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Θανατώνουν µαζικά 
φρύνους-εισβολείς
Με τη συµµετοχή χιλιά-

δων εθελοντών, ακόµη 
και τουριστών, πραγµα-

τοποιήθηκε µαζική επιχείρηση 
θανάτωσης φρύνων-εισβολέων, 
οι οποίοι πολλαπλασιάζονται 
µε ταχείς ρυθµούς και εξαπλώ-
νονται σε όλο και περισσότερες 
περιοχές της χώρας, απειλώ-
ντας οικοσυστήµατα. Οι φρύνοι 
του είδους Bufo marinus, ή φρύ-
νοι των καλαµιών προέρχονται 
από την Κεντρική και Νότιο 
Αµερική. Τις τελευταίες δεκαε-
τίες ωστόσο έχουν ευδοκιµήσει 
σε τουλάχιστον 15 χώρες. Στην 
Ωκεανία εισήχθησαν πριν από 
75 χρόνια, σε µια προσπάθεια 
να αντιµετωπιστεί η ραγδαία 
εξάπλωση των σκαθαριών, τα 
οποία απειλούσαν τις καλλιέρ-
γειες. Το πείραµα όµως απέτυχε 
και οι εισβολείς υπολογίζονται 
πλέον σε 200 εκατοµµύρια. 
Το µήκος των συγκεκριµένων 
αµφιβίων φτάνει τα 23 εκατο-
στά και το βάρος τους τα 1,8 
κιλά. Εκκρίνουν µια τοξίνη, 
η οποία προκαλεί το θάνατο 
στους θηρευτές τους - κυρίως 
τους κροκοδείλους - που δεν 
έχουν προσαρµοστεί σε αυτήν, 
ενώ στους ανθρώπους µπορεί 
να προκαλέσει ερεθισµούς στα 
µάτια και στο δέρµα. Επιπλέον, 
συµβάλλουν στην εξάπλωση 
ασθενειών που επηρεάζουν 
τη βιοποικιλότητα, ενώ και οι 
ίδιοι συνεχίζουν να εξαπλώνο-
νται µε ρυθµούς που φθάνουν 
κατά µέσο όρο τα 40 χιλιόµετρα 
το χρόνο. Ο Μποµπ Έργουϊν, 
πατέρας του «κροκοδειλάκια» 

Στιβ Έργουϊν, ο οποίος πέθανε 
το 2006, είναι ένας από τους 
γνωστότερους υποστηρικτές 
της εξολόθρευσης των φρύνων. 
«Αγαπώ όλα τα ζώα, αλλά αυτά 
δεν έχουν θέση σε αυτήν τη 
χώρα», δήλωσε κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψής του σε σχολείο, 
µε στόχο την προώθηση της 
Ηµέρας Εξόντωσης Φρύνων. 
Στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα οι Αυστραλοί φαίνεται πως 
συµφωνούν µε τον Έργουϊν. 
«Πρόκειται για ένα από τα πλέ-
ον καταστροφικά και αηδιαστι-
κά πλάσµατα και το µόνο που 
κάνουν είναι να σκοτώνουν τα 
αυτόχθονα είδη άγριων ζώων 
και να καταλαµβάνουν τους οι-
κοτόπους µας», λέει ο βουλευ-
τής Σέιν Νουθ.

Ο Νουθ είναι ο άνθρωπος 
πίσω από την Ηµέρα Εξόντω-
σης Φρύνων, η οποία έχει κα-
θιερωθεί σε αρκετές πόλεις τα 
τελευταία χρόνια, καθώς κάθε 
επιστηµονική προσπάθεια εξο-
λόθρευσης των αµφιβίων έχει 
αποτύχει. Οι εθελοντές καλού-
νται να τα αιχµαλωτίσουν και να 
τα παραδώσουν ζωντανά στους 
υπευθύνους, οι οποίοι αρχικά 
τα εξετάζουν και τα ζυγίζουν. 
Μοιράζονται µάλιστα και βρα-
βεία στα παιδιά που θα βρουν 
τους βαρύτερους φρύνους και 
στα σχολεία που θα αιχµαλω-
τίσουν τους περισσότερους. Στο 
τέλος, η πλειοψηφία των φρύ-
νων µετατρέπονται σε λίπασµα, 
ενώ κάποιοι χρησιµοποιούνται 
για ερευνητικούς σκοπούς. 

Στο νοσοκοµείο µε σοβαρά τραύµατα κατέ-
ληξε ένα παιδάκι 5 ετών, έπειτα από επί-
θεση που δέχθηκε από έναν λαγοκέφαλο 

σε παραλία βόρεια του Κουίνσλαντ. Η επίθεση 
στον 5χρονο Τοµ Χορν έγινε από ψάρι µε την 
ονοµασία «multistiatus feroxodon» που µπορεί 
να έχει µήκος µόλις 20 εκατοστά, αλλά έχει πολύ 
κοφτερά δόντια και δυνατό σαγόνι.  Ο τραυµατι-
σµός ήταν πολύ σοβαρός, όπως λέει ο πατέρας 
του παιδιού, καθώς έλειπε το µεγάλο δάχτυλο 
του αριστερού του ποδιού και είχε βαθιά τραύµα-
τα στη δεξιά του φτέρνα, µε αποτέλεσµα να χάσει 
πολύ αίµα. Ακολούθησε αερογέφυρα σωτηρίας 
και το παιδάκι µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, 
όπου οι γιατροί έκαναν στα πόδια του 30 ράµµα-
τα.  Ο λαγοκέφαλος ή ψάρι φούσκα ή Pufferfish 
είναι γνωστός στους επιστήµονες για την τοξικό-
τητα του κρέατός του. Μάλιστα, τέτοια ψάρια εµ-
φανίζονται και στα δίχτυα ψαράδων στην Ελλά-
δα, ενώ στην Κίνα οι σεφ πρέπει να έχουν κάνει 
ειδική εκπαίδευση για να µαγειρέψουν το ψάρι. 
Οι βιολόγοι επισηµαίνουν πως είναι εξαιρετικά 
σπάνιες τέτοιου είδους επιθέσεις.  Ορισµένα από 
αυτά τα ψάρια µπορεί να έχουν τοξικό κρέας και 
τοξικά αγκάθια, αλλά η τελευταία επίθεση που 
έχει καταγραφεί στη χώρα έγινε το 1979. 

Επίθεση λαγοκέφαλου σε 5χρονο
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ


