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Mediterranean Hackberry or Nettle | Ulmaceae (Elm family)
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ميس

Ulmaceae (Elm family)

مـن أصـول متوسـطّية، امليس شـجرة ضخمة قـد يصل طولهـا اىل 25 مرتًا؛ بإمـكان غطائها األخر 
العريـض أن يتمـّدد لَيجعـل منهـا الشـجرة املثـى التـي توّفـر ظـالاًل وارفـة. إاّل اّن اخرار شـجرة 
امليـس املتوسـطّية ال يـدوم طويـاًل إذ رسعـان مـا تفقـد أوراقهـا بطريقة ُملفتـة لإلنتبـاه: فأوراقها 
طيلـة فصـل الخريـف تبقـى خـراء باسـتثناء أطرافهـا امُلسـّننة التـي تتلـّون بالبنّي ومـا أن تهّب 
العاصفة الشـتوية األوىل حتى تسـقط مًعا بشـكل مفاجىء. لحاء جذعها الرمادي تغطيه نتوءات 
تشـبه البثـور الصغـرية وأغصانهـا متتـّد كخطـوط متعّرجـة. تحمـل امليـس مثـارًا صفـراء خـراء 
ومسـتديرة تنمـو عـى أعنـاق طويلـة، ُيصبـح لونها ُبّنيًّـا خالل فصـل الخريف. وهـي تحتوي عى 

بـذور قاسـية جًدا.

ل الشـوارع واملنتزهات  يتـّم زرع امليـس املتوّسـطي يف مناطـق كثرية مـن العامل؛ وهي شـجرة ُتجمِّ
العامـة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة وُتعترب مصـدرًا هاًما للحطـب والوقود وطعـام الحيوانات ال 
سـّيا يف الهنـد؛ كـا ُتضـاف أوراقهـا ومثارهـا اىل أطبـاق الحسـاء والسـلطة يف بعض مناطق آسـيا 
الُوسـطى؛ أّمـا لحاؤهـا الداخـيل فُتصنـع منـه الحبـال والحصائـر، ومـن املعـروف أيًضـا أّن أعنـاق 
أوراقهـا ومثارهـا كـا لِحاءها ُتسـَتخدم ألغراض طبّية. يف لبنان، يتواجد شـجر امليس املتوّسـطي يف 
حدائـق البيـوت واألوقـاف العائـدة للمؤسسـات الدينّية؛ هذا وقد تـّم زرعها مؤّخـرًا عى جوانب 
الطرقـات يف زحلـة. يف راشـيا، توجـد شـجرة ميـس عمرهـا 190 سـنة ُيطلـق عليهـا اسـم "شـجرة 

الشـنق" إذ كان العثانّيـون يف سـنة 1913 يعّلقـون عليهـا املشـانق إلعـدام املعارضـني لِحكمهم.

عـى الصعيـد البيئـي، شـجرة امليس مهّمـة لقدرتها عى إغنـاء الرُتبة من خالل تحويـل النيرتوجني 
وإمـداد الرُتبـة بـه كـا اّن مثارهـا توّفـر مـورد غذاء لطيـور متنوعـة وحيوانـات برّية عديـدة مّا 
يسـاعد عـى تكاثرهـا أ يف البيئـة املحيطـة. غابـات امليس متواجـدة يف مناطق متعـّددة من لبنان 
ال سـّيا الصخرّيـة منهـا وعـى ارتفـاع يرتاوح بـني 500 و 1500 مرتًا فوق سـطح البحـر. فيا نجد 
أعداًدا ُمتفرّقة منها يف بريوت وحارة صخر يف جونيه ونيحا يف الشـوف ؛لكّن أضخم اشـجار امليس 
موجـودة يف بـراري منظقـة الكـوارشة يف عـكار حيـث تنمـو يف غابـات كثيفـة تبلـغ مسـاحتها بني 
3 – 4 هكتـارات حيـث تجاور أشـجار السـنديان. تضّم هذه الغابة أشـجار ميـس معّمرة وعتيقة، 

يبلـغ قطـر كل جـذع من أشـجارها 80 سـنتيمرتًا ويصـل عرض قّبتهـا اىل 10 أمتار.

تتأقلـم شـجرة امليـس مع مناخات املدن ويسـهل عليها العيـش فيها. فهي تتحّمـل الجفاف والحّر 
والتلـّوث وأوراقهـا مـزّودة بتقنية مذهلة لَطرد الحـّر إذ تتدىّل وتنحني باّتجاه عمودي اىل األسـفل 
يك تتجّنـب أشـعة الشـمس خـالل فـرتات القيـظ. ويف سـاعات النهـار األخـرية حني ينسـحب الحر 

الشـديد مـن الجّو، تعـود األوراق اىل َوضعهـا األفقي الطبيعي.

تحتـوي كل مثـرة مـن مثـار امليس عـى بذرة واحدة. يف الخريف، بني شـهرّي ترشيـن األول وكانون 
األول يحـني جمـع البـذور بعـد أن يكـون لـون الثمـرة قـد مـال اىل البنـّي. بعـد ذلك، يتّم سـحب 
البـذور مـن الثـار لُتغَمر باملاء فرتة 24 سـاعة وتوضـع 30 يوًما يف الربّاد قبـل أن يتم زرعها. وترية 
منـّو امليـس رسيعـة جـًدا أذ تنبـت نسـبة 95 % مـن بذورهـا خـالل أسـبوَعني ليصـل طول الشـتلة 
يف نهايـة الصيـف اىل نصـف مرت)ينبغـي التأّكد من عدم اإلفراط يف اسـتخدام األسـمدة يف املشـتل 
لتجّنـب اإلفـراط يف منـو الشـتول( فامليـس تكرب برسعـة إذ يزيد طولها 30 اىل 40 سـنتيمرتًا سـنوًيا.

Celtis australis L.

Mediterranean Hackberry or Nettle 
Ulmaceae (Elm family)

Mediterranean in origin, the Nettle or the 
Mediterranean Hackberry is a large tree that can 
grow up to 25 meters high. It produces a broad, 
spreading canopy that makes it an ideal shade tree. 
The Mediterranean Hackberry is deciduous and sheds 
its leaves in an interesting way: throughout autumn, 
the leaves stay green with some browning at the edges, 
and then all fall at once during the first strong storm. 
The grayish bark of  the tree is covered with wart-like 
protrusions; its branches tend to grow in zigzags, and its 
leaves have sharp-toothed edges and distinctive, uneven 
bases. The tree produces small, rounded, fruits (first 
green then turning brown in the fall) that are borne on 
long stalks and contain extremely hard seeds.

The Mediterranean Hackberry is planted in various 
parts of  the world; it is used as an ornamental tree in 
streets and parks in Europe and the United States, and as 
a resource for wood, fuel, and feed for animals in India. 
In some parts of  Asia, including Lebanon, the leaves 
and fruits are eaten in soups and salads, the inner bark is 
used in making rope and mats, and its bark, twigs, leaves 
and fruits, reportedly are used for medicinal purposes. 
In Lebanon, Mediterranean Hackberry can be found in 
private gardens and religious holdings, and has recently 
been planted along roads in Zahle. In Rachaya, a 190-
year old tree is known as the "hanging tree," as it was 
used by the Ottomans in 1913 to hang members of  the 
opposition. 

Ecologically, the tree is important for its ability to enrich 
poor soils by fixing nitrogen and by serving as a resource 
for many birds and other wildlife that feed on its fruits 
and help propagate the species in the wild. Natural 
populations and tree specimens can be found in various 
parts of  Lebanon in open, rocky areas at altitudes of 
500 to1500 meters. While specimens of  this tree can be 
found in Beirut, Haret Sakhr Jounieh, and Niha (Shouf), 
the largest trees in the wild can be found in Kwashra 
(Akkar), where the trees grow in a dense forest of  3 to 4 

hectares, mixed with oak. The size of  the tree trunks, up 
to 80 centimeters in diameter, and the broad canopies, 
up to 10 meters wide, bear witness to their great age. 

The Mediterranean Hackberry is well adapted to cities; 
it tolerates drought, heat, and pollution. Mediterranean 
Hackberry leaves display an interesting heat-evading 
mechanism; to avoid the sun during the hottest hours 
of  the day, they droop, adopting a vertical orientation to 
avoid direct sunlight. During the later hours of  the day, 
the leaves return to a horizontal position. 

Each Mediterranean Hackberry fruit contains one seed. 
The best time to collect the seeds is in autumn, between 
October and December, after the fruits have turned 
brown. The seeds are removed from the fruit, soaked in 
water for 24 hours and stored in the refrigerator for up 
to 30 days before planting. The germination rate is very 
high--more than 95 percent. Seedlings appear within two 
weeks and reach up to half  a meter by the end of  the 
summer. The Mediterranean Hackberry is a relatively 
fast-growing tree: it grows 30 to 40 centimeters in a year. 
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10 m

.Ceratonia siliqua Lخّروب

Carob | Fabaceae (Pea family) 
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خّروب

 Fabaceae (Pea family)

الخـّروب شـجرة صغرية، طولها 10 أمتار، نشـأت يف رشق املتوسـط والجزيـرة العربية. زرعها 
العـرب يف الِقـدم إلطعام حيواناتهم من مثارها التي ُتشـبه قرون الفـول. اليوم تتداخل زراعة 
الخـّروب يف أحـراج لبنـان ومعظـم دول املتوّسـط مـع كروم العنب وأشـجار الزيتـون واللوز 
وزراعـات الشـعري. الخـّروب جزء ال يتجّزأ من املناطق السـاحلية املنخفضة، يعيش يف غابات 
البلدان الدافئة يف املتوسـط وبالتحديد يف شـال إفريقيا والرشق األدىن. تشـري التقارير اىل أّن 
غابـات الخـّروب قبـل قرن ونصف كانت تكسـو التالل السـاحلية يف لبنان التـي ُتعرف اليوم 
باسـم "إقليـم الخـروب". لكن سـنة 1914 وحسـبا ورد يف النصوص األدبيـة يف تلك املرحلة، 

إقُتِلعـت أعـداد كبرية من أشـجارها ومل يبَق منها إاّل أشـجار متفرّقة.

وفيـا كانـت زراعـة الخـّروب ترتاجـع تدريجًيـا يف دول املتوسـط، كانـت تنمـو وتنتـرش يف 
والتشـييل  كاألرجنتـني  عنهـا  بعيـدة  لكنهـا  املتوسـطّية  باملناطـق  شـبيهة  أخـرى  مناطـق 
وكاليفورنيـا وأسـرتاليا وجنـوب أفريقيـا حيث تم اكتشـاف معالجـات صناعية مـن الخّروب. 
فالصمـغ السـميك امُلسـتخرج مـن بـذوره ُيشـّكل مسـتحلًبا مثبًِّتـا وكثيًفـا مينع َتَبلُور السـكر 
وُيسـَتخدم اليـوم يف صناعـة املأكوالت والحلويات. أّما بودرة قـرن الخّروب املطحونة والغنّية 
باألليـاف والربوتينّيـات فُتسـَتعمل كـادة بديلـة لبـودرة الـكاكاو. يف لبنـان ما زالـت صناعة 
دبـس الخـّروب تقليـًدا مّتبًعـا، أّما بذوره فُتَصـّدر ملعالجتهـا صناعًيا يف الخـارج. وقد أظهرت 
أبحـاث ميدانيـة حديثـة أّن قـرون أشـجار الخـّروب يف الجنـوب أفضـل مـن قـرون الخّروب 
املتواجـد يف املناطـق اللبنانّيـة األخـرى مـن ناحيـة نوعيـة الدبس التـي ُتنتجه وعـدد البذور 
التـي يحتويهـا القـرن الواحـد. لقـد اكتسـب الخـروب يف اآلونة األخـرية أهمية بيئّيـة أكرب إذ 
أّنـه ال ُيقـاوم الجفـاف فحسـب بـل مَيلـك الُقدرة عـى التجـّدد إن التَهَمته نـريان الحرائق أو 
الحيوانـات يف املراعـي؛ وهـو َيتكّيـف والرتبة الَضحلـة وُيغّذيها إذ َتحبس جـذوره النيرتوجني 
املوجـود يف الهـواء. خـالل الفرتة املمتّدة بني ترشين األول وكانون األول، َيسـهل رؤية شـجرة 
الخـّروب مـن خـالل مثارها املشـابهة لقرون الفـول والتي تؤّلـف عند نضوجهـا عناقيد تتدىّل 

مـن األغصـان وتبعـث تلـك الرائحـة املمّيزة التـي يأَلفها ُعّشـاق دبـس الخّروب.

قـرن الخـّروب داكن اللون، سـميك ومسـّطح يتعّدى طوله طـول اليّد بقليل، أوراقه سـميكة 
وَملمسـها كالجلـد. شـجرة الخّروب تتحّمل الصيـف الحار والطويل. تتألـف ورقتها من 6 اىل 
10 أزواج مـن الوريقـات ترتكـز عـى محـور رئيـي طوله بـني 10 و20 سـنتيمرتًا، كل وَريقة 
تقابـل األخـرى يف الجهـة املعاكسـة. يف كل قـرن 10 اىل 12 بـذرة، أحجامهـا ُمتسـاوية، لذلك 

اعتمدهـا تّجـار املجوهـرات كوحدة قياسـّية َيزينون بهـا حبات املاس.

Ceratonia siliqua L. 

Carob 
Fabaceae (Pea family) 

The Carob is a small, evergreen tree about 10 meters 
tall that originated in the eastern Mediterranean or the 
Arabian Peninsula. For centuries, Arabs have cultivated 
the Carob and used its pods as feed for domesticated 
animals. In Lebanon and most Mediterranean countries, 
the Carob was traditionally inter-planted with olives, 
grapes, almonds, and barley. The widespread wild 
and cultivated forms of  the tree became an integral 
component of  low altitude coastal woodlands in all 
warmer parts of  the Mediterranean Basin, especially 
North Africa and West Asia. In Lebanon, 150-year old 
reports indicate that Carob used to grow so abundantly 
on the lower coastal hills that the tree gave its name 
to a regional district, Iqlim Al Kharroub. By 1914, 
however, there was already evidence in the literature 
that significant uprooting of  the tree had taken place, 
and Carob trees were reported to have become sporadic. 
Ironically, while Carob cultivation was gradually being 
abandoned in Mediterranean countries, the cultivation 
of  the tree spread to other Mediterranean ecosystems 
such as California, Chile, Argentina, Australia, and 
South Africa. It is outside the Carob’s indigenous home 
that industrial applications for the tree were discovered. 
Carob bean gum, an extract from the carob seed, was 
discovered to be a stabilizer, emulsifier, and thickener 
that prevent sugar crystallization, and it is still used 
today in the manufacture of  foodstuffs, especially 
confectionary. The ground-up pod itself, which is high 
in fiber and protein, is used as a substitute for cocoa 
powder. In Lebanon, the Carob is still primarily used for 
the traditional production of  molasses, while its seeds are 
exported for processing abroad. According to a recent 
field investigation, carob pods obtained from varieties in 
South Lebanon are superior, in terms of  molasses and 
quantity of  seeds per pod, to those grown elsewhere in 
Lebanon. The ecological value of  the Carob has also 
been appreciated again. The tree is resistant to drought 
and regenerates itself  after fires and grazing. Not only 
can it grow in poor soil; its roots also fix nitrogen that 
enriches the soil. During the months of  October to 

December, it is easy to discern a Carob tree by its mature 
pods, which are borne as clusters (several together on a 
branch), and which announce the presence of  the tree by 
emanating the distinctive odor familiar to carob molasses 
lovers. The pod of  a Carob is dark, thick, flat and a bit 
longer than the palm of  a hand. The leaves are thick and 
leathery, typical of  Mediterranean species that tolerate 
long dry summers. Each leaf  is made of  6 to 10 pairs of 
leaflets, located opposite each other along a main axis 
that is 10 to 20 centimeters long. The seeds (ten to twelve 
in each pod) are of  relatively uniform size. This quality 
was used historically by traders as a unit of  measure for 
precious stones: the carat. 

To grow Carob trees, seeds can be collected in the wild 
or purchased from local factories that produce carob 
molasses. Seeds do not need cold treatment to germinate. 
Put them in hot water of  around 85oC then let it cool, 
keeping the seeds in it for 24 hours. It is preferable to 
plant the seeds directly in the field because they will 
set their long roots into the ground and the emerging 
seedlings will resist the dry summer conditions. If  you 
are planting out seedlings in the field then handle their 
roots with care and water them monthly for the first 
few years. While mature Carob trees are resistant to dry 
conditions, young transplanted seedlings are not.
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10-12 m

Cercis siliquastrumزمزريق 

Judas Tree or Redbud | Fabaceae (Pea family) 

|
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زمزريق

 Fabaceae (Pea family)

األزهـار الُقرقمزيـة الزهريـة التـي تتفّتـح يف الربيـع أكـر املظاهـر سـحرًا وجـااًل لهذه الشـجرة 
الصغـرية التـي ُسـّمَيت عن حق "شـجرة األرجوان" يف اللغـة العربية. إاّل أّن أغصانهـا امُلجرّدة من 
األوراق والقريبـة مـن األرض وخشـبها الرمـادي الداكن تجعـل َمنظرها باهًتا وغـري ملفت للنظر 
يف فصل الشـتاء؛ لكّنها تتحّول فجأة يف شـهرّي آذار ونيسـان اىل مشـهد ُمزهر ُينذر بقدوم الربيع. 
كثافـة أزهارهـا الُقرقمزّيـة املشـبعة بالرحيـق ُتصبـح هدًفـا للنحـل والعصافـري. أمـا أوراقها التي 
تكـون عـى شـاكلة قلوٍب فتظهر يف بدايـة الصيف بالتزامن مع تحّول األزهـار اىل بذور عنقودّية 

تحتويهـا جيـوب تتـدىّل من األغصان وتشـبه القرون.

أصـل شـجرة يهـوذا - كـا تسـّمى أيًضا - مـن منطقتي رشق املتوسـط وغرب آسـيا؛ وهي تعيش 
عـى امتـداد السـاحل اللبنـاين حتـى ارتفاع 800 مـرًتا. تقع غاباتهـا قرب ضفاف األنهار لتسـتفيد 
مـن منـاخ الوديـان املعتـدل، لذلـك تتواجـد يف منطقـة ملتقـى النهريـن الواقعـة بـني الدامـور 
والشـوف ومنطقـة نهـر الكلـب حيـث تبتعد بضعـة أمتار فقط عن األنهار لَتكسـَو جـرود التالل 
املجـاورة متازجـة مـع أنواع أخـرى من النباتات واألشـجار الربّية. كـا أنها تتواجد شـااًل ُقبالة 
املنحـدرات التـي تكـون أكـر بـرودة ورطوبـة. وهنـاك غابـات أخـرى يف نيحا وعـني وزين وعى 
طـول الطريـق بـني برقايـل وحـرار يف عـكار. وتؤلـف أيًضـا غابـات كثيفـة قـرب شـكا ويف دلبتـا 

وعرمـون وبيت الديـن والريحـان وبعبدا.

تنمـو أشـجار الزمزريـق ا أقفًيـا وتنحنـي قبـب أشـجارها املعّمـرة يف أغلـب األحيـان عنـد زاوية 
محـّددة باتجـاه األرض. يف املناطـق التـي تغطيهـا الـرباري أو املراعـي تنبـت عـى أسـفل جذوع 
عـدد مـن أشـجار الزمزريق أغصان فتّية جديدة ُتصبح فيا بعد شـجريات متعـّددة الفروع. لكّن 
املشـاتل امُلتخّصصـة بتصميـم الحدائـق وبَزرع الزَمزريـق ألغراض تجارية تعّدل مـن اتجاه منّوها 
لتصبـح أشـجارًا مسـتقيمة يـرتاوح طولهـا بـني 10 و12 مـرًتا؛ ويتـّم ذلك بانتـزاع األغصـان الفتية 
الجديـدة مـن أسـفل الجذع وربطها بعصـا لتقويم منَوها بالشـكل العمودي املطلـوب. تبدأ تلك 

األشـجار بإنتـاج أزهارهـا بعد انقضاء 5 سـنوات عـى زرعها.

وعـى الرغـم مـن أن شـجرة الزمزريق ال تتحّمـل تلّوث الهـواء إاّل أّنها َتصرب عـى الجفاف وُتفيد 
الرتبـة الضعيفـة إذ انهـا تسـحب النيرتوجـني من الهـواء ومتـّرره اىل الرتبة فُتخِصبهـا. وقد طّورت 
تلـك الشـجرة تقنيـة ُمذهلـة لتجّنـب فرتات الحّر الشـديد يف الصيـف إذ ُتخفف وطـأة القيظ يف 
ُمنتصـف النهـار مـن خـالل طـّي أوراقهـا الطرّيـة؛ وما أن تنخفـض الحـرارة مع مـرور النهارحّتى 

تفتـح أوراقها مـن جديد.

12 بـذرة تسـكن كل جيـب مـن الجيوب البنّية الرقيقـة كالورق واملعّلقة عى أغصـان الزمزريق. 
وعـى الرغـم مـن ان تلـك الجيـوب تبقـى حتى شـهر كانـون األول إاّل أّنـه ُيستحسـن َجمعها يف 
شـهر آب قبـل أن تفتـح وَتنِتـر بذورهـا؛ وغالًبا ما يتـّم العثور عى تلك الجيوب شـبه فارغة وقد 
الَتهَمـت مضمونهـا الحرشات. ُتشـبه بـذور مثار الزمزريق حبـات العدس لكّنها اقـىس منها. ومن 
أجـل تفعيـل منـّو البـذور ينبغـيَ َغمرهـا باملاء السـاخن وإبقاءها ملدة 24 سـاعة حتـى َيربد املاء 
تدريجًيـا ومَتتّصـه فيتضاعـف َحجمهـا. عندهـا، يجب تخزين البـذور يف مكان بارد ملـدة 60 يوًما 

تبـدأ خاللها بعض البـذور بالتنبيت.

Cercis siliquastrum

Judas Tree or Redbud 
Fabaceae (Pea family) 

The most striking feature of  this small tree is its crimson-
pink spring blossoms—hence its Arabic name, Shajar Al 
Ourjouan. With its leafless, low-spreading branches and 
dark, greyish bark, the Redbud Tree canopy is hardly 
conspicuous in the winter, but it is suddenly transformed 
in March and April by a haze of  flowers announcing 
the coming of  spring in the Lebanese woodlands. The 
pink flower masses, rich in nectar, soon become a target 
for bees and birds. Heart-shaped leaves appear in early 
summer, as flowers are replaced by clusters of  seed 
pods drooping from the branches. Native to the eastern 
Mediterranean, the Redbud Tree can grow along the 
western slopes of  Mount Lebanon up to an altitude of 
1000 meters. Many populations can be found in their 
natural settings close to river banks, as they benefit from 
the mild microclimate of  valleys. Examples of  locations 
include Multaka Al Nahrain, between Damour and 
Shouf, and Nahr El Kalb. In these areas most trees 
are found a few hundred meters away from the river, 
on the hillsides, mixed with other tree species. You are 
more likely to find populations growing on north facing 
slopes that are typically cooler and wetter. Populations 
are found in Niha, Ain Wa Zein, and along the road 
from Berkayel to Hrar in Akkar. These trees can be 
found growing densely near Chekka, as well as in 
Dlepta, Aaramoun, Beiteddine, Rihane, and Baabda. 
In its natural setting, the Redbud Tree tends to grow 
horizontally, and canopies of  old trees often lean at an 
angle towards the ground. In areas where a wildfire or 
grazing has occurred, many trees grow new shoots from 
the base and become multi-stemmed, shrubby trees. 
Landscape nurseries that grow these trees for commercial 
purposes, however, direct growth into a narrow,10 to 
12 meter tall, upright tree by removing any new shoots 
that sprout from the base and staking young trunks to 
encourage vertical growth. Trees start blooming after 
five years. Although it is not tolerant to air pollution, the 
Redbud Tree has many useful attributes: it is drought-
tolerant, and it benefits poor and degraded soils, because 
it traps nitrogen from the air and incorporates it into the 
soil, enriching its fertility. The tree has also developed an 
interesting mechanism to avoid the hot summer hours; 
during midday, it reduces the impact of  heat stress by 

folding up its young leaves to reduce the surface area 
of  the leaves. Later in the day, when the temperatures 
decrease, the leaves open up again. 

A dozen seeds are produced in each thin, papery, brown 
pod. Although the pods remain attached to the tree until 
December, it is better to collect them in August, before 
they begin to open and shed their seeds. Many insects 
feed on the pods and it is very common to find that most 
have been partially consumed. The seeds look very much 
like lentils in shape and size, but are much harder. To 
encourage germination, soak the seeds in hot water and 
keep them in the water as it cools down for 24 hours. 
The seeds imbibe water and swell, almost doubling in 
size. After imbibition, place the seeds in cold storage for 
60 days. During this stratification period some seeds may 
start to germinate.
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.Crataegus sppزعرور

Hawthorn | Rosaceae (Rose family)
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زعرور

Rosaceae (Rose family)

الزعـرور مـن عائلـة شـجرة التفاح إذ أّن مثارها شـبيهة بحبـات التفاح الصغـرية. هي املصدر 
الغـذايئ األمثـل ألنـواع كثـرية من الطيـور والحيوانات اللبونـة. وقد اكتشـف الباحثون أنه لو 
أُعِطـي للطيـور الخيـار الختـارت إلسـكات جوعهـا أكـرب الثـار حجـًا ألنها تحتـوي عى لّب 
أكـر. فأغصـان الزعـرور تنمو بكثافة وللفتّية منها أشـواك يصل طولها اىل سـنتيمرت واحد مّا 
ُيتيـح للطيـور أن تبنـي اعشاشـها عـى هذه الشـجرة بحيث ُتبقـي صغارها بعيـَدا عن خطر 
الحيوانـات املفرتسـة. يف املقابل، تسـاهم الطيـور يف نرش بذور الزعـرور يف الربّية. ُتعترب هذه 
الشـجرة بل الشـجرية الصغرية مفيدة للبيئة ألنها تنمو يف مناطق ُمشمسـة ويف أراض قد تّم 
َنكشـها وتركهـا شـبه خاليـة من النبـات. يف بريطانيا حيث يروج اسـتخدام شـجريات الزعرور 
كسـياج ُيحيـط بـاألرايض الزراعيـة، إكتشـف العلـاء أّن تلـك الشـجريات ُتشـكل مسـاكن 
طبيعيـة للطيـور وألنـواع أخـرى مـن املخلوقـات الربّيـة مـّا اسـتدعى الطلب مـن أصحاب 

املـزارع التخفيـف مـن تشـذيبها لتبقى "جزر مثـاٍر لّبية" توفـر للطيور مأكلهـا وغذاءها.

الزعـرور شـجرية صغـرية يبلغ طولهـا 10 أمتار. أوراقها التي تتسـاقط سـنوًيا تتألف من ثالثة 
فصـوص وأزهارهـا البيضـاء املعّطـرة ذات اللون الزهرّي تنمو عى شـاكلة عناقيد وتتفّتح بني 
شـهرّي آذار ونيسـان حسـب علـو املنطقة التـي تنمو فيها شـجرية الزعرور. أّمـا حجم مثارها 

التـي تنضـج يف الخريف، فال يتعّدى سـنتيمرتًا واحًدا.

زعرور أحمر
 يوجـد نوعـان مـن الزعرور يف لبنان: الزعرور الشـائع واملعروف باسـم الزعرور األحمر الذي 
ُينتـج مثـارًا ذات لـون أحمـر بـّراق، تحتـوي كل مثرة عـى بذرة واحـدة؛ والزعرور املتوّسـطي 
الـذي تحتـوي مثـاره ذات اللـون األحمـر الزاهـي أو األصفرعـى بذرَتـني أو ثـالث، وميكن أن 
يتواجد النوعان يف املنطقة نفسـها إاّل أّن الزعرور املتوسـطي شـائع يف محمية أرز عني زحلتا 
يف الشـوف ويف خربـة َقَنفـار وراشـيا؛ أمـا الزعـرور األحمر فهو شـائع يف مناطـق بكفيا وعني 

اللجـى ودلبتا والهرمـل والريحان.

الزعـرور املتوّسـطي معـروف عنـد أهـايل األريـاف يف لبنـان وحتـى عنـد الذيـن مل ميضـوا إاّل 
قسـًطا مـن حياتهـم يف الريـف إذ اعتـادوا يف ُنزهاتهـم عـى َقطف الزعـرور وأَكلـه. يف الِقدم 
كان اليونانّيـون والرومـان يؤمنـون بـأن الزعـرور األحمـر يجلـب األمـل والسـعادة الزوجيـة 
والخصوبـة. فكانـت العـروس تتزّيـن بأزهـاره بينـا يحمـل العريـس باقـة مـن أغصانه؛ كا 
كانـت أوراق الزعـرور توضـع يف أرسّة األطفـال لتحميهـم مـن األرواح الرشيـرة. وألوراق 
الزعـرور وأزهـاره منافـع صحيـة ووقائيـة إذ ُتسـَتخدم لصنـع زهـورات تحمي مـن األمراض 

وُتخفـض نسـبة الكوليسـتريول املرتفـع يف الـدم.

مـن الصعـب زرع الزعـرور املتوسـطي إنطالًقا من البذور ألنها ال تنبت بسـهولة؛ أّما الزعرور 
األحمـر فانتشـاره أمـر سـهل إذ يكفـي أن ُتغَمـر بذوره يف املاء لعـدة أيام ويتـّم ِحفظها بعد 

ذلـك يف الـرباد لفـرتة ال تقّل عن 4 أشـهر قبل أن ُيعاد زرعهـا يف الحاويات.

Mediterranean Medlar fruit

Red Hawthorn fruit

Red Hawthorn leaf

Crataegus spp.

Hawthorn 
Rosaceae (Rose family)

The Hawthorn is related to the apple tree, and it produces 
small apple-like fruits that are an ideal food source for many 
bird and mammal species. Researchers have found that, if 
given the choice, birds actually pick the larger fruits, because 
these contain more pulp. The branches of  Hawthorn grow 
densely, and the young branches have one-centimeter long 
thorns; this allows birds to use the tree canopy to build nests 
that are safe from predators. The birds, in turn, help spread 
the Hawthorn seeds in the wild. This tree is also important 
ecologically because it can grow in open sunny areas that 
have been disturbed and left with little vegetation. In the 
United Kingdom, where the Hawthorn is traditionally 
used as a hedge to delimit farm lands, researchers have 
found that these hedges have become an important habitat 
for birds and other wildlife. They are recommending less 
frequent cutting of  the hedges to retain their contribution as 
berry islands for the birds. 

The Hawthorn is a small, deciduous, shrubby tree that 
reaches up to 10 meters in height. The leaves have three to 
five lobes, and the lightly fragrant white to pinkish-white 
flowers grow in clusters. The trees bloom from March to 
April, depending on altitude, and the fruits, which measure 
one centimeter in diameter, ripen in autumn. 

Crataegus monogyna | Common or Red 
Hawthorn 

Crataegus azarolus | Azarole or 
Mediterranean Medlar 

Two species of  Hawthorn grow in Lebanon: the Common 
or Red Hawthorn (Crataegus monogyna), known as Zaarour 
Ahmar in Arabic, produces bright red fruits that contain 
only one seed per fruit; the Mediterranean Medlar (Crataegus 
azarolus), or Zaarour, produces reddish or yellowish fruits 
that contain two to three seeds each. The two species 
can be found growing in the same area; however, the 
Mediterranean Medlar grows mostly in the Shouf  Reserve, 
Khirbet Qanafar, and Rachayya, while the Common 

Hawthorn can be found mostly in Bikfayya, Ain El Lija, 
Dlebta, Hermel, and Rihane. The Mediterranean Medlar is 
very well known to the rural inhabitants of  Lebanon. Most 
Lebanese who have spent even a small part of  their lives 
in a village have harvested and eaten Zaarour fruits. The 
common Red Hawthorn was associated by ancient Greeks 
and Romans with hope, marriage and fertility. Bridesmaids 
wore its fragrant flowers, and brides carried a bough made 
of  its branches. Hawthorn leaves were also placed in cradles 
to protect babies from evil spirits. Leaves and fruits of  both 
species have been traditionally used to make an infusion 
considered to have disease-prevention properties, and may 
lower cholesterol levels, amongst other benefits.

The Mediterranean Medlar is difficult to produce from 
seeds, because they do not germinate readily. The Red 
Hawthorn is easier to propagate. Soak the seeds in water 
for several days then keep them moist in a refrigerator for at 
least 4 months before planting them in pots.

Mediterranean 
Medlar bark
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30 m

Cupressus sempervirensسرو

Mediterranean Cypress | Cupressaceae (Cypress family)

|
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رسو

Cupressaceae

شـجرة الـرسو التي تنمو يف مناطق حوض البحر األبيض املتوسـط دامئـة الخرة يصل طولها 
اىل 30 مرتًا. تتمّيز بَشـكَليها املختلَفني: فهي إما تكون هرمّية الشـكل ذات أغصان متتّد أفقًيا 
أو ينمـو تاجهـا عموديـاً وتكـون أغصانهـا كثيفـة ومرتاصـة تفصلهـا عـن الجذع زوايـا دقيقة 
للغايـة. يف لبنـان، تحمـل شـجرة الرسو ذات الشـكل الهرمي اسـم الرشبني والعامودية اسـم 
الـرسو. مـن أشـجار الـرسو املتميزة تلك املزروعـة يف حرم الجامعة األمريكيـة يف بريوت والتي 

قـام بزرعها أول رئيـس للجامعة عام 1886.

شـّكلت أشـجار الرسو املتوّسـطي جزًءا ال يتجزأ من الغابات القدمية يف منطقة حوض البحر 
األبيض املتوّسـط التي لجأت حضاراته اىل زرعها لالسـتفادة من خشـبها ولِا متلك من منافع 
طبيـة وأيًضـا لتزيـني الحدائـق والقصور. وقد رَمز الرسو يف حضارات تلـك املنطقة ويف أوروبا 
م أثناء التحضـري للطقوس امُلعتمدة  اىل الحـزن والِحـداد، إذ كانـت أغصانه تشـّكل قرابني ُتقدَّ

يف املآتـم ؛ وهـو ومـا زال حتى أيامنا هذه ُيحيط باملدافن وقد ُسـمي بـ "شـجرة املقربة".
عـى جوانـب الطرقـات يف لبنـان، يتم زرع أشـجار الـرسو بشـكَليها، األفقـي والعامودي كا 
ُتسـَتَتخدم يف املناطـق املزروعـة لرتسـيم حدودها ولتكـون حواجز منيعـة يف مواجهة الرياح.

يتكـّون ذلـك االخـرار الدائـم للرسو مـن أوراق رقيقة وحرشـفية الشـكل وتحمل الشـجرة 
مثـارًا عـى شـاكلة أكـواز صغـرية مـدّورة تتألـف مـن 4 اىل 6 حراشـف مسـّطحة وعريضـة. 
ُيصبـح لـون األكـواز بنيًّـا عندمـا تنضج وتتفّتح حراشـفها لتنـر بذورهـا؛ أما األكـواز الذكرية 
فتظهـر كرباعـم عـى أطـراف األغصان الصغرية، مييـل لونها اىل األصفر مّا يفـرسّ لون لقاحها 
األصفرالـذي تنـرشه يف آذار. يتمّتـع الرسو بقدرة عى التكّيف يف مختلـف البيئات الطبيعية. 
فهـو ينمـو عـى ارتفاعـات متنوعـة، عى السـواحل ويف املناطـق الجبلية وال يحتـاج إال لرتبة 
قليلـة، لذلـك يسـتطيع النمـو يف أراض صخريـة حيـث الرتبـة الضحلـة املوجودة بني شـقوق 
الصخـر ال تزيـد عن الـ 30 سـنتيمرتًا. تلـك املرونة التي تتحّى بها شـجرة الرسو وقدرتها عى 
التكّيف يف املواقع القاحلة تجعالن منها الشـجرة األفضل واألكر ُمالءمة يف األرايض الضحلة. 
ومـن األنسـب زرع أشـجار الـرسو يف الغابـات بـدل الصنوبـر ألنهـا أقـل ُعرضـة لإلشـتعال؛ 
فالغابـات املأهولـة بالـرسو أكـر مقاومة للحرائـق ألّن أوراقها ال ترتاكم عـى األرض بكميات 

كبـرية وتصبـح وقـوًدا للنريان كا الحـال مع إَبـر الصنوبر.

ال تتفّتـح أكـواز الـرسو قبـل ثـالث سـنوات. ميكن قطفهـا يف نهاية الربيـع أو أوائـل الصيف.
عندهـا يتـّم بسـطها تحـت حـرارة الشـمس الالذعة التي ُتشـبه حـرارة نـريان الحرائق وذلك 
لتفعيـل تفّتحهـا الجـزيّئ؛ ومـن ثم يتّم جمع بذورها التي تنبت بسـهولة مـا إن ُتزَرع مبارشة 
يف األرض بني الخريف وأوائل الشـتاء أو يف أحواض يف املشـاتل يف موسـم الربيع. تبدأ البذور 
باإلنبـات خـالل فرتة شـهر أو شـهرين إاّل أّن تخزينهـا يف بيئة باردة ورطبة ملدة ثالثة أسـابيع 
يسـاهم يف ترسيـع منّوهـا. أّمـا يف املسـاكب فـال يجـب أن تكـون ُتربـة النباتـات الجديـدة 
شـديدة الرطوبـة ألّن ذلـك يسـّبب إصابتها بنوع من األمراض الفطريـة الذي قد يقي عليها 

وهـي ما تـزال يافعة.

Cupressus sempervirens

Mediterranean Cypress 
Cupressaceae

Native to southeastern Europe and western Asia, the 
The Mediterranean Cypress is a long-lived evergreen tree 
that can reach 30 meters in height. The tree has two distinct 
forms: it may grow as a broad, pyramidal crown with 
horizontally spreading branches or as a compact, columnar 
crown with narrow angles between the branches and the 
trunk. In Lebanon, the pyramidal cypress is referred to as 
Sharbin and the straight, columnar Cypress is called Saru. 
Interesting old Saru trees can be found on the campus of 
the American University of  Beirut, where they were planted 
by the university’s first president in 1886. 

The Mediterranean Cypress belonged to the original 
Mediterranean woodlands. Ancient civilizations cultivated 
it for timber and for medicinal purposes and used it as 
an ornamental tree in gardens and villas. The tree was a 
symbol of  mourning for ancient civilizations of  Europe and 
the Mediterranean, who used it to prepare ritual funerary 
offerings. The Cypress is still referred to as the "cemetery 
tree" and is planted in cemeteries. In Lebanon, both forms 
of  the tree, spreading and upright, are planted along 
roadsides and serve as windbreaks and boundary markers in 
agricultural areas. 

The foliage of  the Mediterranean Cypress is made up of 
dark green scales. The tree produces small, round cones 
shaped by four to six wide, flat woody scales that open at 
maturity along their edges releasing the seeds. The male 
cones appear as yellowish buds at the tips of  stems and shed 
their pollen in March. The Cypress tree has great ecological 
adaptability. It can grow at various altitudes, on the coast 
or in mountainous areas. It needs little soil and can even 
grow in rocky areas where the soil found in crevices is very 
shallow of  less than 30 centimeters in depth. The flexibility 
of  this tree and its adaptability to poor sites makes it ideal 
for use in highly degraded lands. In dry areas that are 
susceptible to fire, Cypress is a better choice for planting 
than pine species. The tree itself  is less flammable, and 
Cypress woodlands are more resistant to forest fires because 
the trees produce less leaf  litter than pines do. 

Cypress cones stay closed for three years. Collect cones 
during late spring or early summer and spread them in the 
sun to simulate the hot, dry air that occurs during forest 
fires. Under these conditions the cones open partially and 
can then be broken open to collect the seeds. The seeds are 
easy to germinate. They can be planted directly in the field 
any time between early autumn and late winter, or in pots in 
a nursery, if  planted in spring. The seeds usually germinate 
within a month or two, but a three-week cold, wet treatment 
before planting (stratification) will accelerate germination 
rates. If  grown in pots, the young seedlings should not be 
kept too wet, because they are sensitive to a type fungus that 
can kill them at a very young age.
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دردار

Oleaceae (Olive family)

مـن السـهل معرفة شـجرة الدردار لتناسـق أغصانها بشـكل طبيعـي ؛ فكل غصن مـن أغصانها ُيقابله 

غصـن آخـر مـن الجهـة الثانيـة للغصـن الرئيـي؛ بينـا األغصـان يف غالبية األشـجار األخرى منّسـقة 

بشـكل إفـرادي ومتبـّدل مـع أغصـان جانبّية تتهـاوى وتتعاقب عـى امتداد الغصـن الرئيي.

 

يوجـد مـا يقـارب الــ 45 اىل 65 نوًعـا من أشـجار الـدردار، أوراقها كنايـة عن ُوَريقـات، كل زوج منها 

يقابـل آخَرعـى جانبـي سـاق ينتهـي بُوريقة واحـدة ُمنفردة. ُتربعم أشـجار الـدردار يف أوائل الصيف 

وتتشـّكل أزهارهـا البيضـاء يف عناقيـد. أّمـا شـكل مثارهـا التـي تحتـوي عـى البـذور فهـي مسـّطحة 

ورقيقـة كالـورق اىل درجـة ُتشـبه فيهـا جناح الحـرشات؛ وعند تناثرهـا يف الخريف تدور عى نفسـها 

يف الهـواء لذلـك ُيطَلـق عليهـا أسـم "البـذور املروحّية" تيّمًنـا بالطائرات التي تحمل االسـم نفسـه. 

ـر والـدردار السـوري الـذي ُيعتـرب مـن أقـل أنواع  ينمـو يف لبنـان نوعـان مـن الـدردار: الـدردار امُلزهِّ

ـر مـن جنـوب أوروبـا اىل جنـوب غـرب آسـيا مـرورًا بسـوريا  الـدردار انتشـارًا. يتـوّزع الـدردار امُلزهِّ

ولبنـان. أّمـا الـدردار السـوري فُيعتـرب مـن األنـواع املهـّددة باالنقـراض ويتواجـد بشـكل محـدود يف 

أفغانسـتان وإيـران والعـراق ولبنـان وسـوريا.

يبلـغ طـول شـجرة الـدردار امُلزّهـرّه 15 مـرًتا و ُيحـايك تاجهـا شـكل القّبـة. هـي من أشـجار الـدردار 

القليلـة التـي تحمـل عناقيـد ُمزدانـة باألزهار البيضـاء. ألوراقهـا ذات اللون األخر القاتـم املائل اىل 

الُزرقـة أطـراف مسـّننة؛ وهـي تتأّلف من مجموعـة ُوَريقات تتقابل عى جانبي السـاق، ويتغرّي لونها 

ر عـى املرتفعات يف  اىل بنفسـجي داكـن مائـل اىل الُحمـرة يف الخريـف. توجـد أشـجار الـدردار امُلزهِّ

محميـة إهـدن الطبيعيـة ويف كفرذبيـان ويف الشـال مقابـل الغابـات الكثيفـة. يكاد طولهـا يصل اىل 

6 أمتـار ومَتلـك جذوًعـا صغـرية إاّل أنهـا تتمّيـز يف الخريـف بأوراقها التـي تتلّون بالبنفسـجي الداكن. 

ر بني أشـجار التفاح الربّي والسـنديان وأنواع  يف محميـة إهـدن الطبيعيـة، يتوّزع شـجر الـدردار امُلزهِّ

أخـرى مـن األشـجار املوسـمّية. ينمـو الـدردار يف أراض بعليـة وتشـكل أغصانـه وجذوعـه املنخفضة 

والقريبـة مـن األرض جّنـة لكل أنـواع الطيور والسـناجب والخنازيـر الربية.

أشـجار الـدردار السـوري األكـر جـااًل تتواجد يف منطقـة عّميق الرطبة، عى يسـار الطريـق املمتّدة 

مـن قـب اليـاس اىل ِكفرّيـا. تلـك األشـجار يف غايـة الضخامة، يصـل طولهـا اىل 20 مرتًا وقطـر جذعها 

اىل مـرت واحـد؛ وهـي تنمـو يف أثالم عريضة يف جوار املسـتنقعات. يف الصيف، يطرح الدردار السـوري 

ظـالاًل وافـرة و يف الخريـف تصفـّر أوراقـه وتتسـاقط، تاركـة لرياح الشـتاء عناقيـد بذورهـا املروحّية 

التـي تتناثـر يف األجـواء. والدردار السـوري قادرعى التجّدد، يقاوم سـوء املعاملـة إذ تنبت له أغصان 

جديـدة مـكان التـي تـّم قطعهـا وقشـور أخرى تغطـي الخـدوش العميقة التـي تتعرّض لهـا جذوعه 

كـا أّنـه يحتمل قسـاوة الجفاف والتلـّوث املدينّي والدخان ما َيدفع البلديـات اىل زرعه عى جوانب 

الطرقات.

ـر تسـّمى املـّن، وقـد أدخـل العـرب تلـك املارسـة  يتـم اسـتخراج مـادة سـكرّية مـن الـدردار امُلزهِّ

اىل أوروبـا يف القـرن التاسـع ميـالدي حيـث مـا زالـت قامئـة يف جزيـرة سيسـيليا حّتـى اليـوم. يبـدأ 

تجميـع املـّن يف أواسـط الصيـف عندمـا يكـون املنـاخ دافًئـا وجاًفـا وذلك بإحـداث شـقوق مائلة يف 

لحـاء الشـجرة. ويف شـهرّي أيلـول وترشيـن األول، حني َتعتـدل حرارة الطقـس، يتم َجمـع تلك املادة 

البيضـاء أو املائلـة اىل األصفـر لُتباع يف األسـواق عى شـكل قطع 

طويلـة أو ُحَبيبـات صغـرية كـدواء ملـنّي لالمعـاء كـا ُتسـَتخدم 

كـادة سـكرّية طبيعيـة للَتحليـة الحتوائهـا عـى القليـل مـن 

سـكر الغلوكـوز. واملّن امُلسـَتخرج من الـدردار ُمختلف عن املّن 

والسـلوى الـذي يتـّم إنتاجـه يف العـراق وإيـران والذي يتشـّكل 

مـن إفـرازات الحـرشات التـي تتغّذى مـن أوراق شـجر الطرفاء. 

ر والسـوري، عـدًدا وافرًا  ال َتنتـج أشـجار الـدردار بَنوَعيهـا، امُلزهِّ

مـن البـذور يف السـنة؛ هنـاك سـنوات ُينتج فيهـا الـدردار بذورًا 

اقـّل أو ال ُينتـج أبًدا حسـب الظروف املناخية يف السـنوات التي 

. سبقت

يتـّم تجميـع البذور يف الخريف بني شـهرّي ترشيـن األول والثاين 

ثـّم ُيصـار اىل نـزع الجنـاح الرقيق الـذي يلّف كل بـذرة لتتمّكن 

مـن امتصـاص املـاء الـذي توضع فيه مـدة 24 سـاعة. بعد ذلك، 

يتـّم تخزينهـا ُوفـق حـرارة تـرتاوح بـني الدرجـة والــ 4 درجـات 

لشـهر واحـد؛ ثـم ُتزَرع كل بذرتـني منها يف حـوض واحد لضان 

إنبـات شـتلة واحـدة إذ يتـّم التخّلـص مـن الَنبتـة األضعـف بني 

الَنبتَتني. ال ُيسَتحسـن اسـتخدام الكثري من السـاد ألّن الشـتول 

رسيعـة النمـو؛ ومـا إن تبـدأ أوراق النبتات الجديدة بالتسـاقط 

يف الخريـف وتظهـر عى أطرافها براعـم داكنة اللون حتى يكون 

قـد حان وقـت َنقلها وغرسـها يف األرض.

Fraxinus spp.

Ash 
Oleaceae (Olive family)

Ash trees can easily be identified by their branches, which 
are organized in a naturally-occuring symmetrical pattern: 
every branch has an opposite mate. Most other tree species 
have an alternate branching pattern with side branches that 
are staggered and alternate along the main branch. 

There are approximately forty-five to sixty-five species 
of  Ash trees, and they all have leaves made up of  several 
small leaflets arranged in opposing pairs along a leaf  stem 
with a single leaflet at the end. The trees blossom early in 
summer, producing numerous clusters of  whitish flowers. 
The seeds are produced in flat, papery fruits similar in 
shape to an insect wing. They spin in the air as they fall off 
trees in the autumn. Two species of  Ash grow naturally in 
Lebanon: the Manna or Flowering Ash (Fraxinus ornus) and 
the Syrian Ash (Fraxinus angustifolia ssp. syriaca, the accepted 
name of  Fraxinus syriaca). The latter is less common. The 
distribution of  Manna Ash extends from southern Europe 
to southwestern Asia, including Syria and Lebanon. The 
Syrian Ash is considered to be a threatened species, because 
it has a more restricted natural distribution, limited to 
Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, and Syria.

The Manna Ash reaches up to 15 meters high and has a 
dome-shaped canopy. It is one of  the few Ash trees that 
produce showy, creamy white clusters of  flowers in late 
spring. The dark, bluish-green leaves have leaflets with 
toothed edges. The Manna Ash exists at higher altitudes 
in Ehden Nature Reserve, Kfardebian, and other north-
facing dense forests. The trees there barely reach 6 meters 
in height and have small trunks, but they are noticeable 
in autumn when their leaves turn to dark purple-red. In 
Ehden Nature Reserve they are found scattered among wild 
apples, oaks, and other deciduous forest tree species. They 
grow protected in undisturbed sites, where fallen trunks and 
branches constitute a haven for squirrels, wild boar, and all 
kinds of  birds.

The most beautiful Syrian Ash trees can be found in 
Ammiq Wetlands on the left side of  the road going from 
Qabb-Elias towards Kefraya. The trees can be impressively 

large. Reaching reach up to 20 meters in height, with trunks 
up to one meter in diameter. They grow on large, raised 
strips of  soil, edged on both sides by the swamp. In summer, 
the trees provide much-needed shade. The leaves turn 
yellow and drop in autumn, leaving the seed clusters which 
are later spread by winter winds. The trees are resilient and 
resist human abuse by growing new branches to replace 
those that have been cut and by growing new wood to cover 
injuries to their trunks. Because this species is easily grown 
and tolerates harsh, dry conditions, strong winds, and 
smoke and other urban pollution, municipalities plant them 
along roadsides. 

A sugary substance called manna can be extracted from 
the Manna Ash tree. The practice of  extracting manna was 
introduced to Europe by the Arabs in the 9th century and 
is still alive to this day in Sicily. The collection process starts 
in mid-summer when the weather is dry and warm, when a 
series of  oblique incisions are made in the bark. The whitish 
or pale yellow material is collected in September and 
October when the heat begins to moderate. The product 
is sold in the form of  long pieces or granulated fragments. 
Much folklore has developed around manna. The laxative 
value of  the substance is well established, and it is used as 
a natural sweetener that contains very little glucose. The 
manna from Manna Ash is different from the ‘Mann Wa 
Salwa’ typically purchased from Iraq and Iran, which is 
produced from exudates of  insects feeding on the Tamarix 
tree (Tamarisk gallica var. mannifera). 

The Manna and Syrian Ash trees do not produce large 
amount of  seeds every year. In some years, they produce 
few seeds or none at all, depending on the weather 
conditions of  the previous year. Collect seeds in autumn 
(October and November). Remove the winged envelopes 
so that seeds have a more direct contact with water. Soak 
de-winged seeds in water for 24 hours then put them under 
cold storage (1 to 4°C) for around one month then sow two 
seeds per pot to make sure each pot has a plant. In case two 
seedlings grow, remove the weaker one. Don’t add excess 
fertilizer, because the seedlings are naturally fast-growing. 
The seedlings usually shed their leaves in autumn and 
produce large, dark, terminal buds, an indication that they 
are ready to be transplanted.
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