“Δύο Κύπριες και ακόμη μια,
μας συστήνονται και
ζητούν τη βοήθεια μας ...”
Μύθοι και ιστορίες για την τουλίπα
Ελληνικός μύθος: Η Γαία για να
ευλογήσει το γάμο του Δία με την
Ήρα, πρόσταξε να φυτέψουν
κόκκινες τουλίπες στον κήπο των
Εσπερίδων.
Περσικός μύθος: Ο Φαράχ, ένας
Πέρσης πρίγκιπας ήταν πολύ
ερωτευμένος με τη Σχιρίν. Όταν η
αγαπημένη του σκοτώθηκε, έπεσε με
το άλογό του σε έναν γκρεμό και
κάθε σταλαγματιά από το αίμα του
απλώθηκε στο έδαφος έγινε τουλίπα.
Από τότε οι τουλίπες θεωρούνται
σύμβολο της απόλυτης αγάπης.

Θέλεις να δείξεις την αγάπη, το σεβασμό, τη συμπόνια σου σε κάποιο
άτομο γύρω σου; Μια λύση είναι η προσφορά λουλουδιού και αν θες να
ακολουθήσεις τη σημειολογία, πρόσφερε τουλίπα.
Μπορείς να αναγνωρίσεις την τουλίπα; Σε έρευνα που κάναμε φάνηκε
ότι σχεδόν 83% μπορούν. Γνωρίζεις όμως ότι στην Κύπρο υπάρχουν
άγριες τουλίπες; Αν ναι, τότε συμφωνείς με το 62% της έρευνας μας.
Τρία είδη άγριας τουλίπας προσπαθούν να επιβιώσουν στον τόπο μας
και ζητούν τη βοήθεια μας, για να συνεχίσουν να ζουν και στις επόμενες
γενιές, μέσα στα σχέδια μας για αειφόρο ανάπτυξη και συγχρόνως
διατήρηση της βιοποικιλότητας της Κύπρου.
Δύο ενδημικές τουλίπες και μια άλλη που συναντάται και αλλού, θέλουν
να τις γνωρίσουμε, να τις αγαπήσουμε και να τις προστατεύσουμε.
Η παγκόσμια κοινότητα το κάνει μέσα από τη συνθήκη της Βέρνης για
αυστηρώς προστατευόμενα είδη και μέσα από το σχέδιο Natura 2000.
Προσπάθησε λοιπόν να τις γνωρίσεις μέσα από αυτά που και εμείς
μάθαμε σε αυτή την έρευνα.
Η φιλοξενούμενη μας είναι η Τουλίπα του Πολεμίου, ή Tulipa
agenensis.Οι ενδημικές είναι η Τουλίπα η κυπριακή ή Tulipa cypria και η
Tulipa akamasica ή Τουλίπα του Ακάμα που εντοπίσθηκε το 1991 και
μετά από έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού.

Κίνδυνοι – Απειλές
1.Υπερσυλλογή.
2.Υπερβόσκηση
3.Οικιστική ανάπτυξη
4.Ζιζανιοκτόνα
5.Γεωργικά μηχανήματα.
6.Κόψιμο του βλαστού και άνθους
7.Μυκητολογικές ασθένειες
8. Έντομα π.χ. οι αφίδες

ΠΗΓΕΣ
•http://www.moa.gov.cy
•http://www.kykpee.org
•http://el.wikipedia.org
• http://www.symagro.com/toulipa/
•http://www.cyprusbiodiversity.eu
•http://web.anek.gr/anek_prod/pdf/anekorama/T11/7_toulipes_
•http://balkon3.com/gr/konstantinoupoli-i-poli-tis-toulipas/
•http://envifriends.blogspot.com/2012/01/blog- post_31
Φωτογραφίες και χάρτες από «Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου»
και επεξεργασία από τη συγγραφική ομάδα

Μέτρα Προστασίας στο φυσικό τους περιβάλλον
1.Αναπαραγωγή και εγκατάσταση σε βοτανικούς
κήπους, όπως της Αθαλάσσας και του Ακάμα.
2.Κατάλληλη περίφραξη περιοχών, για να μην είναι
εύκολη η πρόσβαση ζώων, και να απαγορεύεται η
βόσκηση.
3.Να γίνεται παράλληλη αποκατάσταση του
πληθυσμού.
4.Απόκτηση από το κράτος της ιδιωτικής γης στην
οποία υπάρχει το είδος, με αγορά ή ανταλλαγή.
5. Ενημέρωση και περιορισμός της αγοράς άγριας
τουλίπας.
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