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البورٹ حقولٹ فيٹ ينبتٹ معّمرٹ شوكيٹ نباتٹ هوٹ العكوبٹ
الصيفٹوتصبحٹ العكوبٹعندٹحلولٹفصلٹ املفتوحة.ٹيجفٹ
أوراقهٹالعريضةٹيابسةٹوتصيرٹمثلٹأشرعةٹالسفينة.ٹتعملٹ
الرياحٹعلىٹفصلٹالنبتةٹاليابسةٹعنٹاألرضٹوتدحرجهاٹمثلٹ
الدوالب.ٹوبهذهٹالطريقةٹتنشرٹالنبتةٹبذورها.ٹتستخدمٹأوراقٹ
العكوبٹالغضةٹفيٹحتضيرٹالسلطةٹوتؤكلٹبراعمهاٹالصغيرةٹ

كماٹتؤكلٹبراعمٹنباتٹ(األرضيٹشوك).
سنواتٹ منذٹ تقليداٹ يعتبرٹ لألكلٹ العكوبٹ نباتٹ قطفٹ إنٹ
طويلة.ٹإالٹأنهٹتبنيٹفيٹالسنواتٹاألخيرةٹبأنٹالنبتةٹمهددةٹ

بخطرٹاالنقراض.ٹواألسبابٹالرئيسيةٹلذلكٹهي:
 ارتفاعٹعددٹسكانٹإسرائيلٹبشكلٹكبيرٹوبالتاليٹازديادٹ

عددٹاألشخاصٹالذينٹيطلبونٹالنبتة.
فيهاٹ ينموٹ كانٹ التيٹ األراضيٹ منٹ الكبيرةٹ  املساحاتٹ

بناءٹ بسببٹ بعدٹ موجودةٹ تعدٹ لمٹ املاضي,ٹ فيٹ العكوبٹ
البيوتٹواملصانعٹعليها.

إنٹاالستمرارٹفيٹقطفٹالعكوبٹكماٹكانٹمتبعاٹفيٹاملاضيٹ
يدمرٹ الذيٹقدٹ النبتةٹكلياٹ-ٹاألمرٹ إنقراضٹ إلىٹ قدٹيؤديٹ
طفولتنا.ٹ فيٹ عليهاٹ اعتدناٹ التيٹ الطبيعيةٹ واملنا�رٹ تراثناٹ
وقدٹشهدناٹعلىٹمناذجٹمنٹعملياتٹالقطفٹغيرٹاملراقبةٹالتيٹ
أدتٹإلىٹالقضاءٹعلىٹنباتاتٹمعينةٹبالكامل.ٹففيٹأراضيٹ
العشوائيٹ القطفٹ أدىٹ املثال,ٹ سبيلٹ علىٹ الغربية,ٹ الضفةٹ

إلىٹانقراضٹنباتٹالزعتر.

العكوبٹ-ٹنبتةٹمحمّية
لمٹيكنٹهنالكٹبديلٹأمامٹوزيرٹحمايةٹالبيئةٹإالٹاإلعالنٹعنٹ
العكوبٹكنبتةٹمحمّية.ٹولذاٹفإّنٹالقانونٹيحظرٹقطفٹنباتٹ
العكوبٹالبريٹأوٹإيذاءهٹبأيٹشكلٹمنٹاألشكالٹحتىٹإشعار
التيٹ للغرامةٹ معرضٹ النبتةٹ هذهٹ بقطفٹ يقومٹ ومنٹ آخر,ٹ
يفرضهاٹالقانون.ٹبالرغمٹمنٹذلك,ٹجترىٹحتتٹرعايةٹسلطةٹ
الطبيعةٹواحلدائقٹجتاربٹناجحةٹلزراعةٹالعكوبٹوالتيٹمنٹ

شأنهاٹأنٹتلبيٹالطلبٹالكبيرٹعلىٹالنبتة.

هياٹنحافظٹعلىٹالعكوب
الرجاءٹعدمٹقطفٹالعكوبٹومساعدتناٹللحفاظٹعلىٹهذهٹ
.()"النبتة.ٹونقولٹملنٹيقطفٹالعكوب:ٹ"العكوبٹبتشهد

معٹحتيات,
سلطةٹالطبيعةٹواحلدائق

هاتفٹمركزٹاملعلوماتٹوالتوجهاتٹ٩٢٥٣٣٢١-٠٨
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أنقذواٹالعكوبٹ

()ٹ"العكوبٹبتشهد"ٹ-ٹهيٹمقولةٹعربيةٹتعنيٹأنٹنبتةٹالعكوبٹترىٹوتسمعٹوتتدحرجٹ
لكلٹمكانٹوتكشفٹالسر.
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