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منتزه تالسمطان

ملتقى املغرب باألندلس

حممد التفراوتي

(الرباط)

فوق و�إلى اليمين:
الأرز الأطل�سي
في منتزه تال�سمطان

يك�شف منتزه تال�سمطان الوطني يف �شمال
املغرب عن موقع �إيكولوجي متميز ،يكتنز توازنات
بيئية فريدة على م�ستوى املنطقة املتو�سطية .وهو ميتد
على م�ساحة � 58ألف هكتار 73 ،يف املئة منها غابات� .أما
ت�ضاري�سه ف�أهمها �سل�سلة جبال الريف مبناظرها اخلالبة.
يعد هذا املنتزه �أحد �أغنى املالذات الربية يف املغرب من
حيث التنوع الأحيائي .فهو ي�ضم ت�شكيالت ل�شجر الأرز
ت�شغل م�ساحة  3000هكتار .ومتتد بني اجلبال ال�صخرية
غابات �شا�سعة من �أ�شجار ال�شوح (التنوب) وال�صنوبر
الأ�سود� ،إىل جانب  1380نوع ًا نباتياً.
وي�ؤوي املنتزه �أكرث من  40نوع ًا من الثدييات التي
ت�ستوطن الكهوف املنحوتة داخل اجلبال ،ومنها القرد
املعروف بـ «زعطوط» .وفيها �أكرث من مئة نوع من الطيور،
بينها كوا�سر نادرة مثل عقاب حرة والن�سر امللكي ،ف�ض ًال
عــلى نحو  30نوع ًا من الزواحف وال�ضفادع.
�أُحدث املنتزه عام  .2004وتتميز جبال الريف فيه
بت�ضاري�سها الوعرة والأودية العميقة .وهو ي�ضم جداول
نحتتها �سيول طوفانية وم�ضايق و�أجراف ًا �شاهقة وكهوف ًا
عديدة.
�أ�شهر القمم اجلبلية يف املنتزه جبل لقرع ( 2159مرتاً)
وجبل تي�سوكا ( 2122مرتاً) .وتغطي القمم ت�ساقطات ثلجية
ت�ستمر �أكرث من �أربعة �أ�شهر يف ال�سنة ،وهي تتلقى نحو
 2000مليمرت من الأمطار �سنوياً.
يوفر منتزه تال�سمطان الوطني مبوارده الثقافية
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ثعلب ماء في مياه المنتزه

Christophe Gouraud

زرياب (�أبو زريق) على جذع �شجرة

وم�ؤهالته الطبيعية �إمكانات �سياحية مهمة على امل�ستوى
الوطني واملتو�سطي .وهو وجهة مف�ضلة لدى هواة امل�سافات
الطويلة م�شي ًا �أو على �صهوات اخليول ،حيث يتملى الزائر
بروعة امل�شهد الطبيعي وب�سحر اجلمال اجلبلي العذري.
وي�ضم املنتزه �ست جماعات قروية توفر رافد ًا لل�سياحة
البيئية عرب �شبكة من دور ال�ضيافة القروية يتوىل �أبناء
املنطقة ت�سيريها .وقد �أن�شئ فيه متحف �إيكولوجي ميثل
جما ًال للتوعية وتثمني الرثوة البيئية والأحيائية يف املنتزه،
وفيه «�أروقة» خم�ص�صة للثدييات والطيور والزواحف
واحل�شرات وغريها ،كما ي�ضم جم�سم ًا للنظام البيئي للغابة
جت�سده جبال م�صغّ رة مغطاة بالأ�شجار وجداول وبحريات.
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ابن �آوى ذهبي

محمية بين قارتين
ي�شكل منتزه تال�سمطان جزء ًا من «حممية املحيط احليوي
للربط القاري املتو�سطي بني املغرب و�إ�سبانيا» ،التي مت
�إن�شا�ؤها يف �سياق برنامج اليون�سكو للإن�سان واملحيط
احليوي ،وفق «اتفاقية نوايا» وقعت عام  2003بني املندوبية
ال�سامية للمياه والغابات وحماربة الت�صحر يف املغرب ووزارة
البيئة يف الأندل�س .وذلك القرتان املوارد الثقافية بامل�ؤهالت
الطبيعية بني ال�ضفتني ،حيث �ساهم التاريخ اجليولوجي
امل�شرتك يف قيام موائل بيئية م�شرتكة تتميز بت�شابه على
م�ستوى ال�صخور والت�ضاري�س والأتربة واملناخ والأنواع
النباتية واحليوانية.
�أيار/حزيران 2014

«قنطرة ربي» ج�سر طبيعي
يربط بين �ضفتي الوادي
ويعلو نحو مئة مثر
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�شالل ي�صب في الوادي ال�صخري

ت�ؤوي المحمية �أكثر من مئة نوع من الطيور

 50چﷲ

تتمثل خ�صائ�ص هذه املحمية يف تنوعها اجليولوجي
والبيولوجي ويف مرجعيتها التاريخية والثقافية املتميزة.
وقد �أ�ضحت ف�ضاء للتبادل الثقايف واالجتماعي والطبيعي.
وهي حممية فريدة من نوعها دولي ًا لكونها جتمع بني
قارتني ،وقد �أن�شئت بطريقة ت�شاركية لتقوية العالقات
االقت�صادية والثقافية ومتتني ح�سن اجلوار بني املغرب
و�إ�سبانيا.
وت�ستهدف املحمية تطوير منوذج للتنمية امل�ستدامة
عرب احلماية واال�ستعمال الر�شيد للموادر الطبيعية من
قبل ال�سكان وال�شركاء املحليني ،وحماية التنوع البيولوجي
والثقايف باعتماد البحث العلمي و�أدوات التتبع والتقييم
والتدريب .ويناهز جمالها مليون هكتار ،ي�شمل يف الأندل�س
جزء ًا من �إقليمي مالقا وقاد�س ،ويف املغرب عدد ًا من
الأقاليم ال�شمالية هي تطوان و�شف�شاون وطنجة والعرائ�ش.
وي�ضم ال�شطر املغربي  18حممية ،بينها منتزه
تال�سمطان وجبل بوها�شم وجبل كري�ش ،وع�شرة مواقع
�ساحلية بينها جبل مو�سى وكدية الطيفور وغمارة حلية
اجلبهة وبحرية �سمري .وي�شكل هذا املجال املتميز بالطابع
■
اجلبلي قو�س ًا مفتوح ًا على البحر املتو�سط.
�أيار/حزيران 2014

