Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον όλων για τα σπάνια ενδημικά φυτά της
Κρήτης που κιδυνεύουν να εξαφανιστούν . Στόχος μας είναι η διατήρηση και διάσωση
όλων αυτών των διαφορετικών ειδών, φροντίζοντας πάντα το περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσονται και αφήνοντας έτσι πλούσια κληρονομιά στις επόμενες γενιές.
Εκτός από την τεκμηρίωση της όμορφης ποικιλομορφίας των λουλουδιών και των βοτάνων
που βρίσκονται εδώ στην Κρήτη, πρόθεσή μας είναι μέσα απο αυτην την ιστοσελίδα να
καταγράψουμε πληροφορίες γύρω από αυτά αναφορικά με την
φαρμακευτική, διατροφική αλλά και παραδοσιακή τους χρήση . Θα ήμασταν ευτυχείς αν
λαμβάναμε νέα από καθέναν που μπορεί να συμβάλει σε αυτό το αρχείο της κοινωνικής
ιστορίας.
Η απέραντη ποικιλία των χόρτων ή των άγριων βοτάνων κινδυνεύει και ο πλούτος
των παραδόσεων που περιβάλλει αυτό το θέμα και φτάνει στα αυτιά μας είναι απέραντος
και ποικίλλει από περιοχή στην περιοχή. Γι’αυτό τον λόγο στοχεύουμε, σε συνεργασία
με τους βοτανολόγους, τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη και τους εργαζομένους
συντήρησης στο νησί και αλλού, στο να επιστήσουμε την προσοχή των κατοίκων και των
επισκεπτών στην επείγουσα ανάγκη για τη συντήρησή τους .
Μεταξύ των υποστηρικτών μας υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων,
και είμαστε όλοι δεσμευμένοι στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης να
συντηρηθούν τα ενδημικά και απειλούμενα υπό εξαφάνιση είδη για τις μελλοντικές γενεές.
Στον σύλλογό μας « Λουλούδια της Κρήτης» στηριζόμαστε πολύ σε μεγάλο ποσοστό ,για
λόγους προσδιορισμού, στην εργασία των John Fielding και Nick Turland και το θαυμάσιο
βιβλίο τους, που δυστυχώς δεν τυπώνεται πια, “Flowers of Crete”. Χρησιμοποιούμε επίσης
το βιβλίο “Wild Edible Plants of Crete”(Άγρια εδώδιμα φυτά της Κρήτης) από τον Κλεόνικο
Γ. Σταυριδάκη και “Flora of the Cretan Area” (Χλωρίδα της κρητικής γης) από τους Nick
Turland και Lance Chilton, χωρίς φυσικά να παραλείψουμε την εξαιρετική δουλειά του
Αντώνη Αλιμπέρτη με το βιβλίο “ Healing, Aromatic and Edible Plants of Crete”
(Θεραπευτικά, αρωματικά και εδώδιμα φυτά της Κρήτης) που δημοσιεύεται από τις
εκδόσεις «Μύστις» στην Κρήτη.
Είμαστε χρεωμένοι σε τους όλοι για το μεγάλο ποσό γνώσης και αφιέρωσης που έχει πάει
στην παραγωγή αυτών των βιβλίων.
Νιώθουμε επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τον Johannes Flohe που μας
δώρισε το εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο “Κreta –Crete- Ein einzigartiges Blumenparadies - A
Unique Paradise of Flowers” (Κρήτη, ένας μοναδικός παράδεισος λουλουδιών). Το βιβλίο
του περιέχει μια μεγάλη συλλογή των θαυμάσιων φωτογραφιών του με λουλούδια αλλά
και πληροφορίες πάνω σ τα λουλούδια και τους βιότοπούς τους.
Εάν ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε ένα αντίγράφου του βιβλίο του
«Johannes», παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τη Julia για περισσότερες πληροφορίες.
Εάν θα επιθυμούσατε να υποστηρίξετε την εργασία μας, υπάρχουν πολλοί τρόποι γι’αυτό.
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τη Julia στην διεύθυνση: julia@flowersofcrete.info για να
μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε.

THREAT TO THE CRETAN PALM
Ο κρητικός Φοίνικας εκπέμπει σήμα SOS…
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη και τους υποστηρικτές μας
ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, η Rosemary βρήκε ένα νεκρό αρσενικό δείγμα του
καταστρεπτικού κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου φοινικών στην πλατεία της Ελούντας. Αυτό
το έντομο είναι μια απειλή στα ενδημικά κρητικά δάση φοινικών σε Βάι και Πρέβελη και
πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια που θα καταφέρει να σταματήσει την
καταστρεπτική του μανία. Έχει βρεθεί και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και κατά μήκος της
ακτής μεταξύ Ηρακλείου και Μιλάτου, όπου πολλά μολυσμένα δέντρα έχουν ήδη ξεραθεί.
Όλες οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και θα σας ενημερώνουμε για το ποια μέτρα
λαμβάνονται ώστε να ελέγξουν αυτήν την απειλή.
Στο μεταξύ, τοποθετούμε μια φωτογραφία αυτού του ρυγχωτού κανθάρου.
Εάν βρίσκετε αυτό το έντομο, παρακαλούμε να το καταστρέψτε και να κρατήστε τα
υπολείμματα. Παρακαλούμε επίσης να το φωτογραφίστε και να μας στείλετε τις
λεπτομέρειες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση www.flowersofcrete. info, έτσι
ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. Τα δέντρα που έχουν επηρεαστεί
σοβαρά πρέπει άμεσα να καταστραφούν. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δέντρα στην περιοχή
μπορούν να ψεκαστούν και έτσι οι παγίδες φερορμονών θα μπορούν να συλλάβουν
τους ρυγχωτούς κανθάρους.
Όπως μπορείτε να δείτε είναι ένα μεγάλο έντομο με ισχυρά φτερά που του δίνουν την
δυνατότητα να διανύει αποστάσεις.
Η Rosemary και εγώ ήρθαμε σε επαφή με την Κάλλια Πεδιαδίτη στο ΜΑΙΧ - το
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων – η οποία έχει κάνει μια περιεκτική μελέτη
πάνω στον κρητικό φοίνικα, παίρνοντας έτσι συμβουλές για τους τρόπους που ο σύλλογός
μας «Flowers of Crete » μπορεί να βοηθήσει ώστε να διαδώσει τις
απαιτούμενες πληροφορίες. Το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας είναι
επίσης ενημερωμένο γύρω από αυτήν την κατάσταση και θα ληφθούν μέτρα για
την αντιμετώπισή της.

