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Βιβλιογραφία

H Tulipa agenensis εκπέμπει SOS

Εισαγωγή
Η Τουλίπα είναι αγγειόσπερμο, μονοκοτυλήδονο φυτό το οποίο ανήκει στην τάξη Λειριώδη και στην

οικογένεια Λειριοειδή. Υπάρχουν 100 περίπου είδη τουλίπας που είναι όλα πολυετή ποώδη φυτά των

περιοχών της Ευρώπης και της δυτικής και κεντρικής Ασίας. Οι τουλίπες είναι βολβόριζα φυτά και ο

βολβός τους είναι ωοειδής και καλύπτεται από διάφορους μεμβρανοειδείς χιτώνες καστανού χρώματος.

Ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται με τους βολβούς αυτούς, οι οποίοι δημιουργούν υπόγεια ριζώματα και

με τη σειρά τους, τα ριζώματα αυτά νέους βολβούς και έτσι μπορούν να δημιουργηθούν ολόκληρες

αποικίες. Τα φύλλα της τουλίπας είναι μακριά και σαρκώδη, αυλακωτά με σχήμα λογχοειδές ή ωοειδές.

Από το κέντρο των φύλλων βγαίνει ένας μακρύς βλαστός που φτάνει σε ύψος τα 70 cm και φέρει στην

κορυφή του ένα μόνο μεγάλο άνθος, σχήματος κυπέλλου, μονόχρωμο σε ποικίλους χρωματισμούς. Τα

κύρια χρώματα των ανθέων της τουλίπας είναι το κίτρινο και το κόκκινο, αλλά βρίσκουμε και λευκά,

πορφυρά και ροζ άνθη. Ο καρπός της τουλίπας είναι κάψα τριγωνικού σχήματος που φέρει πολλά μικρά

σπόρια. Οι τουλίπες φύονται σε βραχώδεις περιοχές, ορεινές και ημιορεινές, εκεί όπου αναπτύσσονται

και άλλα ποώδη φυτά. Ορισμένα είδη τουλίπας έχουν σχέση με καλλιεργούμενες περιοχές, ιδιαίτερα

αυτές όπου φύονται και σιτηρά (1).

Στην Κύπρο υπάρχουν 3 είδη τουλίπας. Η Tulipa cypria που είναι ενδημικό είδος και τη συναντούμε

στην περιοχή του Ακάμα και του Κορμακίτη. Η Tulipa sp.akamasica που επίσης είναι ενδημική και τη

συναντούμε μόνο στον Ακάμα και τέλος η Tulipa aegensis (εικόνα 1) που δεν είναι ενδημικό είδος και τη

συναντούμε στα χωριά Πολέμι, Στρουμπί και Μονάγρι (εικόνα 2). Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο

πληθυσμός της δραματικά (2).

Μετά την συλλογή των δεδομένων μας τρία ερωτήματα τέθηκαν προς απάντηση.

Α. Γιατί το είδος αυτό της τουλίπας συναντάται στην Κύπρο μόνο σε αυτές τις δύο γεωγραφικά 

απομονωμένες περιοχές;

Β. Τι είναι αυτό που προκάλεσε την δραματική μείωση του πληθυσμού της τα τελευταία χρόνια;

Γ. Πώς μπορεί να σωθεί το είδος και να μην εκλείψει τελείως από το νησί;

Μελέτη ερωτήματος Α: Οι τουλίπες θεωρείται ότι άρχισαν να καλλιεργούνται επί Φραγκοκρατίας στο

χωριό Πολέμι το οποίο τότε ήταν ιδιωτικό φέουδο (3,4). Στην περιοχή του σημερινού χωριού Πολέμι κατά

τον 19ο αιώνα υπήρχε ο συνοικισμός Αγ.Γεωργίου ο οποίος καταστράφηκε πιθανότατα από σεισμό. Οι

κάτοικοι μετακινήθηκαν στην περιοχή της Συλίκου και ίδρυσαν το χωριό Αγ. Γεώργιος Συλίκου (περιοχή

χωριού Μονάγρι) ενώ οι λιγοστοί που απέμειναν στην περιοχή βρήκαν καταφύγιο και δουλειά στο μετόχι

του Κύκκου που υπήρχε στην περιοχή του σημερινού χωριού Πολέμι (5). Τα δύο χωριά Πολέμι και Αγ.

Γεώργιος Συλίκου εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να έχουν στενές επαφές. Έτσι εξηγείτε η εμφάνιση των

τουλίπων στις δύο αυτές γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ζητήσαμε από τη μονή Κύκκου πληροφορίες σχετικές με την καλλιέργεια τουλίπας στο τότε μετόχι που

διατηρούσε στην περιοχή αλλά μας πληροφόρησαν ότι δυστυχώς δεν σώζονται αρχεία.

Ερωτηματολόγιο

Η συλλογή στοιχείων για την Tulipa agenensis έγινε:

• Bιβλιογραφικά

• Μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του σωματείου «Φίλοι της Τουλίπας» κ. Αντώνη Νικάνδρου.

• Μετά από συνάντηση με τον ειδικό επιστήμονα του τμήματος δασών κ. Γιώργο Στέλικο.

Περιορισμοί της έρευνας
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Ολλανδία Κύπρος Τουρκία Αγγλία Άλλη

Σε ποια από τις πιο κάτω χώρες νομίζετε φυτρώνουν τα περισσότερα 
είδη μη καλλιεργήσιμης τουλίπας;

Σειρά1 Σειρά2 Σειρά3

Tulipa aegensis Tulipa akamasica

Tulipa cypria

Συλλογή στοιχείων

Ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε σε τρεις ομάδες ατόμων. Η μία ήταν μαθητές 

του σχολείου μας, η δεύτερη καθηγητές του σχολείου μας και η τρίτη κάτοικοι του χωριού Πολέμι. 

Η κάθε ομάδα αποτελείτο από 50 άτομα. Πιο κάτω φαίνονται οι απαντήσεις και των τριών ομάδων 

σε κάποια από τα ερωτήματα που τους θέσαμε.

Εικόνα 1: Τα τρία είδη τουλίπας που συναντιούνται στη Κύπρο Εικόνα 2: Οι δύο περιοχές στις οποίες συναντάται η Tulipa agenensis

ΜονάγριΠολέμι

Περίληψη

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Αντώνη Νικάνδρου πρόεδρο του σωματείου «Φίλοι της

Τουλίπας», τον ειδικό επιστήμονα του τμήματος δασών κ. Γιώργο Στέλικο, τους μαθητές και καθηγητές

του σχολείου μας καθώς και τους κατοίκους του χωριού Πολέμι για την συνεργασία και τις πολύτιμες

πληροφορίες.

Εικόνα 3: Συνάντηση μας με τον κ. Αντώνη Νικάνδρου 

πρόεδρο του σωματείου «Φίλοι της Τουλίπας»

Μελέτη ερωτήματος B: Δυστυχώς όλες μας οι πληροφορίες κατέληγαν στο γεγονός ότι η αλόγιστη

χρήση ζιζανιοκτόνων ήταν η κύρια αιτία καταστροφής του πληθυσμού της Tulipa agenensis. Το πρώτο

που μελετήσαμε ήταν η ποιότητα του εδάφους. Συλλέξαμε υλικό από περιοχές που υπήρχαν τουλίπες

και υλικό από περιοχές που πλέον οι τουλίπες δεν ευδοκιμούν (6). Αφού αποξηράναμε το υλικό μας θα

ελέγξουμε το pH του καθώς και την περιεκτικότητα του σε κάλιο, φωσφόρο και άζωτο με βάση το soil

testing kit της Westminster. Δυστυχώς τα αποτελέσματα μας δεν είναι ακόμα έτοιμα. Ένας άλλος φόβος

μας είναι ότι τα ζιζανιοκτόνα προκάλεσαν και θάνατο των εντόμων που επικονίαζαν τις τουλίπες και άρα

βοηθούσαν στην αναπαραγωγή τους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε με τεχνητή ελεγχόμενη

επικονίαση κάποιων τουλίπων στη φύση και σύγκριση με άλλες που θα επικονιαστούν με τη βοήθεια

εντόμων. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τη περίοδο ανθοφορίας των τουλίπων που είναι αρχές Απριλίου.

Η Τουλίπα είναι αγγειόσπερμο, μονοκοτυλήδονο φυτό το οποίο ανήκει στην τάξη Λειριώδη και στην

οικογένεια Λειριοειδή. Υπάρχουν 100 περίπου είδη τουλίπας που είναι όλα πολυετή ποώδη φυτά των

περιοχών της Ευρώπης και της δυτικής και κεντρικής Ασίας. Στην Κύπρο υπάρχουν 3 είδη τουλίπας. Η

Tulipa cypria που είναι ενδημικό είδος και τη συναντούμε στην περιοχή του Ακάμα και του Κορμακίτη. Η

Tulipa sp.akamasica που επίσης είναι ενδημική και τη συναντούμε μόνο στον Ακάμα και τέλος η Tulipa

agenensis που δεν είναι ενδημικό είδος και τη συναντούμε στα χωριά Πολέμι, Στρουμπί και Μονάγρι. Τα

τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο πληθυσμός της δραματικά. Μετά από βιβλιογραφική μελέτη αλλά και

συναντήσεις με ειδικούς θέσαμε 3 ερωτήματα προς απάντηση. Η τουλίπα ξεκίνησε να καλλιεργείται κατά

την Φραγκοκρατία στην περιοχή και άτομα που μετανάστευσαν προς την περιοχή του χωριού Μονάγρι

την μετέφεραν μαζί τους. Σε ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε και δώσαμε συνολικά σε 150 άτομα

παρατηρήσαμε ότι πολλοί λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξη της τουλίπας στην Κύπρο και ότι η Μέση Ανατολή

αποτελεί το τόπο καταγωγής της. Ο πληθυσμός της Tulipas agenensis έχει μειωθεί δραματικά τα

τελευταία χρόνια και αυτό κυρίως οφείλεται στην αλόγιστη χρήση ζιζανιοκτόνων που καταστρέφουν και

την ποιότητα του εδάφους. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάσωσης του φυτού με

αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση.

Εικόνα 4: Στιγμές από την επίσκεψη μας στο χωριό Πολέμι

Μελέτη ερωτήματος Γ: Όλα τα άτομα του πληθυσμού της Tulipa agenensis φύονται πλέον αποκλειστικά

σε ιδιωτική περιουσία. Αυτό δυσκολεύει δραματικά τη λήψη προστατευτικών μέτρων και την αντιμετώπιση

των απειλών που αντιμετωπίζει. Η κυβέρνηση αρνείται να αγοράσει την ιδιωτική γη που περιέχονται οι

τουλίπες και έχει αρχίσει να εφαρμόζει σχέδιο αναδασμού στα πλαίσια του οποίου όλα τα στελέχη του

πληθυσμού της Tulipa agenensis αλλά και του επίσης σπάνιου είδους Allium roseum (εικόνα 5) που

συνηθίζει να φύεται μαζί της θα φυτευτούν σε κατάλληλο τεμάχιο δημόσιας γης.

Εμείς σε μια προσπάθεια μας για ενημέρωση των κατοίκων για τη σημαντικότητα προστασίας του φυτού

αλλά και τα κέρδη που μπορεί να τους προσφέρει από τουριστική εκμετάλλευση του θα παρουσιάσουμε

την έρευνα μας στα πλαίσια του φεστιβάλ τουλίπας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην περιοχή. Στην

παρουσίαση μας θα τονίζουμε και τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει η αλόγιστη χρήση

ζιζανιοκτόνων.

Eικόνα 5: Αllium roseum

• O μεγαλύτερος περιορισμός της έρευνας μας ήταν το γεγονός ότι η τουλίπα είναι ένα βολβώδη

φυτό που μεγαλώνει και ανθίζει τέλος Μαρτίου.

• Η απόσταση ήταν ένα άλλο πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσουμε αφού απέχει αρκετά το

σχολείο μας από το χωριό Πολέμι.

• Το οικονομικό ήταν άλλο ένα πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσουμε. Αν είχαμε την οικονομική

ευχέρεια θα κάναμε χημικές αναλύσεις του εδάφους για την χημική ουσία Glyphosate που περιέχεται

σε πολλά κοινά ζιζανιοκτόνα και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο (7).

Εικόνα 6: Το kit μελέτης της σύστασης του εδάφους
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Αριθμός ειδών

Πόσα είδη τουλίπας νομίζετε 
φυτρώνουν στην Κύπρο;

Σειρά1

Σειρά2

Σειρά3

Μαθητές

Καθηγητές

Κάτοικοι 
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Μαθητές Καθηγητές Κάτοικοι

Έχετε αγοράσει τουλίπες από πλανώδιο πωλητή;

Ναι Όχι


