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Ξενικά είδη 

Είδη εισβολείς 

ιθαγενές είδος: όταν υπάρχουν ιστορικές καταγραφές 
για την ύπαρξή του στην περιοχή 

ξενικό ή εισαγόμενο ή εξωτικό είδος: όταν δεν 
υπάρχουν ιστορικές καταγραφές για την ύπαρξή 
του στην περιοχή 

είδος εισβολέας: το ξενικό είδος του οποίου η 
εισαγωγή είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβη στο 
περιβάλλον ή στη υγεία του ανθρώπου 

Ορισμοί 

∆ιασπορά ειδών πολύ εύκολη σήμερα 

Λίγα είδη μπορούν να επιβιώσουν στις νέες περιχές 

Τα περισσότερα από τα επιβιώσαντα εναρμονίζονται 
με το νέο περιβάλλον χωρίς να προκαλούν έντονες 
μεταβολές 

Κάποια όμως καθίστανται είδη εισβολείς 

Ξενικά είδη 

Ο άνθρωπος διευκολύνει τα ξενικά είδη διττά:  

•ως αποτελεσματικός διασπορέας 

•με ενέργειες που διευκολύνουν την εγκατάσταση 
των ξενιστών 

Ξενικά είδη – νόμος του 1/10 

Τυχαία εισαγωγή 

Περιστασιακή 
εγκατάσταση 

Εγκατάσταση σε 
αυτοδιατηρούμενους 

πληθυσμούς 

Είδη εισβολείς 

1000 

100 

10 

1 

Προοδευτική εξάπλωση του φυτού Opuntia 
aurantiaca στη Νότια Αφρική 

•Πολλές μικρές κηλίδες πρωτοεγκατάστασης 
παρά μια μεγάλη και ενιαία 

•Μη έγκαιρη εξακρίβωσή τους 

•∆υνατότητα γρήγορης προσαρμογής 

•Μεταβολή ενδιαιτήματος 

• Ιδιοτροπίες των φυσικών δυνάμεων 

Ξενικά είδη - Επιτυχής εγκατάσταση  
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Παράγοντες που καθορίζουν την τρωτότητα 
των βιοκοινοτήτων  

Ξενικά είδη 

1. Κενές οικοθέσεις 

2. ∆ιαφυγή ξενικού είδους από δυσμενείς 
βιοτικές αλληλεπιδράσεις 

3. Πλούτος ειδών των βιοκοινοτήτων 

4. ∆ιαταραχή πριν από ή κατά τη διάρκεια της 
άφιξης-εγκατάστασης του ξενικού είδους 

Εισαγωγή από την Αυστραλία και 
εξάπλωση στην Νέα Ζηλανδία του 

Trichosurus vulpecula 

Κατέστη είδος εισβολέας στη Νέα Ζηλανδία  
Πυκνότητά του στα δάση της Νέας Ζηλανδίας είναι 

10πλάσια από τα δάση της Αυστραλίας 
Στη Νέα Ζηλανδία έχει λιγότερους ανταγωνιστές, 
καθόλου ιθαγενή μικροπαράσιτα και μόλις 14 είδη 
μακροπαρασίτων σε σύγκριση με τα 76 στην 

Αυστραλία  

Ξενικά είδη: ∆ιαφυγή από βιοτικούς περιορισμούς 

Εγκατάσταση ξενικών ειδών 

Φυτά εισβολείς ανήκουν στα τάξα: Asteraceae, Poaceae, 
Acacia, Mimoza, Cyperus.  Όμως Eichhornia crassipes 
είναι το μόνο είδος – ικανός εισβολέας - υακίνθου 

Μπορούμε να επισημάνουμε μελλοντικούς εισβολείς με 
βάση κάποια κοινά γνωρίσματα που ενδεχομένως έχουν; 

Πουλιά εισβολείς 

Sturnus vulgaris 
Corvidae 

Corvus corax 

Ζώα εισβολείς εξαφανίζουν ιθαγενή είδη δια μέσου: 
αρπακτικότητας – ανταγωνισμού - μεταβολής ενδιαιτήματος 
– υβριδισμού με ιθαγενή είδη 

Φυτά εισβολείς διασταυρώνονται με ιθαγενή - τροποποιούν: 
καθεστώς φωτιάς & ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων  
μείωση αφθονίας ή εξαφάνιση ιθαγενών φυτών, ένταση 
πλημμυρικών φαινομένων & παρεμπόδιση ναυσιπλοΐας 

Επιπτώσεις στη γεωργία και κτηνοτροφία: ξενικά είδη 
γίνονται σοβαρά ζιζάνια, εχθροί καλλιεργειών και ασθένειες 
σε ιθαγενή είδη φυτών και ζώων 

Ξενικά είδη - Επιπτώσεις 

Εξάπλωση του εντόμου Limantria dispar στις ΗΠΑ Προοδευτική εξάπλωση του φυτού Lantana 
camara - κατάλληλο ενδιαίτημα στη μύγα τσε τσε 
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Ξενικά είδη επιδράσεις στη ορνιθοπανίδα των 
δασών των νησιών της Χαβάης ΞΕΝΙΚΑ ΕΙ∆Η: Επίδραση σε επίπεδο πληθυσμών 

Εισαγωγή δύο σφηγκών στη Νέα Ζηλανδία:  
1. Τρεφόμενες με μελίτωμα, παραγόμενο από 

έντομα, ανταγωνίζονται τους 
παπαγάλους (Nestor meridionalis) 

2. Άρπαγες πολλών ασπόνδυλων 

Εισαγωγή και εξάπλωση στη 
Βρετανία του γκρίζου (Sciurus 

carolinensis) σε βάρος του 
ιθαγενούς κόκκινου σκίουρου 

(Sciurus vulgaris) 

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙ∆Η: Επίδραση σε επίπεδο πληθυσμών 

Αυστραλία: γάτες εξαφάνισαν 6 μαρσιποφόρα θηλαστικά 
και 70 πληθυσμούς χερσαίων πουλιών στη Ν. Ζηλανδία 

Καλιφόρνια: ξενικό φυτό Carpobrotus edulis στερεί το 
ελάχιστο νερό από τα ιθαγενή φυτά 

Νησιά Γκαλαπάγκος: εισαχθέντα 
γαϊδούρια και κατσίκια απείλησαν 
ιγουάνας και χερσαίες χελώνες 

Νησί Saint Elena: κατσίκια, εισαχθέντα το 
1513, εξαφάνισαν 50 ενδημικά φυτικά είδη 

Anas platyrhynchos 
Βόρεια Αμερική 

Anas wyvilliana 
Χαβάη 

Anas superciliosa 
Νέα Ζηλανδία  

Υβριδισμός ξενικών με ιθαγενή είδη 

Mustela vison Β. Αμερική Mustela lutreola Ευρώπη 

Ο πλούτος ιθαγενών φυτικών ειδών μειώνεται ενώ 
αυξάνεται ο πλούτος ξενικών φυτικών ειδών με τον 
χρόνο απομόνωσης ενδιαιτημάτων σε μεσογειακού 

κλίματος βλάστηση στην Καλιφόρνια  

Myrica faya: Αζωτοδεσμευτικό δένδρο – εισβολέας στη 
Χαβάη 
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Απεικόνιση ανθρωπογενών και φυσικών 
διεργασιών που ευνοούν τη μετατροπή τροπικού 

δάσους σε λιβάδι 

Απόφραξη με φυτά υάκινθου του λιμανιού Kisumu 
(Κένυα, λίμνη Βικτόρια)  

Fynbos: Υψηλή ποικιλότητα φυτών αλλά σε κίνδυνο 
από εισαγωγή ενός είδους ευκαλύπτου 

Pueraria montana - ψυχανθές 

Εισήχθη το 1876 και εγκλιματίσθηκε στις ΗΠΑ  
Ανθεκτικό στην ξηρασία Το ψύχος καταστρέφει μόνο το 

υπέργειο τμήμα  
Χρησιμοποιήθηκε ως ζωοτροφή και για προστασία εδαφών από 

διάβρωση 
Τώρα καταλαμβάνει 8100 km3 στις Ν.Α. πολιτείες των ΗΠΑ 

ΟΜΩΣ 

Pueraria montana - Συνέπειες 

Τρακτέρ; 

Χειμώνας Άνοιξη 

Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Οι 4 εποχές του έτους 

Pueraria montana - Συνέπειες 

Χειμώνας Καλοκαίρι 
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Ξενικά είδη - Καταπολέμηση 
Καταπολέμηση με μηχανικά μέσα - Κυνήγι 

Μειονεκτήματα: Εργασία – κόστος – ∆ιαταραχές 
περιβάλλοντος 

Χημική καταπολέμηση Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη 
Μειονεκτήματα: επιπτώσεις σε περιβάλλον, σε είδη όχι 
στόχους και στην υγεία ανθρώπων - αμφίβολο πολλές 
φορές αποτέλεσμα - υπολειμματική δράση - κόστος 

Βιολογική καταπολέμηση 
Βασικό μειονέκτημα: Το εισαγόμενο ωφέλιμο είδος είναι 
δυνατό να προσβάλλει και άλλα είδη πλην του 
επιβλαβούς 

Νέα Ζηλανδία: 1.000.000 Trichosurus vulpecula 
σκοτώνονται ετησίως. Εσώρουχα, φουλάρια και 
παλτά κατασκευάζονται από το δέρμα του. Ο 
πληθυσμός όμως του ζώου δεν ελέγχεται 

Ξενικά είδη - Καταπολέμηση 

1. Εντοπισμός γνωρισμάτων πιθανών εισβολέων είναι 
δύσκολος 

2. Πρόβλεψη ευάλωτων περιοχών προβληματική 
3. Εξάλειψη ενός εισβολέα σπάνια -  έλεγχος ποικίλλει 

ως προς δραστηριότητα και κόστος 
4. Έλεγχος βιοτικών εισβολών αποτελεσματικότερος 

όταν είναι μακροχρόνιος και βασίζεται στην 
αποτελεσματική λειτουργία των οικοσυστημάτων 

5. Αποτροπή εισβολέων έχει λιγότερο κόστος, απ’ ό,τι 
ο έλεγχος ή η εξάλειψη 

Εντοπισμός μελλοντικών εισβολέων πρόκληση για 
Οικολογία και εφαρμοσμένους βιολογικούς κλάδους 

Ξενικά είδη - Έλεγχος 

Για να επιτύχει χρειάζεται θέληση και συνεργασία 
Ανύπαρκτη πολλές φορές 

Βιομηχανία σπόρων: Ριζικά αντίθετη σε ελέγχους 
εισαγωγής χορτοδοτικών φυτών 

Εμπορία οικιακών ζώων: Επιφυλακτική 

∆ιαφωνίες για έλεγχο: αγρίων αλόγων σε ΗΠΑ 
και Νέα Ζηλανδία - ήμερων και άγριων γατών – 
εξωτικών ψαριών 


