Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΨΑΡΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ.
Αν και το είδος προέρχεται από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, δεν είναι καινούργιο για την
Τουρκία, είναι ένας νέος εισβολέας που θα έπρεπε να σημάνει τον κώδωνα κινδύνου, και
αυτό είναι το λεοντόψαρο!!!! Καθένας που έρχεται σε επαφή με το είδος αυτό θα πρέπει να
προσπαθήσει να το πιάσει με στόχο τη διαφύλαξη της αλιείας και την σταθερότητα του
οικοσυστήματος. Αυτοί οι «τρελοί» θηρευτές μπορούν να αναπαραχθούν με μεγάλους
ρυθμούς, να ανταγωνιστούν με επιτυχία και να αποδεκατίσουν τους αυτόχθονους
πληθυσμούς ψαριών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ιστορία της εισβολής
Το λεοντόψαρο (Pterois miles) εντοπίστηκε για πρώτη φορά με μια μόνη αναφορά στο Ισραήλ
το 1991, και μετά ξανά στο Λίβανο και την Κύπρο το 2012. Μέχρι το 2014, έχει εγκατασταθεί
στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει επεκτείνει την κατανομή του βόρεια στην Τουρκία, με
πρώτη αναφορά από τον Κόλπο του Iskenderun. Την ίδια χρονιά αναφέρθηκε από τις ακτές
της Αττάλειας, από το Demre έως το Kas. Μέχρι το 2015 έφτασε στο Fethiye, στο Datca το 2018
και τώρα επεκτείνεται στο Αιγαίο και την Αλικαρνασσό (Bodrum) την άνοιξη του 2019. Είναι
πολύ πιθανό να μπήκε κολυμπώντας από το Σουέζ και να επέκτεινε την κατανομή του το 2014,
ή να μεταφέρθηκε με τη μορφή ιχθυονύμφης με τα έρμα των πλοίων από το Σουέζ.
Το είδος αυτό έχει εισβάλει και στην Καραϊβική Θάλασσα, προκαλόντας τη μεγαλύτερη
θαλάσσια οικολογική καταστροφή στην ιστορία!! Σε μερικές περιοχές κανείς μπορεί να
συναντήσει μέχρι και 800 άτομα ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Τα άτομα του είδους ζουν σε μια

μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, από 1-300+ μέτρα βάθους, και αφού είναι εξωτικά και νέα, τα
πιο πολλά είδη δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι άγρια αρπακτικά παρά μόνο όταν είναι πια
αργά.
Απουσία θηρευτών
Το λεοντόψαρο δεν αποτελεί πρόβλημα στα περιβάλλοντα του Ινδο-Ειρηνικού Ωκεανού και της
Ερυθράς Θάλασσας όπου είναι αυτόχθονο, και οι φυσικοί θηρευτές του ελέγχουν τους
πληθυσμούς του. Οι μεγάλοι θηρευτές που τρώνε και ελέγχουν τους πληθυσμούς του
λεοντόψαρου στις περιοχές φυσικής εξάπλωσής του, όπως οι καρχαρίες, τα μαυρόψαρα
(ροφοειδή) και οι σμέρνες, είναι εξαιρετικά σπάνια εδώ και επομένως πολύ πιθανά δε θα
συμβάλουν στον έλεγχο της έξαρσής του. Στην πραγματικότητα, στα περιβάλλοντα τα οποία
έχουν εισβάλει δεν υπάρχουν καταγραφές από θηρευτές που συλλαμβάνουν και
καταναλώνουν λεοντόψαρα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ φτωχή σε θρεπτικά και,
επομένως, αυτό δεν υποστηρίζει πλούσια θαλάσσια ζωή, και επιπλέον, είναι μια από τις πιο
υπεραλιευμένες περιοχές στον κόσμο!
Διατροφή
Θα μπορούσε κανείς να τα αποκαλέσει «ηλεκτρικές σκούπες των ωκεανών» αφού είναι ικανά
να μειώσουν τις αφθονίες των άλλων ψαριών περισσότερο από 80% μέσα σε μόλις πέντε
εβδομάδες!! Η εισβολή στην Καραϊβική μας δίδαξε ότι μπορούν να τρώνε αδιακρίτως
οτιδήποτε χωράει στο στόμα τους, σε μεγέθη που μπορεί να φτάνουν το μισό του μεγέθους
τους. Το στομάχι τους μπορεί να διαστέλεται μέχρι και 30 φορές του κανονικού του μεγέθους
και θα συνεχίσουν να τρώνε μέχρι το στομάχι τους να γεμίσει. Στο στομαχικό περιεχόμενο σε
άτομα από την Καραϊβική έχουν καταγραφεί περισσότερα από 165 διαφορετικά είδη,
περιλαμβανομένων μαλακίων και άλλων ασπονδύλων, συμπεριλαμβανομένων και ψαριών. Αν
δεν βρουν τροφή, δε θα λιμοκτονήσουν. Το λεοντόψαρο μπορεί ν μείνει χωρίς τροφή για
περίπου 3 μήνες, σταματώντας κάθε μεταβολική λειτουργία και θα χάσουν μόνο το 10% του
σωματικού τους βάρους σε αυτό το διάστημα!

Χρόνος ζωής & Αναπαραγωγή
Εκτός από αδηφάγοι θηρευτές, τα λεοντόψαρα είναι και εργοστάσια παραγωγής αβγών. Ένα
θηλυκό λεοντόψαρο έχει εξαιρετική ικανότητα παραγωγής αβγών και μπορεί να
απελευθερώσει μεταξύ 10000 και 30000 αβγά κάθε τέσσερις μέρες, καθόλη τη διάρκεια του
έτους στην Καραϊβική. Κάθε θηλυκό κρατάει μόνιμα αβγά σε κάποιο αναπτυξιακό στάδιο.
Ελπίζουμε ότι στη Μεσόγειο, οι πιο ψυχροί χειμώνες θα εμποδίζουν την αναπαραγωγή καθόλη
τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτό είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Ωριμάζουν σε μικρή ηλικία,
περίπου ενός έτους, και μπορούν να ζήσουν μέχρι και 15 έτη! Τα αβγά τους περιέχουν ένα
χημικό που απωθεί τα άλλα ψάρια από το να τα καταναλώσουν. Έτσι, ακόμα και παρουσία
ενός μόνο ατόμου σε μια μικρή περιοχή μορεί να διαταράξει το φυσικό ισοζύγιο. Επιπλέον,
είναι πολύ ανθεκτικά στα περισσότερα παράσιτα και ασθένειες, γεγονός που κάνει τον έλεγχό
τους ακόμα δυσκολότερο.
Κόστος
Η θαλάσσια αλιεία στην Τουρικία βρίσκεται κάτω από εξαιρετική πίεση και παρουσιάζει
φθίνουσα πορεία (τουλάχιστον) τα τελευταία 25 χρόνια. Χιλιάδες αλιείς κατά μήκος των ακτών
της Μεσογείου και του Αιγαίου πιάνουν ολοένα και λιγότερα ψάρια χρόνο με το χρόνο, ενώ
ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται. Πολλοί αλιείς που ρωτήθηκαν
δήλωσαν ότι δεν έχουν κέρδος πια από την αλιεία και είναι πρόθυμοι να σταματήσουν το
επάγγελμα και κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν οι πληθυσμοί του λεοντόψαρου
συνεχίσουν να αυξάνουν ανεξέλεγκτα, η επακόλουθη πίεση και μείωση των αυτόχθονων
εμπορικών ψαριών μπορεί να σημάνει το τέλος της μικρής κλίμακας αλιείας, να αυξήσει την
ανεργία και πιθανά να οδηγήσει στην πείνα και την εξαθλίωση τους ανθρώπους των
παράκτιων περιοχών, που στηρίζουν την επιβίωσή τους στα ψάρια. Το λεοντόψαρο έχει
οδηγήσει στην εξαφάνιση αυτόχθονα είδη στην Καραϊβική, ενισχύοντας την αστάθεια του
θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Πώς να βοηθήσουμε!
Αν δεν σας πειράζει να τρώτε ψάρια καλλιέργειας, που είναι γεμάτα αντιβιοτικά και παράσιτα,

τότε αυτή η ενότητα ίσως να μη σας αφορά. Αλλά θα έπρεπε, καθώς τα άγρια ψάρια είναι ένα
κοινό αγαθό που ανήκει σε όλους μας και πρέπει να προστατεύεται και να το βοηθούμε όποτε
και όπως αυτό είναι δυνατό. Αυτή είναι μια προειδοποίηση και μια έκκληση προς
οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των πληθυσμών του λεοντόψαρου. Ζητούμε
από όλους τους αυτοδύτες, αλιείς, ψαροτουφεκάδες, κολυμβητές να σκοτώνουν άμεσα και να
απομακρύνουν όλα τα λεοντόψαρα που συναντούν. Το λεοντόψαρο δεν επιτίθεται στους
ανθρώπους, και είναι απίστευτα εύκολο να το πιάσει κανείς. Απλά πρέπει να είναι εξαιρετικά
προσεκτικός και να μην έρθει σε καμία περίπτωση σε επαφή με τα αγκάθια στο πτερύγιο της
ράχης.

Στο Μπελίζ (Καραϊβική Θάλασσα) για παράδειγμα, ένας δύτης που προσπάθησε να ελέγξει την
πληθυσμιακή έκρηξη του λεοντόψαρου σκότωσε 121 ψάρια σε μια μόνο ώρα και σε ένα
σημείο κατάδυσης. Αυτό δείχνει πόσο άσχημη μπορεί να γίνει η κατάσταση και να αυξηθεί η
πυκνότητά τους αν μείνουν ανεξέλεγκτα. Στη Φλώριδα, στις 18-19 Μαίου 2019, οργανώθηκε ο
μεγαλύτερος διαγωνισμός αλιείας με στόχο τη θανάτωση λεοντόψαρων, και περισσότερα από
14000 λεοντόψαρα πιάστηκαν σε δύο μόλις μέρες, εποφελώντας την τοπική αλιεία. Μόνο η
στοχευμένη αλιεία αυτού το είδους μπορεί να ελέγξει την εισβολή και εξάπλωσή του. Η
βοήθεια όλων είναι απαραίτητη. Στην Τουρκία βρισκόμαστε ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο, κάτι
που κάνει ιδανική τη στιγμή για να ελεχθεί ο πληθυσμός του. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για να πιάσει κανείς το ψάρι αυτό είναι με καμάκι. Μπορείτε να φάτε με ασφάλεια αυτό το
είδος, καθώς είναι δηλητηριώδες αλλά όχι τοξικό, με το δηλητήριο να βρίσκεται μόνο στα
αγκάθια και όχι στη σάρκα.
Πρώτες βοήθειες
Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή να μην έρθετε σε επαφή με κανένα από τα 18 αγκάθια
του ψαριού που βρίσκονται στο πτερύγιο της ράχης. Αυτά περιέχουν το δηλητήριο και το
τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά ισχυρό πόνο. Η συνιστώμενη παροχή πρώτων
βοηθειών για τα τσιμπήματα από λεοντόψαρο είναι αφαίρεση αγκαθιών που μπορεί να έχουν
καρφωθεί στο δέρμα του θύματος με τη χρήση τσιμπίδας, απολύμανση της περιοχής και άμεση
βύθιση της πληγήσας περιοχής σε πολύ ζεστό νερό (όσο πιο ζεστό μπορεί να αντέξει αυτός που
έχει τσιμπηθεί) για 30 με 90 λεπτά. Καθώς το δηλητήριο είναι πρωτεϊνικής φύσης, η θερμότητα
εξουθετερώνει την ισχύ του. Επίσης, καλό είναι το θύμα να πάρει αντι-ισταμινικά και ισχυρά
παυσίποντα φάρμακα και να εξετάζεται για συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης και σοκ. Αν
και ο πόνος είναι πολύ έντονος, δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα περιπτώσεις θανάτου άμεσα
από τσιμπήματα λεοντόψαρου, αλλά από αλλεργικές αντιδράσεις στο δηλητήριο που δεν
αντιμετωπίστηκαν ιατρικά.

Καθώς μόνο τα αγκάθια της ράχης περιέχουν δηλητήριο, μετά την αφαίρεσή τους από το ψάρι,
το ίδιο το κρέας μπορεί να φαγωθεί και είναι εξαιρετικά νόστιμο. Επίσης, είναι εξαιρετικά
υγιεινό καθώς περιέχει μεγάλες ποσότητες ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που είναι υπερτροφή,
σημαντική για καλή όραση, για την καρδιά και τα επίπεδα χοληστερίνης, και επιπλέον βοηθά
στην αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης. Επιπρόσθετα, καθώς μεγαλώνουν πολύ
γρήγορα η σάρκα του λεοντόψαρου, σε σύγκριση με άλλα μεγάλα ψάρια, έχει χαμηλά επίπεδα
υδραργύρου και μολύβδου τα οποία μπορεί να δηλητηριάσουν τους ανθρώπους
συσσωρευτικά μέσα στο χρόνο.
Ελπίζουμε τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω να σας κινητοποίησαν/προβλημάτισαν
αρκετά ώστε να μοιραστείτε αυτό το κάλεσμα για βοήθεια με όποιον γνωρίζετε και έρχεται σε
επαφή με τη θάλασσα, ώστε όλοι μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας να ελέγξουμε την θηρευτικήσκούπα-εργοστάσιο-παραγωγής-αβγών, το εισβολικό λεοντόψαρο.
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Παρακαλώ σημειώστε ότι τα δεδομένα από την Καραϊβική μπορούν να διασταυρωθούν με το
Lionfish University (www.lionfishuniversity.org), την μόνη Μη-Κυβενητική Οργάνωση του
είδους της, όπου το είδος έχει μελετηθεί σε βάθος.

Ιστοσελίδα για παγίδες, σωλήνες και καμάκια: https://www.zkstore.com/
Ακολουθεί ένας σύνδεσμος για ένα νέο βιβλίο μαγειρικών συνταγών που αφορούν στο
λεοντόψαρο, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένες νοστιμότατες συνταγές στο σπίτι και
ταυτόχρονα να βοηθήσετε να βελτιώσουμε την κατάσταση των θαλασσών μας:
https://www.amazon.com/Cook-Lionfish-PollyAlford/dp/1457558521?fbclid=IwAR345BT_cqk9wn1n8B1ZwsFNQooOe5kJh5XYtuXQYsHq7ahZ_
p4SmxsIqHU&pldnSite=1

