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طالب »الي�سوعية« يقتلعون نبتة

غازية خطرة يف حممية �ساطئ �سور

الطالب يقتلعون النبتة

عناصر من الدفاع املدني والصليب االحمر اللبناني.
وشــّددت الدكتورة خــراط خال العملية على اخلطر الــذي يسّببه النبات الدخيل 
والغازي، إذ يشّكل ثاني أكبر تهديد للتنّوع البيولوجي بعد فقدان املوائل، مضيفًا: 
»ال ميكننا ان  نبقى مكتوفي االيــدي نشاهدها تستغل نباتاتنا التي كافحت ملايني 
السنني لتبقى متجذرة في ارضها، مبتكرة طرقًا جديدة للتكيف مع جميع التغيرات 

عبر الزمن«.
 وشرحت خراط عن مساهمة االنسان عمدًا أو عن غير عمد بإنتشار هذه النباتات 

الغريبة من قارة الى اخرى، ورأت ان من واجب االنسان ان يساهم ايضًا بإزالتها.
من جهته، اعتبر رئيس بلدية صور ومحمية شاطئ صور الطبيعية املهندس حسن 
دبــوق ان اهمية نشاط نزع النبات الدخيل والقضاء عليه تكمن بهدف احلفاظ على 
النباتات  املتنوعة املوجودة اصًا على شاطئ احملمية واحلد من التهديدات خاصة أن  
منطقة احلماية في احملمية ذات التال الرملية هي من املناطق القليلة جدا املتبقية على 
الساحل اللبناني والتي حتتضن عدد من النباتات العطرية والنادرة او املستوطنة او 

املهددة.
وشكر دبوق جهود طاب اجلامعة اليسوعية بإشراف الدكتورة بو داغر خراط على 
دراسة واقع هذا النبات الدخيل الى احملمية وكيفية السيطرة عليه وتوعية املعنيني 

حول مخاطر انتشاره.
ُيذكر أن مشروع الـecoplantmed يهدف الى تعزيز نبات البحر االبيض املتوسط 
املستوطنة  واحلفاظ على الكثبان الرملية واستخدامها املستدام من خال حتسني 
القدرات اإلداريــة من اجلهات احمللية الفاعلة، وهو مبادرة مشتركة للمتوسط على 
اساس التعاون بني بنوك البذور ومعاهد البحوث واملؤسسات التي تتعامل مع حفظ 

النبات املستوطن وحسن ادارته.

�سور - جمال خليل:

قام وفد طابي من كلية العلوم في جامعة القديس يوسف برئاسة الدكتوة ماجدة 
بو داغــر خــراط وبطلب من جلنة محمية شاطئ صــور الطبيعية، بزيارة إلــى منطقة 
احلماية فيها، فــي مهمة تقتضي إزالـــة نبتة مــن نــوع النباتات الــغــازيــة، وتسّمى 
hetrotheca subaxillaris، وذلــك ضمن إطــار دعم من وزارة البيئة وunsco إلى 
طاب اجلامعة، بهدف اقامة الدراسة في احملمية ومشروع  ecoplantmed املمول 

من االحتاد االوروبي.
وقــد قــام الطاب املشاركون بإنتزاع النبات الــغــازي مبـــؤازرة من جنود اجليش 
اللبناني والتخلص من النبات بعد اقتاعه من خال حرقه للحد من انتشار البذور، 
وذلك بطريقة مسؤولة  بعيدًا عن اعشاب منطقة احلماية لتفادي اشتعالها وبوجود 
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