών (Ιούνιος έως Νοέμβριος), το μέσο μήκος των ψαριών της ίδιας ηλικίας αυξάνεται από περίπου 20 

εκατοστά στα 40 εκατοστά και το μέσο βάρος από περίπου 80 γραμμάρια στα 800 γραμμάρια. 

Βάσει των προηγούμενων (Γραφήματα 7, 10 και 11), εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πρώτη αναπαραγωγή 

του λαγοκέφαλου στα νερά της Κύπρου λαμβάνει χώρα κατά το τέλος της ηλικίας 1, δηλαδή όταν τα 

ψάρια είναι περίπου 2 ετών. 

Στο γράφημα 12 δίνονται οι κατανομές μήκους όλων των ατόμων που εξετάστηκαν, με διαχωρισμό των 

κανονικών κατανομών που αντιστοιχούν στις ηλικιακές κλάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η κλασσική 

μέθοδος Bhattacharya για τον προσδιορισμό των κανονικών κατανομών ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, 

κυρίως λόγω της απουσίας δεδομένων για 4 μήνες, αλλά και του γρήγορου ρυθμού αύξησης μέσα στην 

ίδια ηλικιακή κλάση (Γράφημα 12). Για το λόγο αυτό η προσαρμογή των κατανομών έγινε με βάση τις 

μηνιαίες κατά μήκος κατανομές. 

Στα άτομα που μελετήθηκαν βρέθηκαν τουλάχιστον 3 ηλικιακές κλάσεις (0+, 1+, 2+). Λόγω της 

επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων παρατηρείται επίσης απουσία των πολύ μικρών κλάσεων από 

τις κατανομές. 
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Γράφημα 12. Κατανομές μήκους όλων των ατόμων που εξετάστηκαν, με διαχωρισμό των 

κανονικών κατανομών που αντιστοιχούν στις ηλικιακές κλάσεις. 

 

Οι κατανομές μήκους κάθε φύλου ξεχωριστά (Γράφημα 13) είναι πανομοιότυπες, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη του είδους, τουλάχιστο μέχρις ενός ορισμένου μεγέθους, δεν εξαρτάται από 

το φύλο. 

 

 

Γράφημα 13. Κατανομές μήκους κάθε φύλου ξεχωριστά (θηλυκά πάνω – 

αρσενικά κάτω). 
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Ένα λογικό ερώτημα που προκύπτει από τις μηνιαίες κατανομές μήκους είναι το γιατί τα μεγάλα άτομα 

(ηλικία 2) εξαφανίζονται τον Αύγουστο, αφού αναπαραχθούν. Μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου 

μπορεί να είναι η εποχική κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας σε ότι αφορά τον τύπο των αλιευτικών 

εργαλείων ή του βάθους αλιείας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συλληψιμότητα των μεγάλων 

ατόμων. 

Στα γραφήματα 14 και 15 δίνονται τα ποσοστά ατόμων που αλιεύθηκαν με κάθε τύπο αλιευτικού 

εργαλείου και σε κάθε εύρος βάθους αλιείας αντίστοιχα, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Και τα δύο 

παρουσιάζουν παρόμοιο «μοτίβο» αλιευτικής πίεσης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε ότι αφορά τα 

αλιευτικά εργαλεία και τα βάθη αλιείας, γεγονός που αποκλείει την περίπτωση τα μεγάλα άτομα να μην 

συλλαμβάνονται λόγω διαφοροποίησης του τύπου της αλιευτικής προσπάθειας. 

 

 

Γράφημα 14. Ποσοστό ατόμων ανά 

αλιευτικό εργαλείο για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο. 

 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση της απότομης μείωσης των μεγάλων ατόμων μετά την αναπαραγωγή είναι ότι 

αυτά μετακινούνται σε πιο βαθιά νερά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν λογικό να παρατηρηθεί μια 

αύξηση στη σύλληψη μεγάλων ατόμων σε μεγαλύτερα βάθη τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Στο 

γράφημα 16 δίνεται ο συνολικός αριθμός ατόμων που αλιεύθηκαν ανά βάθος, για τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο. Από το γράφημα δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη μετακίνησης μεγάλων ατόμων σε βαθιά 

νερά μετά την αναπαραγωγή, αφού και τα λίγα άτομα (17) που αλιεύθηκαν τον Αύγουστο στη ζώνη των 

50 μέτρων βάθους, είναι ως επί το πλείστον μικρά (Γράφημα 17). 
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Γράφημα 15. Ποσοστό ατόμων ανά 

βάθος αλιείας για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο. 

 

 

Γράφημα 16. Αριθμός ατόμων που αλιεύθηκαν σε κάθε ζώνη 

βάθους τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

 

 

 

Γράφημα 17. Κατανομή μήκους των 17 ατόμων 

από τα 50 μέτρα βάθους. 
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Με βάση τα πιο πάνω, οι πιθανές εναπομείνασες εξηγήσεις για την εξαφάνιση των μεγάλων ατόμων μετά 

την αναπαραγωγή, είναι είτε ότι τα μεγάλα άτομα έχουν αλιευθεί, είτε ότι μετακινήθηκαν σε άλλες 

περιοχές, είτε τέλος ότι τα ψάρια μετά την πρώτη αναπαραγωγή γίνονται πελαγικά. Η τελευταία εξήγηση 

μπορεί να ενισχυθεί από αναφορές για τον πελαγικό χαρακτήρα του είδους σε άλλες περιοχές. 

Συγκεκριμένα, το είδος L. sceleratus στην περιοχή των Μαλδιβών (Ινδο-Ειρηνικός), αναφέρεται ότι είναι 

πελαγικό και ωκεάνιο, το οποίο κατά διαστήματα πλησιάζει τους υφάλους (M.R.S., 1997). 

 

Εξάπλωση 

Στο γράφημα 18 δίνεται ο μηνιαίος συνολικός αριθμός ατόμων λαγοκέφαλου που αλιεύθηκαν ανά 

περιοχή αλιείας. 

 

 

Γράφημα 18. Συνολικός μηνιαίος αριθμός ατόμων λαγοκέφαλου, ανά περιοχή αλιείας. 

 

Στο γράφημα είναι εμφανής η ανομοιομορφία στην κατανομή του αριθμού των ψαριών ανά μήνα και 

περιοχή, η οποία μπορεί να είναι μια ένδειξη μετακίνησης του ψαριού ανάλογα με την εποχή, την ηλικία, 

το στάδιο αναπαραγωγής κλπ. Στην περιοχή 2 για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχουν πολλά ψάρια το 

καλοκαίρι και σχεδόν καθόλου τους άλλους μήνες. Στην περιοχή 3 υπάρχουν ψάρια το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο, ενώ στην περιοχή 4 κυρίως το φθινόπωρο. Οι υπόλοιπες περιοχές (5 έως 9), αν και 

παρουσιάζουν επίσης παρόμοιες διακυμάνσεις, δεν φάνηκε να είναι το ίδιο σημαντικές για το 
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συγκεκριμένο είδος, αφού συνολικά σε αυτές αλιεύτηκε λιγότερο του 20% όλων των ψαριών που 

παραδόθηκαν. 

Οι διακυμάνσεις στην αφθονία των ψαριών ανά μήνα και περιοχή πιθανό να αποτελούν μια πρώτη 

ένδειξη της ύπαρξης αναπαραγωγικών περιοχών και «νηπιοτροφείων». Στο γράφημα 19 δίνονται οι 

μηνιαίες κατανομές μήκους ανά περιοχή αλιείας, για τις τέσσερις πιο σημαντικές περιοχές (1 έως 4). 

 

 

Γράφημα 19. Μηνιαίες κατανομές μήκους ανά περιοχή αλιείας. 
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Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση στην περιοχή 2 μόνο μεγάλων ατόμων (γεννήτορες) και μόνο κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο (Ιούνιος και Ιούλιος), γεγονός που υποδεικνύει ότι η περιοχή αυτή είναι κατά 

πάσα πιθανότητα περιοχή αναπαραγωγής. Σημαντική είναι η παρουσία γεννητόρων κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο και στην περιοχή 3, ενώ στις περιοχές 1 και 4 ο αριθμός τους φαίνεται να είναι 

μικρότερος. Στις υπόλοιπες περιοχές ο αριθμός γεννητόρων ήταν αμελητέος. 

Σε ότι αφορά την παρουσία νεαρών ατόμων (0+) αμέσως μετά την αναπαραγωγή, η παρουσία τους 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή 1, λιγότερο στις περιοχές 3 και 4, ενώ απουσιάζουν 

παντελώς από την περιοχή 2. Αντίστοιχα, η παρουσία τους στις υπόλοιπες περιοχές (5 έως 9) ήταν 

αμελητέα. 

Η έντονη παρουσία γεννητόρων στην περιοχή 2 και η απουσία μικρότερων ψαριών, θα μπορούσε να 

οφείλεται στο ότι όλα τα ψάρια να αλιεύθηκαν με παραγάδια και καθετές και γι’ αυτό να βλέπουμε μόνο 

μεγάλες κλάσεις. Το γράφημα 20 δίνει τον αριθμό ψαριών ανά αλιευτικό εργαλείο στην περιοχή 2 για 

τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Είναι εμφανές ότι τα περισσότερα ψάρια αλιεύθηκαν με μανωμένα δίχτυα 

και όχι με παραγάδια ή καθετές, γεγονός που αποκλείει την πιο πάνω πιθανότητα. 

 

 

Γράφημα 20. Αριθμός ψαριών ανά 

αλιευτικό εργαλείο στην περιοχή 2 

για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, το γεωγραφικό «μοτίβο» εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στην υπό μελέτη περιοχή, 

είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που περιγράφεται στην εικόνα 2. Οι κύριες περιοχές εξάπλωσης του 

είδους είναι οι περιοχές 1 έως 4, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο αριθμός των ψαριών είναι κατά πολύ 
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μικρότερος. Η αναπαραγωγή του είδους φαίνεται να λαμβάνει χώρα κυρίως στην περιοχή 2 και λιγότερο 

στις 1 και 3. Τα κυριότερα νηπιοτροφεία φαίνεται να βρίσκονται στις περιοχές 1, 3 και 4. 

 

 

Εικόνα 2. Εξάπλωση του λαγοκέφαλου στην υπό μελέτη 

περιοχή. 

 

Η προτίμηση που δείχνει το θερμόφιλο αυτό είδος κυρίως στις περιοχές 1, 2 και 3, έναντι των υπολοίπων, 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, κατά τους ζεστούς μήνες του έτους, στις περιοχές αυτές η μέση 

επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας (SST) είναι μέχρι και 3 ºC ψηλότερη από τις υπόλοιπες περιοχές 

(Γράφημα 21). 

 

 

Γράφημα 21. Μέση μηνιαία επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας 

(SST). 
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Διατροφή 

Το στομαχικό περιεχόμενο των ατόμων που εξετάστηκαν κατέδειξε ότι ο λαγοκέφαλος τρέφεται ως επί 

το πλείστον με ψάρια, κυρίως των γενών Siganus (κουρκούνα), Mullus (μπαρμπούνι, στρίλια), Scorpaena 

(σκορπιός), Diplodus (σορκός, χαρατζίδα), ακόμα και μικρότερα άτομα του ίδιου είδους (κανιβαλισμός), 

κεφαλόποδα (χταπόδια, σουπιές και καλαμάρια) και μαλακόστρακα, κυρίως καβούρια. Η εντατική 

θήρευση των κεφαλόποδων από το λαγοκέφαλο, ίσως εξηγεί εν μέρει την πτωτική τάση στις εκφορτώσεις 

κεφαλόποδων και ειδικά χταποδιών, τουλάχιστο από το 2007 (Γράφημα 22). Ο λαγοκέφαλος τρέφεται 

επίσης σε μικρότερο βαθμό με εχινόδερμα, κυρίως αχινούς. Στα στομάχια βρέθηκαν επίσης τεμάχια από 

θαλάσσια φυτά ή φύκια, κομμάτια από δόλωμα (σάρκα και κόκαλα ζώου, πατάτες κλπ.), καθώς και 

αρκετά κομμάτια από δίχτυ και αγκίστρια από παραγάδια ή καθετές. 

 

 

Γράφημα 22. Συνολικές ετήσιες εκφορτώσεις χταποδιού (Octopus vulgaris) σουπιάς (Sepia 

officinalis) και καλαμαριού (Loligo vulgaris). 

 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των στομαχιών που περιείχαν ψάρι, περιείχε επίσης 

και κομμάτια από δίχτυ, σε αντίθεση με τους άλλους τύπους τροφής (Γράφημα 23). Αυτό είναι, κατά 

πάσα πιθανότητα, μια ένδειξη ότι ο λαγοκέφαλος τρέφεται με γρήγορα ψάρια μόνο όταν είναι ήδη 

παγιδευμένα στα δίχτυα, τακτική η οποία είναι προφανώς πολύ αποδοτική ενεργειακά. Υπάρχει επίσης η 

πιθανότητα ο λαγοκέφαλος να χρησιμοποιεί τα δίχτυα για να συλλαμβάνει γρήγορα ψάρια, σπρώχνοντας 

τα μέσα σε αυτά. Αν αυτό ισχύει, αποτελεί ένδειξη υψηλής νοημοσύνης, αφού τέτοιου είδους 

συμπεριφορά παρατηρείται σε εξελικτικά ανώτερους οργανισμούς, όπως είναι τα θαλάσσια θηλαστικά 

(π.χ. δελφίνια). Σε κάθε περίπτωση, ο λαγοκέφαλος φαίνεται να είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο είδος, σε 

ότι αφορά τις διατροφικές του συνήθειες και τακτικές, γεγονός που μπορεί σε κάποιο βαθμό να εξηγήσει 

την επιτυχή του εγκατάσταση, σε σχέση με άλλα είδη, στο νέο περιβάλλον. 
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Γράφημα 23. Ποσοστό τύπου τροφής με και 

χωρίς την παρουσία διχτύου. 

 

Το στομαχικό περιεχόμενο δεν φάνηκε να μεταβάλλεται με την ηλικία του ψαριού, όπως φαίνεται στο 

γράφημα 24. 

 

 

Γράφημα 24. Συχνότητες μηκών ανά τύπο τροφής. 

0

5

10

15

20

25

30

ψάρι κεφαλόποδο μαλακόστρακο εχινόδερμο
%

 π
ερ

ιε
χό

μ
εν

ο

Τύπος τροφής

% περιεχόμενο

% με δίχτυ

0

20

40

60

ψάρι

0

20

40

60

κεφαλόποδο

0

20

40

60

μαλακόστρακο

0

20

40

60

60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700 740

Κλάση μήκους

δίχτυ

Συ
χν

ό
τη

τα



 

31 
 

Η διατροφική ένταση φάνηκε να παραμένει επίσης σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά 

και της ζωής του ατόμου (Γράφήματα 25, 26). 

 

  

Γράφημα 25. Ποσοστό άδειων στομαχιών (με 

μαύρο χρώμα) ανά μήνα. 

 

 

  

Γράφημα 26. Ποσοστό άδειων στομαχιών (με μαύρο χρώμα) ανά 

κλάση μήκους. 
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Βάθος 

Όλα τα άτομα αλιεύτηκαν σε βάθη μεταξύ 2 και 120 μέτρων, ενώ το 90% των ψαριών αλιεύθηκε μεταξύ 

10 και 40 μέτρων (Γράφημα 27). 

 

 

Γράφημα 26. Αριθμός ατόμων ανά ζώνη βάθους. 

 

Είδος υποστρώματος 

Τα ποσοστά ατόμων που αλιεύθηκαν σε κάθε τύπο υποστρώματος (Γράφημα 27) θυμίζουν τη σύσταση 

της υπό μελέτη περιοχής, γεγονός που υποδεικνύει ότι το είδος του υποστρώματος δεν επηρεάζει 

ιδιαίτερα την αφθονία ή τη συλληψιμότητα του λαγοκέφαλου. 

 

 

Γράφημα 27. Ποσοστό ατόμων που αλιεύθηκαν σε 

κάθε τύπο υποστρώματος (ζυγισμένο ως προς τον 

αριθμό ταξιδιών). 
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Άνεμος – ρεύμα 

Τα ποσοστά ατόμων που αλιεύθηκαν υπό διαφορετικές εντάσεις ανέμου και ρεύματος δίνονται στο 

γράφημα 28. Είναι εμφανές ότι ούτε ο άνεμος, αλλά ούτε και το ρεύμα επηρεάζουν την συλληψιμότητα 

του λαγοκέφαλου. 

 

 

Γράφημα 27. Ποσοστά ατόμων που αλιεύθηκαν σε διαφορετικές εντάσεις ανέμου 

(αριστερά) και ρεύματος (δεξιά) (ζυγισμένα ως προς τον αριθμό ταξιδιών). 

 

Πληρότητα φεγγαριού 

Αν και ο μέσος αριθμός ψαριών ανά αλιευτικό ταξίδι σε πληρότητα φεγγαριού μεγαλύτερη του 60% 

φάνηκε να είναι ελαφρώς αυξημένος, σε γενικές γραμμές η πληρότητα (φωτεινότητα) της σελήνης δεν 

φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο στη συλληψιμότητα του λαγοκέφαλου (Γράφημα 28). 

Πάντως, κοινή διαπίστωση των αλιέων είναι ότι ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί συχνά ζημιές στα εργαλεία 

κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι όσο πιο αργά το πρωί ανεβάζουν τα δίχτυα τους, τόσο περισσότερες 

είναι οι ζημιές και οι λαγοκέφαλοι που συλλαμβάνονται. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την 

προηγούμενη, έστω και μικρή, συσχέτιση της φωτεινότητας του φεγγαριού με το μέγεθος της ψαριάς, 

μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος που βασίζεται αρκετά στην 

όραση για την εξεύρεση της τροφής του. 
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Γράφημα 28. Μέσος αριθμός ατόμων ανά 

αλιευτικό ταξίδι σε σχέση με την πληρότητα του 

φεγγαριού. 

 

Διερεύνηση τοξικότητας 

Παρόλο που στη βιβλιογραφία το είδος L. sceleratus αναφέρεται ως εξαιρετικά τοξικό, υπάρχουν αρκετές 

αναφορές από κύπριους αλιείς για κατανάλωση του είδους από τους ίδιους, χωρίς οποιεσδήποτε 

παρενέργειες και έτσι υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι τα ψάρια αυτά δεν είναι τοξικά στα νερά 

της Κύπρου. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια για εργαστηριακή ταυτοποίηση της TTX στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους και σε ιδιωτικό χημείο στην Κύπρο, όμως δυστυχώς διαφάνηκε ότι κανένα εκ των 

δύο δεν διέθετε τα μέσα για κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα για να γίνει ταυτοποίηση έπρεπε να βρεθεί 

πρότυπο διάλυμα TTX, κάτι το οποίο κατέστη αδύνατο. Από την άλλη, το κόστος για εργαστηριακή 

παρασκευή της τοξίνης θα ήταν τεράστιο. Παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με ερευνητές του εξωτερικού 

με σχετική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα, για πιθανή συνεργασία στη διερεύνηση του βαθμού 

τοξικότητας του είδους στα νερά της Κύπρου. 

Πάντως, το γεγονός ότι αναλύσεις του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, κατέδειξε την παρουσία TTX σε άτομα 

L. sceleratus από τη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας (Κατίκου κ.ά., 2007), οδηγεί στο ασφαλές 

συμπέρασμα ότι και οι Μεσογειακοί λαγοκέφαλοι μπορεί να περιέχουν TTX και να είναι επικίνδυνοι για 

τη δημόσια υγεία. 

Η τοξικότητα του είδους δεν φάνηκε να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη χώρα μας, αφού οι αλιείς 

και το κοινό είναι ήδη αρκετά ενήμεροι για το είδος. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η χαρακτηριστική 

μορφολογία του λαγοκέφαλου, που τον διαχωρίζει από τα πλείστα εδώδιμα είδη. Σε κάθε περίπτωση 
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πάντως, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημέρωσε και συνεχίζει να προειδοποιεί το κοινό 

για τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν και μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε 

δυσάρεστα περιστατικά. 

 

Έρευνα πεδίου 

Όσον αφορά τη μελέτη του είδους στο πεδίο, υπήρξε συμμετοχή σε αλιευτικά ταξίδια με επαγγελματίες 

αλιείς, όπου έγινε καταγραφή με φωτογραφίες και βίντεο, της αλιείας του είδους και των ζημιών που 

προκαλεί στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παρατηρήθηκε ότι οι λαγοκέφαλοι που 

συλλαμβάνονται και ανεβαίνουν στο σκάφος δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα. Αντίθετα, αυτοί 

που καταφέρνουν τελικά να κλέψουν το αλίευμα και να ξεφύγουν, αφήνουν συνήθως τρύπες στα δίχτυα 

διαμέτρου περίπου 30 με 40 εκατοστών. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται και μισοφαγωμένα 

ψάρια, προφανώς αποτέλεσμα επίθεσης από λαγοκέφαλους. 

Αξιοσημείωτη είναι και η ζημιά που προκαλούν στα παραγάδια, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των 

αγκιστριών (μέχρι και 30%) βρίσκονται κομμένα από το παράμαλλο. Κάποιοι αλιείς ανέφεραν ότι πολλές 

φορές οι λαγοκέφαλοι κόβουν ακόμη και την κυρίως πετονιά (μάνα) του παραγαδιού, στην προσπάθεια 

τους ίσως να απαλλαχθούν από το αγκίστρι, στο οποίο πιάστηκαν και έτσι το παραγάδι μένει στο βυθό. 

Σε κάθε περίπτωση, η ζημιά στο αλίευμα του παραγαδιού είναι προφανώς πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια. 

Για την καλύτερη καταγραφή της συμπεριφοράς του είδους διατηρήθηκαν ζωντανά δείγματα στον 

Ερευνητικό Σταθμό του ΤΑΘΕ, στο Μενεού. Η παρατήρηση των δειγμάτων αυτών φανέρωσε κάποια 

ενδιαφέροντα στοιχεία της συμπεριφοράς του είδους. Η αρχική αντίδραση των ψαριών στην αιχμαλωσία 

ήταν η συνήθης συμπεριφορά των περισσότερων ειδών που προσπαθούν να προσαρμοστούν στο 

περιορισμένο περιβάλλον της δεξαμενής. Ήταν γενικά βραδυκίνητα και έδειχναν να φοβούνται να 

πλησιάσουν το χέρι που τους πρόσφερε τροφή. Τα ψάρια αφέθηκαν νηστικά για μερικές ημέρες και η 

συμπεριφορά τους άλλαξε δραματικά. Έγιναν ιδιαίτερα επιθετικά και αντιδρούσαν με τρομερές 

επιταχύνσεις, όταν παρενοχλούνταν. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε επιθετική 

συμπεριφορά μεταξύ των ατόμων ή οποιοδήποτε φαινόμενο κανιβαλισμού. Αυτό βέβαια μπορεί να 

οφείλεται στο ότι όλα τα άτομα ήταν του ίδιου περίπου μεγέθους. 

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός κατά το οποίο ένα άτομο κατάφερε να πηδήξει από τη δεξαμενή του και 

να βρεθεί σε διπλανή που απείχε τουλάχιστον 1 m και περιείχε ώριμα άτομα τσιπούρας. Οι τσιπούρες 

έδειξαν όχι απλά να μη φοβούνται το λαγοκέφαλο, αλλά αντιθέτως παρουσίασαν επιθετική συμπεριφορά 

απέναντί του. Αυτό ενίσχυσε τους ισχυρισμούς ότι ο λαγοκέφαλος είναι περισσότερο ευκαιριακός 
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θηρευτής, παρά κυνηγός και ότι τα θηράματά του είναι αυτά που ή είναι ήδη πιασμένα σε δίχτυα ή για 

κάποιο άλλο λόγο είναι πιο ευάλωτα από τα υπόλοιπα. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Επιτυχία εγκατάστασης του είδους στο νέο περιβάλλον 

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι ο λαγοκέφαλος έχει πλέον εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό στα 

νερά της Κύπρου και ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους παράκτιους αλιείς, καταστρέφοντας τα 

εργαλεία και τα αλιεύματά τους. Διαφάνηκε ότι το είδος προσαρμόστηκε απόλυτα στις συνθήκες της 

περιοχής και ότι πλέον αναπαράγεται ανενόχλητο στα νερά της Κύπρου. Αυτό βέβαια δε συμβαίνει μόνο 

στην Κύπρο, αλλά σε ολόκληρη τη λεκάνη της Λεβαντίνης, ενώ αργά αλλά σταθερά φαίνεται να 

επεκτείνεται και δυτικότερα. 

Το γεγονός ότι άτομα λαγοκέφαλου βρέθηκαν σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου με σημαντικά 

χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού από αυτές της Κύπρου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία δεν 

είναι ο μοναδικός περιοριστικός παράγοντας εξάπλωσης του είδους. Η μελλοντική του εξάπλωση σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο αποτελεί πλέον πιθανό σενάριο και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν 

πιθανό να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η επιτυχής εγκατάσταση του είδους L. sceleratus στην Κύπρο και γενικά στην ανατολική Μεσόγειο, 

βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε ένα ή 

περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους: 

 Παρουσιάζει πολύ γρήγορη σωματική  αύξηση, ιδιαίτερα κατά τη θερμή περίοδο του έτους. 

 Η πρώτη αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα πολύ νωρίς, μόλις στο δεύτερο έτος ζωής του ψαριού. 

 Το είδος παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα, ιδιαίτερα στις διατροφικές του συνήθειες. 

 Ο λαγοκέφαλος, λόγω της τοξικότητάς του και των σχετικών απαγορεύσεων, δεν αποτελεί είδος 

στόχο για την παράκτια αλιεία. 

 Κατά πάσα πιθανότητα, ο λαγοκέφαλος δεν τυγχάνει ανταγωνισμού ή θήρευσης από άλλα είδη. 

 Υπάρχει πιθανότητα το είδος να έχει υψηλή νοημοσύνη σε σχέση με άλλα είδη. 
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Πιθανές λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται 

 

Εμπορία 

Στα πλαίσια της μελέτης, υπήρξε επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων και παρατηρήσεων για το 

συγκεκριμένο είδος με ερευνητές και αρμόδιους φορείς άλλων περιοχών της ανατολικής Μεσογείου και 

συγκεκριμένα της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Παράλληλα οργανώθηκε στην 

Κύπρο, στις 7-9 Δεκεμβρίου 2010, συνέδριο της FAO – EastMed, με θέμα τη λεσσεψιανή μετανάστευση 

και τις επιπτώσεις της στην αλιεία της ανατολικής Μεσογείου, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκε μεταξύ 

των εκπροσώπων των χωρών της περιοχής, η παρουσία του λαγοκέφαλου και τα προβλήματα που αυτός 

προκαλεί στην αλιεία αλλά και στο θαλάσσιο περιβάλλον γενικότερα. 

Η κοινή διαπίστωση ήταν ότι, αν και η παρουσία του είδους είναι έντονη σχεδόν παντού, καμία χώρα δεν 

το έχει μελετήσει σε βάθος, ούτε έχει βρει προς το παρόν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

δημιουργεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το είδος εξαπλώνεται πλέον ραγδαία και ο περιορισμός 

αυτής της εξάπλωσης φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολος, αν όχι αδύνατος. 

Μια πιθανή λύση που μελετήθηκε από το ΤΑΘΕ ήταν η εξαγωγή του είδους σε χώρες της ανατολής (π.χ. 

Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα), όπου έχει μεγάλη εμπορική αξία. Μια τέτοια λύση, όχι απλά θα έλυνε το 

πρόβλημα, αλλά θα μετέτρεπε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Η υψηλή τιμή του είδους στις αγορές της 

ανατολής, σε συνδυασμό με τη σχετικά μεγάλη παραγωγή, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στο 

εισόδημα των αλιέων αλλά και των εταιριών εμπορίας. Παράλληλα θα μείωναν τις αρνητικές επιπτώσεις 

που έχει η παρουσία του λαγοκέφαλου, τόσο στο οικοσύστημα, όσο και στους ίδιους τους αλιείς. Για κάτι 

τέτοιο βέβαια θα ήταν απαραίτητη η οργάνωση ενός μηχανισμού διαλογής, διατήρησης και συσκευασίας 

των αλιευμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι υψηλές απαιτήσεις των αγορών, για τις οποίες 

προορίζονται. 

Για το λόγο αυτό υπήρξε συνεχής επικοινωνία του ΤΑΘΕ με εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς 

(Υπουργείο Εξωτερικών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του 

Κράτους) καθώς και εταιρίες εμπορίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αν και αρχικά διαφάνηκε να 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε ότι αφορά την εμπορία του συγκεκριμένου είδους και υποπροϊόντων 

του (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004), υπήρξε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ξεκαθαρίστηκε ότι η εμπορία επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετική διμερής συμφωνία σε 

επίπεδο χωρών. Παρόλο που κάποιες κυπριακές και ξένες εταιρίες εμπορίας αλιευτικών προϊόντων 

έδειξαν ενδιαφέρον, φαίνεται ότι υπάρχουν στις εν λόγω χώρες, κανονισμοί, οι οποίοι περιορίζουν την 
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εισαγωγή τέτοιου τύπου αλιευτικών προϊόντων από μακρινές προς αυτές περιοχές, όπως είναι η 

Μεσόγειος. 

 

Αλιευτική πίεση στον πληθυσμό 

Αν και ο έλεγχος του πληθυσμού οποιουδήποτε είδους είναι εξαιρετικά δύσκολος, ιδιαίτερα στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, μια λύση στα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος θα μπορούσε να είναι η  

διαρκής και στοχευμένη αλιευτική πίεση στους πληθυσμούς του. Σε καμία περίπτωση η λύση αυτή δεν 

μπορεί να είναι μόνιμη, αλλά θα περιορίσει σε ένα βαθμό τα προβλήματα που προκαλεί η έξαρση του 

πληθυσμών του είδους. 

Μια τέτοια αλιευτική πίεση θα ήταν πιο αποτελεσματική στις περιοχές και εποχές μεγάλων 

συγκεντρώσεων ατόμων του είδους, όπως είναι στην περίπτωση της υπό μελέτη περιοχής, η 

αναπαραγωγική περίοδος του είδους, στην περιοχή 2 και λιγότερο στις 1 και 3 (Εικόνα 2). Η μέθοδος 

αυτή θα ήταν αρκετά αποτελεσματική αν γινόταν προσπάθεια σύλληψης των μεγάλων ατόμων το μήνα 

Μάιο και στις αρχές Ιουνίου, πριν αυτά προλάβουν να αναπαραχθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους αλιείς ότι ο λαγοκέφαλος, όπως και άλλα 

ξενικά είδη, έχει πια εγκατασταθεί στα νερά της Κύπρου και ότι θα πρέπει πλέον να το θεωρούν ως ένα 

μέρος της θαλάσσιας πανίδας, με ότι και αν αυτό συνεπάγεται. Η καλύτερη λύση σε τέτοιου είδους 

προβλήματα, είναι συνήθως η προσαρμογή στα νέα δεδομένα, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση 

μεταφράζεται σε προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας (π.χ. ώρες αλιείας, εποχές, βάθη, εργαλεία) με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς συνέπειες που έχει ο λαγοκέφαλος στην αλιεία. 
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