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Περίληψη 

 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η Βιολογία, Οικολογία και εξάπλωση 

του είδους Lagocephalus sceleratus. Η µελέτη του είδους αυτού έχει προκαλέσει 

ενδιαφέρον τόσο σε επιστήµονες όσο και σε απλούς ανθρώπους λόγω της 

τετροδοτοξίνης που βρίσκεται στα σπλάχνα του και προκαλεί ανωµαλίες στο 

αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστηµα µε αποτέλεσµα την πλήρη παράλυση, 

όταν καταναλωθεί από τον άνθρωπο και  θάνατο. Αναπαράγεται σε ζεστά νερά 

τους µήνες Ιούνιο – Ιούλιο και αυτός είναι ο λόγος που έχει µεταναστεύσει και  

στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίοδος αναπαραγωγής του είδους 

κατά την οποία τα θηλυκά παρουσιάζουν αυξηµένη τοξικότητα στις γονάδες. Η 

αλίευση του δηλητηριώδους ιχθύος από τις µέχρι σήµερα καταγραφές έχει γίνει 

µε δίχτυα, παραγάδια, συρτή βυθού και πεζότρατα. Παρόλα  αυτά σε κάποιες 

περιοχές κάποια ειδή τρέφονται µε τον Lagocephalus sceleratus χωρίς 

παρενέργειες όπως ο τόνος , τα γοφάρια και ένα είδος κρανιών. Ωστόσο, παρόλο 

τις αρνητικές επιδράσεις που έχει το είδος στη Μεσόγειο θα µπορούσε να γίνουν 

πλεονέκτηµα αντί για µειονέκτηµα η εµπορία του  στις χώρες της Ανατολής, γιατί 

αποτέλει είδος µεγάλης εµπορικής αξίας.  
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Σκοπός 

  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέτη  του είδους Lagocephalus 

sceleratus (λαγοκέφαλος). Αφορµή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο λαγοκέφαλος που 

είναι είδος που έχει µεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µέσω της 

διώρυγας του Σουέζ παράγει µια τοξίνη που τον κάνει επικίνδυνο για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

 

Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια µελέτης του  είδους 

L.sceleratus που είναι γνωστό µε το κοινό όνοµα Λαγοκέφαλος όπως είναι 

κανονικά η επιστηµονική του ονοµασία. Ανήκει στην οικογένεια Tetraodontidae, η 

οποία αποτελείται από 8 είδη. 

Το ψάρι αυτό παράγει µία τοξίνη που προκαλεί ακόµα και θάνατο για 

όποιον το καταναλώσει. Έκανε την εµφάνισή του το 2003 για πρώτη φορά στις 

θάλασσες των ∆ωδεκανήσων, αλλά σήµερα ζει σε όλο το Αιγαίο πέλαγος. Σαν 

ψάρι είναι άγνωστο σε πολλούς ψαράδες και ιδιαίτερα στους ερασιτέχνες. Ο 

λεσσεψιανός µετανάστης, όπως αποκαλούνται τα ψάρια και οι άλλοι οργανισµοί 

που µέσω Σουέζ περνάνε στη Μεσόγειο, εθεάθη αρχικά στο τρίγωνο Σύµη-

Ρόδος-Καστελόριζο αλλά σήµερα έχει φθάσει µέχρι και στις ακτές της Βόρειας 

Ελλάδας. Η δηλητηριώδης τοξίνη που περιέχει είναι η τετραδοτοξίνη (ΤΤΧ), η 

οποία προκαλεί στον άνθρωπο αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του 

κυκλοφορικού συστήµατος, µυϊκή παράλυση, ακόµη και θάνατο σε όποιον 

καταναλώσει το ψάρι µετά από 20 λεπτά έως 8 ώρες. Θανατηφόρα περιστατικά 

έχουν αναφερθεί ως τώρα στο Λίβανο και στο Ισραήλ (όπου το µήκος τους 

συχνά υπερβαίνει το µισό µέτρο ενώ το βάρος του είναι περίπου 1500-1700 gr). 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του L. sceleratus είναι ότι έχει στενόµακρο σώµα, 

µερικώς πλευρικά πεπλατυσµένο σε σχήµα τορπίλης. 

Ο πληθυσµός του L.sceleratus αυξάνεται σηµαντικά και προκαλεί µεγάλη 

ανησυχία στις αρχές οι οποίες αναζητούν τρόπους αντιµετώπισης του 

προβλήµατος. Αναπαράγεται σε ζεστά νερά τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο και γι’ αυτό 
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το λόγο το είδος αυτό το συναντάµε και στην Ελλάδα. Τα θηλυκά κατά την 

περίοδο της αναπαραγωγής είναι πιο τοξικά από ότι τα αρσενικά. Σύµφωνα µε 

τους επιστήµονες, η αύξηση της θερµοκρασίας των θαλασσών λόγω των 

κλιµατικών αλλαγών δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για να µεταναστεύουν ψάρια 

από θερµότερες θάλασσες στα νερά της Μεσογείου. Η παρουσία των εισβολέων 

στο Αιγαίο προκαλεί σηµαντικές συνέπειες στο οικοσύστηµα και σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις των ιχθυολόγων αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισµός µε τα γηγενή 

ψάρια για τη διαθέσιµη τροφή στις ελληνικές θάλασσες. Εκτός από το 

λαγοκέφαλο, πάντως, το τελευταίο διάστηµα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

παρατηρείται αύξηση των πληθυσµών και άλλων ψαριών της ίδιας οικογένειας – 

των τετραοδοντιδών. 
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∆ιώρυγα Σουέζ 

  

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η µεγαλύτερη διώρυγα του κόσµου, συνολικού 

µήκους 168 χλµ., που προσθέτοντας τα σηµεία αγκυροβολίων και το µήκος της 

ενδιάµεσης λίµνης, φθάνει τα 190 χλµ.. Έχει µέγιστο πλάτος, σε ορισµένα 

σηµεία, 160-200 µ. και βάθος 11,60 µ. ∆ιατρέχει κατά διεύθυνση Βορρά - Νότο 

τον ισθµό του Σουέζ ,ενώνοντας τη Μεσόγειο θάλασσα µε την Ερυθρά θάλασσα. 

Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιµένα εισόδου στη Μεσόγειο και καταλήγει στον 

λιµένα Σουέζ που βρίσκεται στο µυχό του οµώνυµου κόλπου της Ερυθράς.  

Αποτελεί δέουσας σηµασίας επίτευγµα αφού λόγω της δηµιουργίας του 

οδηγήθηκαν σε αλλαγή κατοικίας πολλοί θαλάσσιοι πληθυσµοί. 

 

Εικόνα 1: ∆ιώρυγα Σουέζ, (Πηγή: el.wikipedia.org) 

 

Λεσσεψιανή µετανάστευση- Εισαγωγή Λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο 

 

Ο όρος λεσσεψιανή µετανάστευση εισήχθη από τον Por το 1978 για την 

µετανάστευση οργανισµών από την  Ερυθρά στη Μεσόγειο θάλασσα µέσω της 

διώρυγας του Σουέζ. Ονοµάστηκε λεσσεψιανή από τον κατασκευαστή της  

διώρυγας τον Ferdinand de Lesseps. 

Οι λόγοι για τους οποίους συµβαίνει η µετανάστευση αυτή και γίνεται όλο 

και πιο έντονη στις µέρες µας είναι πολλοί. Η στάθµη του νερού της Ερυθράς 

θάλασσας είναι υψηλότερη από αυτήν της ανατολικής Μεσογείου και έτσι η 

διώρυγα λειτουργεί σαν ένα 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 αλυκές, που αποτελούσαν 
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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. Η αλατότητα της 

διώρυγας κυµαίνεται στα 40 µε 47‰, ενώ τα νερά της Μεσογείου φτάνουν τα 

35‰ . 

Επιπλέον, η κατασκευή του φράγµατος του Ασσουάν τη δεκαετία του ’60 

περιόρισε την εισροή γλυκού νερού στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας τις τιµές 

αλατότητας της περιοχής αυτής παρόµοιες µε εκείνες της Ερυθράς θάλασσας. 

Αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση της θερµοκρασίας στην Ανατολική Μεσόγειο 

τα τελευταία 30 µε 40 χρόνια, τόσο στα βαθιά όσο και στα επιφανειακά 

στρώµατα, δηµιούργησε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την εγκατάσταση ξενικά 

θερµόφιλων ειδών.  

Τα περισσότερα λεσσεψιανά είδη είναι παράκτια και ζουν σε βάθη 

µικρότερα των 70 µέτρων. Αυτό είναι λογικό αν ληφθεί υπόψη ότι η διώρυγα του 

Σουέζ είχε µέγιστο βάθος επί κατασκευής 10 περίπου µέτρων και σ’ αυτήν 

εισέρχονταν κυρίως παράκτια είδη.  

Το 2011 λόγω εργασιών εκβάθυνσης η διώρυγα έφτασε σε βάθος τα 121 

µέτρα και σε πλάτος τα 123 µέτρα. Αυτή η εξέλιξη άνοιξε διάπλατα την πόρτα της 

Ανατολικής Μεσογείου στους ξενίκους θαλάσσιους οργανισµούς και επιτάχυνε τις 

διαδικασίες µετανάστευσης που είχαν ξεκινήσει τον 19ο αιώνα επί κατασκευής 

της διώρυγας . 

Τα είδη που ευνοούνται από την εκβάθυνση της διώρυγας για να 

εισβάλουν στη Μεσόγειο είναι κυρίως αυτά που ζουν στην άµµο: τα σαλάχια, τα 

διαβολόψαρα, τα χέλια κ.ά. Ο τοξικός λαγοκέφαλος  (Lagocephalus sceleratus) 

πέρασε το Σουέζ το 2003 και κατάφερε να εγκατασταθεί στη χώρα µας µε µεγάλη 

επιτυχία. Η αγαπηµένη του περιοχή είναι το νοτιοανατολικό Αιγαίο. 

Κάποια από αυτά τα είδη, όπως ο τοξικός λαγοκέφαλος, ο γερµανός που 

αλιεύεται συστηµατικά στις Κυκλάδες και η φιστουλάρια ή τροµπέτα (είδος 

ζαργάνας), κατάφεραν να προσαρµοστούν µε επιτυχία στο νέο τους θαλάσσιο 

οικοσύστηµα, εκτοπίζοντας ή και εξαφανίζοντας άλλα είδη. 

Τη µετανάστευση ευνοούν επίσης η κλιµατική αλλαγή, καθώς η 

θερµοκρασία της Μεσογείου έχει ανέβει κατά 1 ο C (πίνακας κλιµατικής αλλαγής 

στη θερµοκρασία της θάλασσας σελ.14), καθώς και τα έρµατα των πλοίων, τα 
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οποία χρησιµοποιούν οι θαλάσσιοι µικροοργανισµοί ως µεταφορικά µέσα για να 

εισβάλουν στη Μεσόγειο. 

Η Λεσσεψιανή µετανάστευση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη τη χώρα µας. 

Οι άµεσες επιπτώσεις αυτού του φαινοµένου έχουν εµφανιστεί  και στο τραπέζι 

µας, καθώς παραδοσιακά είδη έχουν αρχίσει να δέχονται πιέσεις και διωγµούς. 

Για παράδειγµα, η τροµπέτα τρέφεται µε τον γόνο των παραδοσιακών ελληνικών 

ψαριών, όπως της κουτσοµούρας, του σαργού και άλλων, µειώνοντας περαιτέρω 

τον πληθυσµό τους. Οι πιο πρόσφατες µελέτες για τη σύσταση της ελληνικής 

ιχθυοπανίδας  δείχνουν ότι το νοτιοανατολικό Αιγαίο αποτελείται κατά 10% από 

ξενικά είδη, η πλειοψηφία των οποίων έχουν έλθει από τις θάλασσες του Ινδικού 

Ωκεανού µέσω της διώρυγας του Σουέζ. Σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία του 

ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αναµένεται να εκτοξευθεί, καθώς τα 

δίχτυα των ψαράδων το τελευταίο χρονικό διάστηµα περιέχουν έως και 70% 

«εισαγόµενα» αλιεύµατα. Παράλληλα, τα αλιεύµατα στις περιοχές της νότιας 

Τουρκίας δείχνουν ότι το ποσοστό των ειδών που έχουν έλθει από το Σουέζ 

αγγίζει το 40-45%. (Panagiotis Kasapidis, Panagiota Peristeraki, Georgios 

Tserpes and Antonios Magoulas, Gmelin 1789) 

 

Εικόνα 2: Θερµοκρασία επιφάνειας θάλασσας στο Αιγαίο, τον Αύγουστο του 1985 (πάνω) και τον 

Αυγούστου 2005 (κάτω) (Πηγή: Raitsos et al., 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

 

 

Γένος Lagocephalus 
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Το είδος  Lagocephalus  sceleratus  ανήκει στην οικογένεια Tetraodontidae  και η 

συστηµατική του ταξινόµηση είναι η ακόλουθη: 

 

∆ιαίρεση: Ευκαρυωτικά 

Βασίλειο: Animalia  

Φύλο: Chordata  

Υπόφυλο: Vertebrata 

Υπεροµοταξία: Gnathostomata  

Ταξινόµηση: Teleostomi  

Οµάδα: Ιχθύες 

Υποκατηγορία: Neopterygii  

∆ιαίρεση: Teleostei  

Υποδιαίρεση: Euteleostei  

Υπερτάξη: Acanthopterygii  

Σειρά: Percomorpha 

Τάξη: Tetraodontiformes 

Οικογένεια: Tetraodontidae 

Γένος: Lagocephalus  

Είδος : Lagocephalus sceleratus 

 

 Οικογένεια  Tetraodontidae  

 

Η οικογένεια περιλαµβάνει κυρίως θαλάσσια είδη. Πολλά από τα είδη της 

πηγαίνουν σε υφάλµυρα και γλυκά ύδατα. Έχει εντοπιστεί σε  τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές του Ατλαντικού, του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού. 

Τα ψάρια της οικογένειας αυτής είναι γυµνά ή µε µικρά αγκάθια στην κοιλιά. 

Έχουν µεγάλο κεφάλι και ευρύ. Τα µάτια βρίσκονται στο πάνω µέρος του 

κεφαλιού, το βραγχιακό άνοιγµα βρίσκετε λίγο πριν από το θωρακικό πτερύγιο. 

Τα δόντια της γνάθου συντήκονται αλλά διαχωρίζονται από µία κεντρική  ραφή 

σε κάθε σιαγόνα, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο 4 συντηγµένα δόντια τα 

οποία χρησιµοποιούνται για τη σύνθλιψη των κοχυλιών, των οστράκων και των 

µαλακίων που αποτελούν τη φυσική λεία τους. Το ραχιαίο και το εδρικό δεν 

έχουν σκληρές ακτίνες αλλά 7-15 µαλακές ακτίνες, το ουραίο πτερύγιο 

στρογγυλεµένο ή σε κάποια ηµισεληνοειδές. Τα κοιλιακά πτερύγια λείπουν. Η 
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πλευρική γραµµή όταν υπάρχει συχνά δεν είναι καλά ορατή σε κάποια γένη πχ. 

Lagocephalus Torquigener είναι πολύ ευδιάκριτη. Απουσιάζουν τα πυκνά λέπια 

αλλά υπάρχουν κάποια µικρά λέπια στη ράχη ή στην κοιλιά ή µόνο στη κοιλιά και 

µερικές φορές στα πλευρά. Στα περισσότερα είδη το χρώµα ποικίλη σε ραχιαίο 

και πλευρά , µε κηλίδες ποικίλου µεγέθους και χρωµατισµού , ενώ κάποια άλλα 

έχουν ένα οµοιόµορφο χρώµα. Τα είδη της οικογένειας  έχουν την ικανότητα να 

φουσκώνουν πολύ µε νερό επιτυγχάνοντας µέγιστο µήκος 90 cm. Ορισµένα 

puffers περιέχουν τετραδοτοξίνη, ειδικά στα σπλάχνα και συγκεκριµένα στις  

γονάδες κάποιων κατά την περίοδο ωοτοκίας. 

Περιλαµβάνει πολλά γνωστά είδη, τα οποία ονοµάζονται ποικιλοτρόπως: 

pufferfish, puffers, balloonfish,  blowfish, bubblefish, globefish, swellfish, toadfish, 

toadies, honey toads, sugar toads, and sea squab. Είναι µορφολογικά παρόµοια 

µε το στενά συνδεδεµένο porcupinefish, το οποίο έχει µεγάλα εξωτερικά αγκάθια 

(σε αντίθεση µε τα λεπτότερα, κρυµµένα αγκάθια των Tetraodontidae, τα οποία 

είναι ορατά µόνο όταν το ψάρι έχει φουσκώσει).  

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 το 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 , 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 η 

Sphoeroides pachygaster . 

(Katsanevakis et al., 2009).  

Η Tetraodontidae περιέχει τουλάχιστον 120 είδη των puffers. Συναντώνται  

στις τροπικές περιοχές και σχετικά σπάνια στην εύκρατη ζώνη, ενώ απουσιάζει 
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παντελώς από τα κρύα νερά. Είναι συνήθως µικρά και µεσαίου µεγέθους, αν και 

µερικά είδη µπορεί να φθάσουν µήκη µεγαλύτερα από 100 εκατοστά. 

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). Τα 

τελευταία χρόνια  µετά την είσοδο του Lagocephalus sceleratus στις ελληνικές 

θάλασσες, ανακαλύψαµε την καλή προσαρµοστικότητά του σε συνθήκες 

αιχµαλωσίας, αφού το είδος εκτίθεται στο “Cretaquarium”  στο Ηράκλειο της 

Κρήτης. Συχνά βρίσκονται µόνα αν και κάποια είδη συναντώνται κοπαδιαστά 

ειδικά την εποχή της αναπαραγωγής. (Gmelin, 1789) 

 

 

Εικόνα 3     Εικόνα 4 

 

Εικόνα 5     Εικόνα 6 

              

 

 

Πηγή: www.estanbul.com 

 

Εικόνες 3,4,5,6: Πρόκειται για υφαλόφιλα ψάρια 
που τα συναντάµε σε αµµώδεις περιοχές κοντά σε 
βράχους,πέτρες και φύκη και κοράλλια. 
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Είδη του Γένους Lagocephalus 

 

Τα είδη του γένους Lagocephalus που υπάρχουν παγκοσµίως είναι τα 

εξής ꞉ Lagocephalus gloveri (Abe & Tabeta, 1983), Lagocephalus guentheri 

(Miranda-Ribeiro, 1915), Lagocephalus inermis  (Temminck & Schlegel, 1850), 

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766), Lagocephalus lagocephalus 

lagocephalus (Linnaeus, 1758) Lagocephalus lagocephalus oceanicus (Jordan & 

Evermann, 1903), Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801).Στην Ελλάδα 

έχουν εµφανιστεί τα εξής είδη της οικογένειας αυτής꞉ Lagocephalus sceleratus 

(Gmelin, 1789) για τον οποίο γίνετε και η παρούσα εργασία, Lagocephalus 

spadiceus (Richardson, 1845), είναι επίσης γνωστό ως pufferfish, είναι ένα είδος 

ψαριών της οικογένειας Tetraodontidae. Ο L.spadiceus είναι ένα συνηθισµένο 

ψάρι στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τον Ινδικό Ωκεανό, αλλά µπορεί να 

βρεθεί και στη Μεσόγειο, όπου έφτασε από το φυσικό του περιβάλλον µέσω της 

Λεσσεψιανής µετανάστευσης. Όπως ο Lagocephalus scelaratus, έτσι κι αυτό 

περιέχει ένα ισχυρό θανατηφόρο δηλητήριο στα σπλάχνα του, που ονοµάζεται 

τετροδοτοξίνη. 

Ένα άλλο είδος είναι ο Lagocephalus suezensis (Clark & Gohar, 1953), ο οποίος 

είναι και αυτός Λεσσεψιανός µετανάστης και τον συναντάµε κι αυτόν στην 

Ελλάδα. Και τέλος ο Lagocephalus wheeleri (Abe, Tabeta & Kitahama, 1984). 

 

 

Εικόνα 7, (Πηγή:filiatranews.blogspot.com) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

                           

 

                        

 

 

 

Το είδος 

Lagocephalus sceleratus 
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Μορφολογικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο Λαγοκέφαλος, ή Lagocephalus sceleratus όπως είναι κανονικά η 

επιστηµονική του ονοµασία, είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι και ανήκει στην 

οικογένεια των Tetraodontidae.  

Τα είδη της συγκεκριµένης οικογένειας έχουν την ικανότητα να 

διογκώνονται όταν απειλούνται µε τη χρήση νερού ή αέρα ( γεγονός που καθιστά 

δύσκολο για ένα αρπακτικό να τα καταπιεί), να γίνονται σφαιρικά και να 

επιπλέουν για αυτό ονοµάζονται και pufferfish.  

Ο Lagocephalus sceleratus έχει στενόµακρο σώµα, πλευρικά µερικώς 

πεπλατυσµένο σε σχήµα τορπίλης. ∆εν υπάρχουν λέπια στο σώµα εκτός από 

µερικά αγκάθια και στη ραχιαία επιφάνεια που εκτίνονται έως την αρχή του 

ραχιαίου πτερυγίου. Το ραχιαίο και το εδρικο πτερύγιο είναι τοποθετηµένο προς 

την ουρά και δεν έχουν σκληρές ακτίνες. Έχει 12 µαλακές ακτίνες το ραχιαίο και 

το εδρικό 10 µαλακές ακτίνες. Τα θωρακικά έχουν 18 ακτίνες µαλακές ενώ το 

ουραίο 20 ακτίνες µαλακές. Τα κοιλιακά πτερύγια απουσιάζουν. Έχει  2 

πλευρικές γραµµές πολύ ευδιάκριτες. Το πάνω µέρος της βάσης του θωρακικού 

πτερύγιου βρίσκετε χαµηλότερα από το περίγραµµα του µατιού. Τα θωρακικά 

έχουν µεγάλη βάση και στρογγυλεµένα άκρα και έχουν στρογγυλεµένο τελικό 

άκρο. Το σώµα είναι σκούρο καφέ ραχιαία µε διασπαρµένες σκούρες κηλίδες και 

λευκό κοιλιακά. Μια ευδιάκριτη πλατιά ασηµί ταινία στο κατώτερο τµήµα και µια 

ασηµί κηλίδα µπροστά από τα µάτια. Η βάση των θωρακικών πτερυγίων είναι 

µαύρη. 

 

Εικόνα 8 

∆εν έχει λέπια και φέρει 4 µεγάλα δόντια. Το µέγιστο µήκος του φτάνει τα 110cm 

ενώ το σύνηθες µέγεθος του είναι 40cm. Το µέγιστο βάρος είναι 7kg.Κατά τη 

διάρκεια απορρόφησης νερού ή αέρα προκειµένου να φουσκώσει για να 
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απωθήσει το θηρευτή του, είναι χαρακτηριστικός ο δυνατός θόρυβος που 

προκαλείται από την τριβή των δυνατών δοντιών της άνω και της κάτω γνάθου. 

Αφού απορροφήσει νερό σφραγίζει το στόµα του χρησιµοποιώντας  την ειδική 

βαλβίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος του στόµατος και στη συνέχεια 

ενεργοποιείται µια τροποποιηµένη αψίδα  βραγχίων που ωθεί το νερό από τον 

οισοφάγο στο στοµάχι. Το εξαιρετικά ελαστικό στοµάχι επεκτείνεται και µε αυτόν 

τον τρόπο. (Murat Bilecenoglu1*, Murat Kaya2 and Sencer Akalin2, Gmelin 

1789) 

 

Εικόνα 9 

 

Εικόνα 10 

 

 

 

Σύµφωνα µε τους Hedges(2002), Hedges και Kumar (2002), Santini και Tyler 
(1999), τα pufferfishes χαρακτηρίζονται από έλλειψη πλευρών, επιπλεύρων 
και  λεκάνης, εµφανίζουν λίγους σπονδύλους, όπως αποκαλύφθηκε µε τη 
χρώση ερυθρού της αλιζαρίνης σε διάφορες µελέτες. 
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Εικόνα 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μέλη αυτής της οικογένειας βρέθηκαν σε απολιθώµατα 
50 περίπου εκατοµµυρίων ετών, από την  πρώιµη 
Ηώκαινο Εποχή της Τριτογενούς Περιόδου. 
 
                     (Froese & Pauly, 2010) 
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Είδη που µοιάζουν µε το Lagocephalus sceleratus 

 

 

 

Εικόνα 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 

 

 

 

 

 

 

Torquigener  flavimaculosus 
 
Αυτό το είδος χαρακτηρίζεται από ανοιχτόχρωµες 

βούλες και αγκαθάκια στην κοιλιακή χώρα. 

  Lagocephalus suezensis 
 
Το συγκεκριµένο είδος εµφανίζεται σε µεγέθη 
µικρότερα των 18 cm και χαρακτηρίζεται από γκρι-
καφέ βούλες ακανόνιστου σχήµατος. 
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Εικόνα 14 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Sphoeroides pachygaster 
 
Πρόκειται για ένα είδος  που χαρακτηρίζεται από λεία, 
ανοιχτή πράσινη ράχη χωρίς βούλες. 
 

Lagocephalus spadiceus 
 
Αυτός ο λαγοκέφαλος παρουσιάζει αγκαθωτό τµήµα πρόσθια 
στη ράχη(µέχρι το ύψος του θωρακικού πτερυγίου), ίσια 
ουρά, ενώ απουσιάζουν χαρακτηριστικά στίγµατα. 
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Οι περιοχές που συναντώνται όλα τα είδη του γένους  Lagocephalus 

απεικονίζονται στον χάρτη που ακολουθεί 

 

 

Εικόνα 16, (Πηγή: www.discoverlife.org) 

                      

 

 

 

∆ιατροφικές συνήθειες 

 

Ο λαγοκέφαλος ή αλλιώς λαγός, ή κουνελόψαρο όπως αποκαλείται από 

πολλούς  τρέφεται ως επί των πλείστων  µε ψάρια κυρίως των γενών Siganus , 

Mullus , Scorpaena , Diplodus , ακόµα και µε µικρότερα άτοµα του ίδιου 

είδους(κανιβαλισµός), κεφαλόποδα (χταπόδια, σουπιές, καλαµάρια) και 

µαλακόστρακα κυρίως καβούρια. Η εντατική θήρευση των κεφαλόποδων από το 

λαγοκέφαλο, ίσως εξηγεί εν µέρει την πτωτική τάση στις ιχθυοφορτίσεις 

κεφαλόποδων και ειδικά χταποδιών από το 2007 µέχρι σήµερα. Ο λαγοκέφαλος 

τρέφεται επίσης σε µικρότερο βαθµό µε εχινόδερµα κυρίως αχινούς. 

Μετά από σειρά πειραµατικών µελετών έχει φανεί ότι στα στοµαχικά 

περιεχόµενα των ψαριών αυτών υπήρξαν αρκετές φορές κοµµάτια από δίχτυα, 

παραγάδια, αγκίστρια ή καθετές που υποδηλώνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 

λαγοκέφαλος τρέφεται µε γρήγορα ψάρια µόνο όταν είναι ήδη παγιδευµένα στα 

δίχτυα, τακτική η οποία είναι πολύ αποδοτική ενεργειακά.  
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Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο λαγοκέφαλος να χρησιµοποιεί τα δίχτυα 

για να συλλαµβάνει γρήγορα ψάρια, σπρώχνοντάς 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 φαίνεται να είναι ένα πολύ ευπροσάρµοστο είδος 

ψαριού, σε ότι αφορά τις διατροφικές συνήθειες, γεγονός που µπορεί σε κάποιο 

βαθµό να εξηγήσει την επιτυχή του εγκατάσταση, σε σχέση µε άλλα είδη, στο νέο 

του περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

Αναπαραγωγή  

 

 

Εικόνα 16: Baby Puffer in Lower New York Bay (Πηγή: http://natureontheedgenyc.blogspot.gr/) 

 

Ο Lagocephalus sceleratus εµφανίζεται σε δύο φύλα αρσενικό και θηλυκό, 

καθώς επίσης και στην ανώριµη φάση των δύο προαναφερθέντων φύλων. 

∆ιάφορες µελέτες επισήµαναν ότι  τα θηλυκά είναι συνήθως µεγαλύτερα από τα 

αρσενικά. 

Σύµφωνα µε την κλίµακα Nikolsy υπάρχουν έξι στάδια ωριµότητας: 

1.ανώριµο, 2.παρθένο σε ανάπτυξη, 3.ανώριµο, 4.σε ωρίµανση, 5.ώριµο και 

6.υπό αναρρόφηση ή σε ανάπαυση. Στο στάδιο της αναπαραγωγής το µήκος 

είναι µεγαλύτερο από 40 εκατοστά και το βάρος περίπου 1-1,5 κιλό. Στα στάδια 
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3-6 το µέσο µήκος και στα δύο φύλα είναι περίπου 20 εκατοστά. Σύµφωνα µε την 

εξίσωση της σχέσης µήκους-βάρους  W=aTLb  όπου W το βάρος σε γραµµάρια 

και TL το ολικό µήκος σε cm. Όταν η τιµή του εκθέτη  b =3, τότε το βάρος 

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

είναι αλλοµετρική. Από µελέτες έχει φανεί ότι το βάρος του Lagocephalus 

sceleratus αυξάνεται ελαφρώς αλλοµετρικά σε σχέση µε το µήκος, δηλαδή το 

βάρος αυξάνεται µε ρυθµό αναλογικά µεγαλύτερο από το µήκος τους. Στα 

περισσότερα ψάρια του είδους το µήκος κυµαίνεται µεταξύ 60 και 70cm 

(υπάρχουν ωστόσο αναφορές για λαγοκέφαλο 110cm). Το βάρος ξεκινάει από 

2,79 και φτάνει τα 5,610 g, ενώ το µεγαλύτερο sceleratus που έχει πιαστεί είναι 

7,000g.Η µελέτη των Mihailidis et al,2001 έδειξε ότι τα θηλυκά είναι βαρύτερα 

από τα αρσενικά, ενώ των Letourner et al,1998 ακριβώς το αντίθετο. 

  Το λεσσεψιανό αυτό είδος αναπαράγεται στα πιο ζεστά νερά της περιοχής 

που βρίσκεται κυρίως µία φορά το χρόνο και ιδιαίτερα τους πρώτους µήνες του 

καλοκαιριού. ∆ιάφορες µελέτες που διεξήχθησαν στη Μεσόγειο δείχνουν µια 

προτίµηση στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Επίσης µελέτες έδειξαν ότι η 

αναπαραγωγική περίοδος συµπίπτει µε επιφανειακή  θερµοκρασία της 

θάλασσας (SST) 23οC. Κατά την εξέλιξη των ειδών, τα ψάρια έχουν αναπτύξει 

διαφορετικές τεχνικές και διαδικασίες στο ζευγάρωµα και την διαδικασία της 

αναπαραγωγής τους. Ξεκινούν από τις πιο απλές διαδικασίες, του να αφήνουν 

αυγά και σπέρµα στο νερό και να σταµατούν εκεί να ασχολούνται µε την τύχη 

των αυγών και φτάνουν σε πολύπλοκες τεχνικές στον τρόπο ζευγαρώµατος, 

αλλά και της φροντίδας των αυγών αρχικά και στην συνέχεια των µικρών. Στην 

µεγάλη τους πλειοψηφία τα ψάρια γεννούν αυγά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει 

και ο L. sceleratus. Πολλά είδη όπως αναφέραµε ήδη, αφήνουν τα αυγά τους στο 

νερό, ενώ άλλα τα αποθέτουν πάνω σε κάποια υλικά που µπορεί να είναι πέτρα, 

φύλλα φυτών, ξερά φύλλα δένδρων που έπεσαν στο νερό ή ξύλα. Τα ψάρια που 

αφήνουν τα αυγά στο νερό χωρίς να τα αποθέτουν κάπου κάνουν πολύ 

περισσότερα από ότι αυτά που τα προστατεύουν. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν τα 

αυγά είναι απροστάτευτα, το µεγαλύτερο µέρος τους γίνεται τροφή άλλων 

ψαριών και ένα πολύ µικρό µέρος τους καταφέρνει να φτάσει στο στάδιο της 

εκκόλαψης. Αλλά και τότε, µέχρι να γίνουν ενήλικα ψάρια πολλά πέφτουν θύµατα 

άλλων κυνηγών. Όσο πιο πολύ φροντίζουν κάποια είδη τα αυγά τους τόσο 

λιγότερα κάνουν συνήθως. Αφού τα φροντίζουν έχουν πολύ περισσότερες 
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πιθανότητες να επιβιώσουν τα πιο πολλά και έτσι να συνεχιστεί το είδος. Όταν 

πρόκειται να ζευγαρώσουν δυο ψάρια, ξεκινούν µε το φλερτ. Με αυτό εννοούµε 

µια διαδικασία που ακολουθούν, που έχει να κάνει µε συµπεριφορά, µε αλλαγή 

χρώµατος ή µε αλλαγή ακόµα και των χαρακτηριστικών σχεδίων που έχουν 

πάνω στο σώµα τους. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο να συγχρονιστούν τα δυο 

µέρη ώστε την κατάλληλη στιγµή, ταυτόχρονα να αποθέσουν ωάρια και σπέρµα 

για να είναι επιτυχηµένη η γονιµοποίηση των ωαρίων. Η διάρκεια του φλερτ είναι 

πολύ διαφορετική από είδος σε είδος. Ψάρια που γεννούν ελεύθερα στο νερό 

δεν χρειάζεται να έχουν µεγάλη διάρκεια και σε µερικά είδη, η όλη διαδικασία δεν 

διαρκεί περισσότερο από µερικά δευτερόλεπτα.  

 

 

 

 

Γοναδοσωµατικός δείκτης (GSI) 

 

Η αναπαραγωγική περίοδος καθορίζεται µε την µέτρηση του γοναδοσωµατικού 

δείκτη (GSI) που υπολογίζεται µε τον λόγο του τύπου GSI = 100 x (GW / TW), 

όπου  GW είναι το βάρος γονάδων και TW είναι το συνολικό βάρος του ψαριού. 

                                                                             (Anderson και Gutreuter, 1983) 

 

  Η σχετική γονιµότητα υπολογίζεται ως ο π. = F / W (ζ). Γονιµότητα (F)-

ολικού µήκους (TL), γονιµότητα βάρους (W) και οι σχέσεις καθορίζονται από την 

εξίσωση F = a * xb όπου F = γονιµότητα, x = µήκος ή βάρος, α = µια σταθερά  

και β = εκθέτης (Bagenal, 1978).  

 

  Το µέγεθος του αυγού προσδιορίζεται µε χρήση ευαίσθητου µικρόµετρου 

(ευαισθησία σε 0,01 mm). Η µέση διάµετρος του  αυγού υπολογίζεται ως εξής: 

µέση διάµετρος  αυγού(mm) = Μήκος του µεγάλου άξονα + µήκος του µικρού 

αξόνα / 2  (Murúa et al, 2003?. Jakobsen et al, 2009) Η διάµετρος των αυγών  

κυµαίνεται από 385 έως 717 µm. 

Το µέσο µήκος της πρώτης γεννητικής ωριµότητας στον Lagocephalus 

sceleratus κυµαίνεται περίπου στα 20cm, ενώ η πρώτη αναπαραγωγή φαίνεται 

να πραγµατοποιείται στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής µε µέσο µήκος τα 45 cm. Σε 



30 

 

αρκετές µελέτες µετά την αναπαραγωγή δεν εµφανίζονται δείγµατα ώριµων 

ψαριών του είδους, ίσως γιατί µεταναστεύουν σε βαθύτερα νερά. 

 

Τοξικότητα σε συνάρτηση µε την αναπαραγωγική περίοδο 

 

Η τοξικότητα του λαγοκέφαλου 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, Μάιο και τον Ιούνιο και για τα δύο φύλα, περίοδος 

που συµπίπτει µε την αναπαραγωγική φάση της ζωής του είδους(Sabrah et al., 

2006). Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν  ότι οι γονάδες, ιδιαίτερα στα θηλυκά 

άτοµα, παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό τοξικότητας, συγκρινόµενες µε άλλα 

όργανα του είδους(Kanoh et al., 1984; Kanoh, 1989; Fuchi et al., 1988; Ali et al., 

1995; Kotb, 1998; Galil, 2007). 

 

 

Συνήθειες 

 

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 κυνηγάει το θήραµά του. Κύρια κινητήρια πτερύγια είναι τα 

θωρακικά, το ραχιαίο και το εδρικό, ενώ το ουραίο χρησιµεύει κυρίως ως 

πηδάλιο.( Halstead, 1988). Πρόκειται για ένα 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 

όργανα είναι συχνοί στόχοι των επιθέσεών τους (Halstead, 1988). Σε ότι αφορά 
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τους µεσογειακούς πληθυσµούς λαγοκέφαλου, δεν υπάρχουν επίσηµες 

αναφορές για τέτοιου είδους συµπεριφορά. 

 

 Εικόνα 18, (Πηγή:www.cretegazette.com) 

 

Τρόποι σύλληψής του 

 

Η αλίευση του δηλητηριώδους ιχθύος από τις µέχρι σήµερα καταγραφές 

έχει γίνει  µε δίχτυα, παραγάδια, συρτή βυθού, πεζότρατα. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την συλληψιµότητα του είδους: 

 

• Επιφανειακή θερµοκρασία θάλασσας (SST) 

• Άνεµος 

• Θαλάσσιο ρεύµα 

• Είδος υποστρώµατος 

• Φάσεις της σελήνης 

 

  Σύµφωνα µε την πειραµατική µελέτη που έκανε το 2011 το τµήµα αλιείας 

και θαλάσσιων ερευνών της Κύπρου φάνηκε η προτίµηση των λαγοκέφαλων σε 

περιοχές µε µεγαλύτερη θερµοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, που είχε 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση της πιθανότητας σύλληψης των ψαριών. Οι 

διαφορετικές εντάσεις ανέµου, και η ύπαρξη θαλάσσιων ρευµάτων δεν έχει 

αποδειχθεί  ότι επηρεάζουν αρνητικά τη συλληψιµότητα του συγκεκριµένου 

είδους. Τα διάφορα είδη υποστρώµατος, είτε επρόκειτο για φύκια, άµµο, λάσπη 

είτε για βραχώδεις περιοχές δεν φαίνεται ότι επηρεάζουν ούτε την αφθονία των 

ψαριών αλλά ούτε την συλληψιµότητά τους. Μαρτυρίες από αρκετά αλιευτικά 

ταξίδια σε πληρότητα φεγγαριού,  δείχνουν αυξηµένο µέσο όρο σύλληψης 

ψαριών αν και σε γενικές γραµµές  η πανσέληνος δεν φαίνεται να διαδραµατίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην συλληψιµότητα του λαγοκέφαλου. Κοινή διαπίστωση των 
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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 µε το µέγεθος της ψαριάς, µπορούν να οδηγήσουν 

στο συµπέρασµα ότι ο Lagocephalus sceleratus είναι ένα είδος που βασίζεται 

αρκετά στην όραση για την εξεύρεση της τροφής του. 

 

Θηρευτές  

 

  ∆εν φαίνεται να έχει θηρευτές στη Μεσόγειο, παρόλο που σε άλλες 

περιοχές µεγαλύτερα ψάρια τρέφονται µε 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 άγνωστος (Fischer & 

Bianchi, 1984; Halstead, 1988).Στους κατά λάθος θηρευτές ανήκουν οι σκύλοι 

που είτε κατανάλωσαν ψάρι που ξέβρασε η θάλασσα, είτε εντόσθια του ψαριού 

από κάδο απορριµµάτων εστιατορίου της ανατολής . 

 

 

                                               

 

 

 

Εικόνα 19, (Πηγή: www.hellenica.de) 

Τόνος 

Pomatomus saltatrix 

Argyrosomus       
japonicas 
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Επίσης τα πουλιά ανήκουν στους θηρευτές της οικογένειας των 

Tetraodontidae. Έχουν υπάρξει καταγραφές  πουλιών όπως τα Collared 

Kingfisher  και γλάρους που έχουν καταναλώσει τα δηλητηριώδη ψάρια και έχουν 

επιζήσει, χωρίς παρόλα αυτά να γνωρίζουµε  αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα 

στην άµυνα του οργανισµού τους ενάντια στην παραλυτική τοξίνη. 

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα puffers δηλητηριώδη. Ακόµα  κι αν είναι δηλητηριώδες 

ένα ψάρι, η ποσότητα του δηλητηρίου εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και την 

εποχή οπότε ίσως µε αυτόν τον τρόπο να εξηγείται η πιθανή επιβίωση των 

πουλιών. 

 

 

Εικόνα 20, (Πηγή: www.besgroup.org) 

 

Εικόνα 21, (Πηγή: www.besgroup.org) 
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Γεωγραφική εξάπλωση του Lagocephalus sceleratus 

 

Ο Λαγοκέφαλος έχει βρεθεί να κατοικεί νοτιοδυτικά του Ινδικού Ωκεανού 

(Agulhas Current), στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορειοανατολικά της Αυστραλίας 

(Coral Sea), Ανατολικά της Αυστραλίας, στον Κόλπο του Άντεν – µεταξύ Υεµένης 

και Σοµαλίας, στον Κόλπο της Άκαµπα – ανατολικά του κόλπου του Suez, στον 

Κόλπο της Ταυλάνδης, στον Ινδικό Ωκεανό, στη Θάλασσα της Ινδονησίας, στο 

Kuroshio Current – δυτικά του Βόρειου Ωκεανού, στις Φιλιππίνες (Κόλπο 

Lingayen), στη Μεσόγειο Θάλασσα, Βόρεια της Αυστραλίας, Βορειοδυτικά της 

Αυστραλίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Ταιβάν (HU-Peng νησί), στον Περσικό 

Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Samar Θάλασσα (µικρή έκταση θάλασσας 

στο Φιλιππινέζικο Αρχιπέλαγος), νότια των Φιλιππίνων (Sogod Bay), στη 

Θάλασσα της Νότιας Κίνας, στην Sulu-Celebes Θάλασσα (µεταξύ Μαλαισίας, 

Φιλιππίνων και Ινδονησίας) και στην Tayabas Bay (νότια του νησιού Luzon στις 

Φιλιππίνες. Ζει σε τροπικά κλίµατα κυρίως στον Ινδικό και ∆υτικό Ειρηνικό. Ο 

Λαγοκεφαλος εντοπίστηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2003 στα ∆υτικά 

παράλια της Τουρκίας , ανατολικά της νήσου Κω. Στη συνέχεια , το 2004 

εντοπίστηκε στα παράλια της Γιάφας ( Ισραήλ) και της Αττάλειας ( Τουρκία) , το 

2005 στα παράλια του Ηρακλείου ,της Ρόδου και της Γεωργιούπολης στην Κρήτη 

και το 2006 στα παράλια της Σµύρνης. Σήµερα ζει σε όλο σχεδόν το Αιγαίο 

Πέλαγος. 

Στον συγκεκριµένο χάρτη απεικονίζονται οι θαλάσσιες περιοχές στις 

οποίες εµφανίζονται οι Lagocephalus  sceleratus. 

 

Εικόνα 22, (Πηγή:www.tunisienumerique.com) 
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Εγκατάσταση του είδους σε νέο περιβάλλον  

 

Ο λαγοκέφαλος έχει πλέον εξαπλωθεί σε µεγάλο βαθµό στα νερά της 

Μεσογείου και προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στους παράκτιους αλιείς, 

καταστρέφοντας τα εργαλεία και τα αλιεύµατά τους. Το είδος προσαρµόστηκε 

απόλυτα στις συνθήκες της περιοχής και πλέον αναπαράγεται ανενόχλητο στα 

νερά της Κύπρου και της Ελλάδας, ενώ αργά αλλά σταθερά φαίνεται να 

επεκτείνεται και δυτικότερα. 

  Το γεγονός ότι το είδος εµφανίστηκε αρχικά στην Κύπρο και στην Κρήτη 

και εν συνεχεία στη Σύµη, στη Ρόδο και στο βόρειο Αιγαίο µε σηµαντικά 

χαµηλότερες θερµοκρασίες από τις αρχικές περιοχές, 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  Lagocephalus sceleratus 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 για την βρώση του, δεν αποτελεί είδος στόχο για την 

παράκτια αλιεία. 

• Κατά πάσα πιθανότητα το είδος δεν τυγχάνει ανταγωνισµού ή θήρευσης 

τουλάχιστον σε µεγάλο βαθµό από άλλα είδη. 

• Υπάρχει πιθανότητα το είδος να παρουσιάζει υψηλή νοηµοσύνη σε σχέση 

µε άλλα είδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Τοξικότητα του Lagocephalus sceleratus 

 

 

 

 

 

 

Γίγας Lagocephalus scelaratus 
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Η τοξίνη που υπάρχει στο σώµα του Lagocephalus scelaratus ονοµάζεται 

τετροδοτοξίνη και προκαλεί στον άνθρωπο από σοβαρές δηλητηριάσεις µέχρι και 

τον θάνατο, λόγω της παράλυσης που προκαλεί στο αναπνευστικό και 

κυκλοφορικό σύστηµα. Θανατηφόρα περιστατικά έχουν αναφερθεί στο Λίβανο 

και το Ισραήλ. 

 

Τετροδοτοξίνη 

 

  Από το ήπαρ των ψαριών της οικογένειας Tetraodontidae αποµονώθηκε η 

νευροτοξίνη  Τετροδοτοξίνη (Tetrodotoxin)  που επιδρά επί του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος προκαλώντας αρχικά ανωµαλίες στο αναπνευστικό 

σύστηµα και σε µεγαλύτερες δόσεις πλήρη παράλυση του.  Ο µηχανισµός 

δράσης της Τετροδοτοξίνης βρέθηκε να είναι ανάλογος µε αυτόν της Σαξιτοξίνης.  

              Τετροδοτοξίνη 

 

 

  Η σαξιτοξίνη παράγεται από συµβιωτικό βακτήριο του δινοµαστιγωτού 

Gonyalax tamarensis και βιοσυσσωρεύεται στα οστρακοειδή που τρέφονται µε 

αυτό προσφέροντας τους έτσι προστασία από τις θαλάσσιες βύδρες. Έχει βρεθεί 

ότι η σαξιτοξίνη ενώνεται στην εξωκυτταρική επιφάνεια των µεµβρανών των 

νευρικών απολήξεων σταµατώντας έτσι την παθητική, µέσω των καναλιών, 

είσοδο των ιόντων νατρίου.  Η σαξιτοξίνη  είναι 160.000 φορές πιο δραστική από 

την κοκαΐνη και την προκαΐνη που επιδρούν στο νευρικό σύστηµα µε ανάλογο 

τρόπο χωρίς όµως να δεσµεύουν εκλεκτικά την είσοδο των ιόντων νατρίου.  
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                                            Σαξιτοξίνη  

 

            Η τετροδοτοξίνη, (συντοµογραφία TTX), είναι µια ισχυρή νευροτοξίνη µε 

κανένα γνωστό αντίδοτο. Έχουν υπάρξει επιτυχηµένες δοκιµές µε αντίδοτο σε 

ποντίκια, αλλά απαιτούνται περαιτέρω δοκιµές για να προσδιοριστεί η 

αποτελεσµατικότητα στον άνθρωπο. Το Fampridine έχει αποδειχθεί ότι 

αναστρέφει την τοξικότητα της τετροδοτοξίνης σε πειραµατόζωα. Το όνοµά της 

προέρχεται από Tetraodontiformes, που σχετίζεται µε διάφορα είδη που φέρουν 

την τοξίνη όπως το pufferfish, porcupinefish, triggerfish. Η τετροδοτοξίνης 

ανακαλύφθηκε σε αυτά τα ψάρια και σε πολλά άλλα ζώα όπως στο χταπόδι blue-

ringed, στην σαλαµάνδρα rough-skinned στην πραγµατικότητα παράγεται από 

ορισµένα συµβιωτικά βακτήρια όπως Pseudoalteromonas tetraodonis, από 

ορισµένα είδη της ψευδοµονάδας και Vibrio, καθώς και από κάποιους άλλους 

µικροοργανισµούς  που διαµένουν εντός αυτών των ζώων.  

Ο µηχανισµός δράσης της, που είναι η επιλεκτική φραγή των διαύλων 

νατρίου, φάνηκε οριστικά το 1964 από τον Toshio Narahashi και τον John W. 

Moore στο Πανεπιστήµιο Duke, που χρησιµοποίησαν την τεχνική του Moore  µε 

σφιγκτήρα τάσης χρησιµοποιώντας σακχαρόζη . Αποκλεισµός των διαύλων Na + 

έχει τη δυνατότητα ιατρικής χρήσης στη θεραπεία ορισµένων καρδιακών 

αρρυθµιών. Η τετροδοτοξίνη έχει αποδειχθεί χρήσιµη στην αντιµετώπιση του 

πόνου (αρχικά στην Ιαπωνία το 1930) από διάφορα προβλήµατα, όπως ο 

καρκίνος τελικού σταδίου ,οι ηµικρανίες, και η απεξάρτηση από την ηρωίνη. Η 

τετροδοτοξίνη είναι εκατοντάδες φορές περισσότερο τοξική από το Κυάνιο (CN). 

Εµποδίζει την διάδοση σηµάτων του νευρικού συστήµατος, χωρίς να επηρεάζει 

την λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά επηρεάζοντας τον τρόπο που αυτό γίνεται 

διαµέσου των νευρώνων. 

Συγκεκριµένα, η αποστολή εντολών από τον εγκέφαλο στους µυς του 

σώµατος δια µέσου του νευρικού συστήµατος γίνεται µε ηλεκτρικά σήµατα. 
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Βασικό ρόλο σε αυτόν τον µηχανισµό παίζουν τα ιόντα καλίου (K) και νάτριου 

(Na). Τα ιόντα αυτά δηµιουργούν ηλεκτρικούς παλµούς οι οποίοι διά µέσου των 

νευρώνων φθάνουν στους µυς και έτσι αυτοί κινούνται υλοποιώντας την εντολή 

του εγκεφάλου. Βασική λειτουργία των ιόντων είναι να µπορούν να διέρχονται 

από τις κυτταρικές µεµβράνες των κυττάρων του νευρώνα. Η τοξίνη δένεται µε τα 

ιόντα νατρίου, εµποδίζοντάς τα να διέρχονται από τις κυτταρικές µεµβράνες. 

Εποµένως καταστρέφεται η δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρικών 

σηµάτων από τον εγκέφαλο στους µυς άρα σταδιακά παραλύει το σώµα. ∆εν 

υπάρχει αντίδοτο για την τετροδοτοξίνη και όποια θετική έκβαση ενός 

περιστατικού θεωρείται τυχαία. 

 

                                             Εικόνα 23, (Πηγή: el.wikipedia.org) 

  

 

 

Επίδραση της τετροδοτοξίνης στον άνθρωπο 

 

  Η κατανάλωση του Λαγοκέφαλου µπορεί να προκαλέσει από σοβαρές 

δηλητηριάσεις έως τον θάνατο στον άνθρωπο, εξαιτίας παράλυσης του 

αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήµατος, λόγω της τοξίνης TTX 

(τετροδοτοξίνη). Η TTX, υπάρχει (κατά σειρά µεγαλύτερης συγκέντρωσης) σε 

ωοθήκη, ήπαρ, έντερο και δέρµα, ενώ η τοξικότητα ποικίλλει ανάλογα µε το 

αναπαραγωγικό στάδιο που βρίσκονται τα ψάρια (η τοξικότητα είναι µεγάλη την 

περίοδο ωοτοκίας δηλαδή από Μάιο µέχρι Ιούλιο) και ανάλογα µε το γένος (τα 

θηλυκά είναι τοξικότερα από τα αρσενικά). 

        Η τοξίνη δεν καταστρέφεται στη συνήθη θερµική επεξεργασία που 

υφίστανται τα ψάρια στο σπίτι γι' αυτό και παρατηρούνται κρούσµατα 

δηλητηριάσεων µετά από κατανάλωσή τους. Για να αδρανοποιηθεί απαιτείται 

βρασµός τουλάχιστον τριών ωρών. 
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  Ο λαγοκέφαλος γενικά πιστεύεται ότι είναι το δεύτερο πιο δηλητηριώδες 

σπονδυλωτό στον κόσµο, µετά τον  χρυσό δηλητηριώδη βάτραχο. Ορισµένα 

εσωτερικά όργανα, όπως το  ήπαρ, και µερικές φορές το δέρµα, είναι εξαιρετικά 

τοξικά στα περισσότερα ζώα, όταν τρώγονται. Ωστόσο, το κρέας ορισµένων 

ειδών θεωρείται λιχουδιά στην Ιαπωνία, στην Κορέα, και την Κίνα όπου είναι 

µάλιστα και ιδιαίτερα ακριβό . 

   Αυτό το ψάρι καταναλώνεται, αφού αποµακρυνθούν τα εντόσθια και 

καθαριστεί το δέρµα και η τοξίνη του που αποκαλείται fugu και που 

χρησιµοποιείται για αυτοκτονίες ή δολοφονίες. Ακόµα όµως και εκεί, κάθε χρόνο 

θρηνούνται θύµατα. 

   Σύµφωνα µε τα δεδοµένα ασφαλείας για την τετροδοτοξίνη, η από του 

στόµατος µέση θανατηφόρος δόση (LD50) για τα ποντίκια είναι 0,34 mg ανά kg. 

Υποθέτοντας ότι η θανατηφόρος δόση για τους ανθρώπους είναι παρόµοια, τα 

25 χιλιοστόγραµµα της τετροδοτοξίνης θα πρέπει να αναµένεται να σκοτώσουν 

έναν 75 kg άτοµο. Το ποσό που απαιτείται για να επιτευχθεί µια θανατηφόρος 

δόση µε ένεση είναι πολύ µικρότερη, 8 mg ανά kg, ή λίγο πάνω από το µισό 

χιλιοστόγραµµο για να σκοτώσει έναν 75 κιλών άνθρωπο. 

Η διάγνωση της δηλητηρίασης από τετροδοτοξίνη βασίζεται στην 

παρατηρούµενη συµπτωµατολογία και την λήψη προσεκτικού ιστορικού στο 

οποίο συµπεριλαµβάνεται και η διατροφή του ασθενούς µε ύποπτα ψάρια, όπως 

ο λαγοκέφαλος. 

Τα συµπτώµατα συνήθως αναπτύσσονται εντός 30 λεπτών από την 

κατάποση, αλλά µπορεί να καθυστερήσουν έως και τέσσερις ώρες. Παραισθησία 

των χειλιών και της γλώσσας ακολουθείται από σιελόρροια, εφίδρωση, 

πονοκέφαλο, αδυναµία, λήθαργο, έλλειψη συντονισµού των κινήσεων, τρόµο, 

παράλυση, κυάνωση, δυσφαγία, σπασµοί, δύσπνοια, βρογχόρροια, 

βρογχόσπασµο, αναπνευστική ανεπάρκεια, κώµα και υπόταση. Τα 

γαστρεντερικά συµπτώµατα είναι συχνά και περιλαµβάνουν ναυτία, έµετο, 

διάρροια και κοιλιακό άλγος. Καρδιακές αρρυθµίες µπορεί να προηγούνται της  

πλήρους αναπνευστικής ανεπάρκειας και της καρδιαγγειακής κατάρρευσης. 

  Το πρώτο σύµπτωµα της δηλητηρίασης είναι ένα µικρό µούδιασµα των 

χειλιών και της γλώσσας και εµφανίζεται από 20 λεπτά έως τέσσερις ώρες µετά 

το φαγητό µε δηλητηριώδη λαγοκέφαλο. Το επόµενο σύµπτωµα είναι 

παραισθησία στο πρόσωπο και στα άκρα, που µπορεί να ακολουθείται από 
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αίσθηση ελαφρότητας σαν να αιωρείσαι ή να επιπλέεις. Πονοκέφαλος, 

επιγάστριο άλγος, ναυτία, διάρροια και/ή έµετος µπορεί να εµφανισθούν. 

Περιστασιακά, µπορεί να εµφανιστεί δυσκολία στο περπάτηµα . 

  Το δεύτερο στάδιο της δηλητηρίασης είναι η παράλυση. Υπάρχει 

αυξανόµενη αναπνευστική δυσχέρεια. Η οµιλία επηρεάζεται, και το θύµα 

συνήθως παρουσιάζει δύσπνοια, κυάνωση και υπόταση. Η παράλυση αυξάνεται 

και εµφανίζονται σπασµοί, νοητική επιβράδυνση και καρδιακή αρρυθµία. Το 

θύµα, αν και εντελώς παράλυτο, µπορεί να έχει συνείδηση και σε ορισµένες 

περιπτώσεις να υπάρχει πλήρης διαύγεια µέχρι και λίγο πριν το θάνατο. Ο 

θάνατος επέρχεται συνήθως µέσα σε 4 έως 6 ώρες, µε ένα γνωστό εύρος 

περίπου 20 λεπτών µε 8 ωρών. Τα θύµατα πεθαίνουν από ασφυξία καθώς 

 παραλύουν οι µύες του διαφράγµατος. Αν το θύµα επιζήσει σε 24 ώρες, τότε η 

ανάρρωση θα επέλθει σε αρκετές µέρες χωρίς συνήθως υπολείµµατα 

νευρολογικού τύπου διαταραχής στο θύµα. 

   Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και βασίζεται στα συµπτώµατα, µε την 

επιθετική πρώιµη αντιµετώπιση των αεραγωγών. Εάν καταποθεί, η θεραπεία 

µπορεί να αποτελείται από την χορήγηση ενεργού άνθρακα ώστε να δεσµευθεί η 

τοξίνη, και µέτρα στήριξης για να κρατηθεί ζωντανό το θύµα έως ότου η 

επίδραση του δηλητηρίου έχει φθαρεί. Επιπλέον πρέπει να χορηγηθούν 

ενδοφλέβια υγρά για την καταπολέµηση της υπότασης. Πρέπει να αποφεύγεται  

ο έµετος και η πλύση στοµάχου γιατί υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης της τοξίνης. 

∆εν υπάρχει αντίδοτο που να έχει εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση, αλλά υπάρχει  

ένα µονοκλωνικό αντίσωµα που µείωσε τη θνησιµότητα σε πειράµατα ποντικών. 
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Εικόνα 23, (Πηγή: www.bakterim.net) 

 

Κατανάλωση από ανθρώπους                              

 

   Fugu είναι η ιαπωνική λέξη για το pufferfish και το πιάτο που 

παρασκευάζεται από αυτό. Τα Fugu µπορεί να είναι θανατηφόρα δηλητηριώδη 

λόγω της τετροδοτοξίνης που περιέχουν στα όργανά τους, ιδιαίτερα στο ήπαρ, 

στις ωοθήκες και τα µάτια ενώ το δέρµα είναι συνήθως µη-δηλητηριώδες. Ως εκ 

τούτου, η προετοιµασία τους πριν την κατανάλωσή τους από ανθρώπους θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική ώστε να έχει γίνει σωστή αποµάκρυνση των 

τοξικών στοιχείων και να αποφεύγεται η µόλυνση του κρέατος. Η Tokugawa 

Σογκούν το 1603-1868  απαγόρευσε  την κατανάλωση του fugu (όπως 

αποκαλείται το πιάτο µε τα δηλητηριώδη ψάρια) στο Έντο και τη ζώνη επιρροής 

της. Στις δυτικές περιοχές της Ιαπωνίας, όπου η επιρροή της κυβέρνησης ήταν 

πιο αδύναµη και το fugu ήταν ευκολότερο να αποκτηθεί, διάφορες µέθοδοι  

µαγειρέµατος αναπτύχθηκαν για να τρώνε µε ασφάλεια αυτά τα ψάρια. Κατά τη 

διάρκεια της Εποχής Meiji (1867-1912) η κατανάλωση fugu και πάλι 

απαγορεύτηκε σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας και αποτέλεσε επίσης το µόνο 

τρόφιµο επισήµως που απαγορεύθηκε στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, για τη 

δική του ασφάλεια. 

  Υπάρχει ένα  χιουµοριστικό διήγηµα, που λέει για τρεις άνδρες που 

ετοίµασαν στιφάδο fugu, αλλά δεν ήταν σίγουροι  για το πόσο ασφαλές ήταν. Για 

να ελέγξουν το στιφάδο, έδωσαν λίγο σε έναν ζητιάνο. Όταν κοίταξαν τον ζητιάνο 

αργότερα, ήταν ακόµα υγιής, έτσι έφαγαν το στιφάδο. Στη συνέχεια 

συναντήθηκαν και πάλι µε  το ζητιάνο και ήταν ευτυχείς που είδαν ότι ήταν ακόµα 

υγιής, µένοντας έτσι καθησυχασµένοι. Μετά από αυτή την συνάντηση, ο 

ζητιάνος, ο οποίος είχε κρατήσει το στιφάδο, ήξερε ότι το βραστό ψάρι ήταν 

ασφαλές και θα µπορούσε να το φάει. Οι τρεις άνδρες είχαν εξαπατηθεί από το 

σοφό ζητιάνο. 

  Μετά από χρόνια που ακολούθησαν την ήττα της Ιαπωνίας στο Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, διάφοροι άστεγοι άνθρωποι πέθαναν από την κατανάλωση 

οργάνων fugu που είχαν απορριφθεί σε µη ασφαλείς κάδους απορριµµάτων. 

Έτσι τα εστιατόρια στην Ιαπωνία ήταν υποχρεωµένα να αποθηκεύουν τα 
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δηλητηριώδη εσωτερικά όργανα σε ειδικά κλειδωµένα βαρέλια που αργότερα 

έκαιγαν  ως επικίνδυνα απόβλητα. 

  Σύµφωνα µε το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, µπορούν να 

καταναλωθούν  η Torafugu ή τίγρη Blowfish (Τ. rubripes), που είναι το πιο 

δηλητηριώδες, τα Τ. pardalis, Τ. vermicularis, T. porphyreus, όλα τα είδη 

Lagocephalus και Sphoeroides, και το Porcupinefish του γένους Diodon. 

   Από το 1958, µόνο οι ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αρχιµάγειρες µπορούν να 

προετοιµάσουν και να πουλήσουν το fugu στο κοινό. Ο µαθητευόµενος fugu 

χρειάζεται δύο ή τρία χρόνια µαθητείας πριν να του επιτραπεί να λάβει µια 

επίσηµη εξέταση. Η δοκιµασία αποτελείται από µια γραπτή δοκιµασία, ένα τεστ 

αναγνώρισης των ψαριών, καθώς και πρακτική δοκιµασία της προετοιµασίας 

fugu και στη συνέχεια το δοκιµάζει. Μόνο το 30% των αιτούντων περνάνε τη  

δοκιµασία. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι το 70% πεθαίνουν από δηλητηρίαση. 

Μάλλον, κάνουν ένα µικρό λάθος στη µακρά και περίπλοκη διαδικασία για την 

προετοιµασία του πιάτου. Λόγω αυτής της αυστηρής διαδικασίας ελέγχου, είναι 

γενικά ασφαλές  για κατανάλωση σε φέτες το fugu που πωλείται σε εστιατόρια ή 

τις αγορές. 

  Το ψάρι είναι ιδιαίτερα τοξικό, αλλά παρά το γεγονός αυτό ή ίσως λόγω 

του ότι είναι τοξικό και ιντριγκάρει  πολλούς θεωρείται λιχουδιά στην Ιαπωνία. Το 

ψάρι περιέχει τα θανατηφόρα ποσά της τετροδοτοξίνης στα εσωτερικά όργανα, 

ειδικά  στο συκώτι και στις ωοθήκες, αλλά και στο δέρµα και τους όρχεις.  

  Κάθε ψάρι έχει αρκετό δηλητήριο για να σκοτώσει περίπου 30 ενήλικους 

ανθρώπους. Η κατανάλωση του ήπατος και των ωοθηκών είναι απαγορευµένη. 

Αλλά επειδή οι µικρές ποσότητες του δηλητηρίου που εµπεριέχονται στους µυς 

και στο αίµα δίνουν µια πρόσθετη επιθυµητή αίσθηση στη γλώσσα, αυτά τα µέρη 

θεωρούνται τα πιο νόστιµα από κάποιους καλοφαγάδες. Κάθε χρόνο ένας 

αριθµός ανθρώπων πεθαίνουν επειδή υποτιµούν το ποσό δηλητήριου στα µέρη 

των ψαριών που καταναλώνονται. 

  Ένα πιάτο fugu µπορεί να κοστίσει εύκολα ¥ 5,000 (περίπου $ 50), αλλά 

µπορεί να βρεθεί για µόλις µε ¥ 2000 γιεν (περίπου $ 20), και ένα πλήρες γεύµα 

βέβαια fugu µπορεί να κοστίσει µεταξύ 10.000 και  ¥ 20,000 (περίπου 100 - $ 

200) ή περισσότερο. Το ψάρι κόβεται  σε φέτες πολύ προσεκτικά για να 

επιτευχθεί  η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα κρέατος χωρίς το δηλητήριο. 

Υπάρχει ειδικό µαχαίρι που ονοµάζεται hiki fugu και  χρησιµοποιείται 
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παραδοσιακά για να τεµαχίσει το fugu που συνήθως αποθηκεύεται προσεκτικά 

σε ξεχωριστή θέση από τα άλλα µαχαίρια. 

  Το 1958, το πρώτο έτος που για την προετοιµασία του fugu απαιτήθηκε 

ειδική άδεια στην Ιαπωνία, 176 άνθρωποι πέθαναν από δηλητηρίαση fugu. 

Σύµφωνα µε το Fugu Ινστιτούτο Έρευνας, το 50% των θυµάτων είχαν 

δηλητηριαστεί από την κατανάλωση του ήπατος, 43% από την κατανάλωση τις 

ωοθήκες και 7% από την κατανάλωση του δέρµατος. Ένα από τα πιο διάσηµα 

θύµατα ήταν και ο ηθοποιός Καµπούκι και ο Bando Mitsugorō VIII, ο οποίος 

ζήτησε από τέσσερις µερίδες του ήπατος fugu και πέθανε µετά το φαγητό το 

1975. Ο σεφ του fugu εστιατορίου ισχυρίστηκε ότι δεν θα µπορούσε να αρνηθεί 

το αίτηµα από έναν τόσο διάσηµο καλλιτέχνη. Στη συνέχεια, ο σεφ έχασε την 

άδειά του για παραβίαση του νόµου. 

  Επιστήµονες στο Πανεπιστήµιο του Ναγκασάκι φέρεται να έχουν 

καταφέρει την αναπαραγωγή ενός µη τοξικού  puffer fish περιορίζοντας τη 

διατροφή των ψαριών. Με πάνω από 4800 εκτρεφόµενα ψάρια να είναι µη 

τοξικά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διατροφή των ψαριών και η διαδικασία στο 

πεπτικό σύστηµα είναι αυτό που πραγµατικά παράγει τις παραλυτικού τύπου 

τοξίνες που τα καθιστούν θανάσιµα. Η µη-τοξική έκδοση λέγεται ότι έχει την ίδια 

γεύση, αλλά είναι απολύτως ασφαλής για κατανάλωση. (Mongi Saoudi, 

Mahfmoud Messarah, Amel Boumendjel, Abdelwaheb Abdelmouleh, Wassim 

Kammoun, Kamel Jamoussi and Abdelfattah El Feki) 
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Εικόνα 24, (Πηγή:http://alachef.gr/pufferfish-tokyo) 

Λύσεις προβληµάτων που προκύπτουν από το Lagocephalus sceleratus 

 

Εµπορία 

  Μιας και η εξάπλωση του είδους αποτελεί πλέον ραγδαίο φαινόµενο, ο 

περιορισµός της εξάπλωσης φαντάζει πια ουτοπικός. Μια πιθανή λύση θα ήταν η 

εξαγωγή του είδους σε χώρες της Ανατολής όπως στην Ιαπωνία, στην Κίνα και 

στην Κορέα όπου αποτελεί είδος µεγάλης εµπορικής αξίας. Τέτοιου είδους λύση 

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 των ψαριών αυτών. 

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. Σύµφωνα µε τις 

αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η εµπορία, εφόσον 

υπάρχει διµερής συµφωνία σε επίπεδων χωρών. 
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Αλιευτική πίεση στον πληθυσµό 

 

  Παρόλο που o 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 πληθυσµού του είδους. 

Μια τέτοια αλιευτική πίεση θα ήταν αποτελεσµατική στις περιοχές και τις εποχές 

µεγάλων συγκεντρώσεων του Lagocephalus sceleratus. Η µέθοδος αυτή θα ήταν 

αρκετά αποτελεσµατική, αν γινόταν προσπάθεια σύλληψης των µεγάλων ατόµων 

του είδους τους µήνες Μάιο και Ιούνιο(στις αρχές του µήνα) πριν προλάβουν να 

ξεκινήσουν την αναπαραγωγική περίοδο. 

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους αλιείς ότι ο 

λαγοκέφαλος, όπως και άλλα είδη που εισχώρησαν στην Μεσόγειο Θάλασσα 

από τη διώρυγα του Σουέζ, έχει πλέον εγκατασταθεί στα νερά µας και πρέπει να 

θεωρείται µέρος της θαλάσσιας πανίδας, µε ότι κι 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 προκαλεί ο λαγοκέφαλος στη αλιεία.    
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Abstract 

 

The purpose of this report is the biology, the ecology and the geographical 

spread of Lagochephalus sceleratus. The study of this species has provoked the 

interest not only to scientists but also to common people due to the poisonous 

toxin (tetradotoxin) which has become aware of the intestines and causes 

respiratory and bloodstream disorders resulting in total paralysis and eventually 
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to death. The specific species breeds in warm waters in June and July and for 

this reason we find Lagocephalus sceleratus in Greece too. 

 Consequently, that belongs to also, it is worth and interesting  mention  the 

breed period, in which the females show signs of increased toxicity in the 

gonads. 

Until now, the most recent reports mention that the fishing of the poisonous fish 

is been achieved with fishnets, seines and some other fishing technics. 

Though, in some regions, some species are feeded with L. sceleratus without 

side effects, such as tone, bluefish and species of meagre. 

 Despite all these harmful effects of the species in the Mediterranean, those 

could be transformed to beneficial instead of harmful effects by using the fish for 

commerce to the West countries as in such places the fish is considered of 

significant commercial value. 
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