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Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου. Παρά το μικρός της μέγεθος, η Κύπρος
έχει πλούσια βιοποικιλότητα σε φυτά και ζώα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών σε γεωμορφολογία
περιοχών που συναντούμε στο νησί, των έντονων αλλαγών στη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από περιοχή σε
περιοχή της θέσης της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων που την καθιστά μεταναστευτικό κέντρο.
Το νησί χαρακτηρίζεται από μοναδική χλωρίδα αφού αναγνωρίστηκαν πέρα από 1900 είδη φυτών από τα οποία
143 είναι ενδημικά για το νησί και δεν τα συναντούμε σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Οι μαθητές, στα πλαίσια
του διαγωνισμού, επισκέφτηκαν το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και το κέντρο βοτάνων στη Λόφου για να γνωρίσουν την τεράστια
βιοποικιλότητα του τόπου μας και να ενημερωθούν σχετικά με τη χρήση των βοτάνων στη φαρμακευτική.

1. Αποτελέσματα έρευνας παραδοσιακές
χρήσεις βοτάνων
2. Επίσκεψη μαθητών στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
3. Επίσκεψη στο κέντρο βοτάνων στη Λόφου

To Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου λαμβάνει μέρος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» με θέμα: «Οι παραδοσιακές χρήσεις των φυτών της Κύπρου». Ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 5 ερωτήσεις και κάναμε
συνεντεύξεις στους συγγενείς μας. Κάναμε συνολικά 130 συνεντεύξεις (Γυναίκες 60%, Άνδρες 40%, Ηλικίες 20-40 χρονών). Συνολικά 124 αυτοφυή φυτά χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους στις καθημερινές τους ασχολίες. Περίπου 33 φυτά
χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική.

Με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σε θέματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, διοργανώθηκε εκδρομή στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Το Κέντρο αυτό
στεγάζεται στο αγρόκτημα του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει δημιουργήσει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μουσειοπαιδαγωγικό υλικό .Στόχοι του προγράμματος ήταν
α. οι μαθητές να γνωρίσουν την έννοια της βιοποικιλότητας δίνοντας έμφαση στα 3 επίπεδα της βιοποικιλότητας: γενετική ποικιλότητα, ποικιλότητα ειδών και ποικιλότητα τοπίων β.να αντιληφθούν την τεράστια αξία καθώς επίσης και τη σημασία της β
ιοποικιλότητας τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς – φυτά και ζώα, αναπτύσσοντας έτσι θετικές στάσεις και αξίες απέναντι στη βιοποικιλότητα γ. να αντιληφθούν και να διερευνήσουν τις διάφορες απειλές
καθώς επίσης και τους κινδύνους που οδηγούν καθημερινά στη μείωση της βιοποικιλότητας και στην εξαφάνιση των ειδών δ. Να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει και να μετριάσει τις απειλές και τους κιν
δύνους που οδηγούν στη μείωση της βιοποικιλότητας.

Μετά από την επίσκεψη στο κέντρο βοτάνων στη Λόφου, οι μαθητές κατέληξαν στα πιο κάτω σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά στη χρήση των βοτάνων στη φαρμακευτική. Ο έμπειρος βοτανολόγος του κέντρου ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά
με τα βότανα που πιθανότατα να τα ενδιέφεραν περισσότερο (ρώτησε πρώτα τα παιδιά τι τους ενδιέφερε να μάθουν). Μετά από μια εκτενή ενημέρωση σχετικά με τη φαρμακευτική χρήση των βοτάνων, γνωρίσαμε και το μονοπάτι της φύσης στη
Λόφου και αγοράσαμε συγκεκριμένα βότανα τα οποία θα φυτέψουμε στο βοτανόκηπο που θα δημιουργήσει η ομάδα των παιδιών στο σχολείο μας.
ΚΑΡΥΔΙΑΣ (ΦΥΛΛΑ), BLACK WALNUT LEAVES:Συστήνονται για διαβήτη, σβήνει την δίψα των διαβητικών για γλυκό. Ψηλή πίεση, αναιμίες, ρευματισμούς και αρθριτικά, σε βρογχικά και φλέγματα, ραχιτισμό και παθήσεις των οστών, σε ανωμαλίες
του συκωτιού και της χολής και δυσπεψίες, τόνωση του νευρικού συστήματος.
ΑΘΑΣΟΤΣΟΦΛΙA: Για βήχα, διουρητικό, καθαρτικό. ΑΧΙΛΛΕΙΑ: Το βότανο της γυναίκας αφού βοηθά σε όλα τα γυναικολογικά προβλήματα. Είναι επουλωτική, σταματά αιμορραγίες και κατευνάζει του πόνους. Βοηθά ειδικά για τους πόνους της
περιόδου. Έχει Βιταμίνη С και Κ, καθαρίζει το αίμα από τοξίνες, σπυράκια ακμής, νευρικούς πονοκεφάλους, ίλιγγους, ζαλάδες, αναγούλες, πόνους στα μάτια και ρινορραγίες. Επιδρά επίσης στο μυελό των οστών και τονώνει τη διαδικασία της
δημιουργίας του αίματος. Για ινομυώματα πίνουμε όσο περισσότερο τσάι και κάνουμε όσα μπάνια μπορούμε. Βοηθά το γαστρεντερικό σύστημα, διαταραχές του συκωτιού, δυσκοιλιότητα, εντερικά παράσιτα. Βοηθά στην αντιμετώπιση της γρίπης, των
ρευματισμών και των αρθριτικών πόνων, ακόμη και των πόνων των σπονδύλων. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (ΦΥΛΛΑ): Τονώνει την μνήμη και ανεβάζει την ψυχική διαύγεια. Αντιμετωπίζει κατάθλιψη, μελαγχολία, πονοκεφάλους, ημικρανίες, αϋπνίες, άγχος, ζαλάδες,
σπασμούς, ψυχική υπερκόπωση. ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ- EUCALYPTUS: Ο Ευκάλυπτος έχει αντισηπτικές ιδιότητες, σκοτώνει ιούς, και είναι διεγερτικό βότανο. Βοηθά και καταπολεμά ιούς στο αναπνευστικό μας σύστημα. Ανοίγει το αναπνευστικό σύστημα
από το κρυολόγημα. Επίσης απωθεί τα έντομα. Βράζοντας τα φύλλα και αναπνέοντας τον ατμό καθαρίζει το αναπνευστικό μας σύστημα. Σημαντικό είναι επίσης ότι βρασμένο νερό με λάδι του ευκαλύπτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
σφουγγάρισμα ως αντισηπτικό. Προσοχή για εσωτερική χρήση μόνον κατόπιν συμβουλής του γιατρού ή θεραπευτή σας.
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ – CALENDULA: Η καλεντούλα είναι από βότανα που είναι τελείως αβλαβή και μπορούμε να τα παίρνουμε άφοβα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για θεραπεία. Καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες, βοηθά σε μολυσματικό ίκτερο
και γενικά στην καλή λειτουργία της χολής. Βοηθά σε ηπατικές ανωμαλίες , είναι εφιδρωτικό και δρα έναντι του ιού της γρίπης και καταπολεμεί τον πυρετό.
Είναι διουρητικό και συστήνεται σε ρευματισμούς και αρθριτικά , γαστρίτιδες, έλκος του στομάχου και των εντέρων, Οδυνηρά έμμηνα: Συστήνεται για γυναίκες με ιστορικό αποβολών να πίνουν 2 φλιτζάνια έγχυμα την ημέρα για να μην αποβάλουν το
έμβρυο . Χαμηλώνει την υψηλή πίεση και βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος. Είναι αντισηπτικό, μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο. Συστήνεται το αφέψημα της για καθαρισμό και η κρέμα για επάλειψη σε πληγές, εγκαύματα, ελκώδεις πληγές και
μύκητες στα πόδια. Η κρέμα βοηθά σε ερεθισμένες φλέβες, σε κιρσούς και αιματώματα. Χρειάζεται κούρα 4 εβδομάδων βάζοντας στους κιρσούς παχύ στρώμα κρέμας και το καλύπτουμε με ύφασμα και πλαστικό για 2 ώρες μέχρι και ολόκληρο το
βράδυ.
ΚΑΝΕΛΑ: Η σιναμαλδεύδη έχει διερευνηθεί για την επίδρασή της στα αιμοπετάλια και έχει βρεθεί ότι βοηθάει στην πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στον οργανισμό. Παράλληλα, της έχουν αποδοθεί σημαντικές αντιφλεγμονώδεις
δράσεις. Επίσης, συστατικά της κανέλας έχουν και ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, χάρη στην ικανότητά τους να εμποδίζουν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων βακτηρίων, μυκήτων κ.α. Για το λόγο αυτό η κανέλα χρησιμοποιείται ως
υλικό σε παραδοσιακά εθνικά φαγητά, ιδιαιτέρως εκείνα τα φαγητά που περιέχουν ωμές ουσίες.
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http://www.cyprusbiodiversity.eu/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7
%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9.html, http://www.votanokipos.com/index.php/2010-07-12-10-05-04/201009-06-14-12-53, philenews.com/el-gr/koinonia-anthropoi/443/193928/giorgos-ellinas-o-votanologos-pou-apokalyptei-xechasmenamystika-tis-kypriakis-gis, http://www.kykpee.org/.
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