التشكيالت الغابوية في موريتانيا
تشكل مورٌتانٌا منطقة انتقالٌة بٌن الصحراء الكبرى،
جنوب .وقد تضافرت
ا
شماال ،ومنطقة الساحل اإلفرٌقً،
عدة عوامل لتكسوها تنوعا كبٌرا فً النباتات والمناظر
التشكٌالت الغابوٌة تمتاز بسًادة الغابات
الطبٌعٌة .ف
(الغابات المصنفة ،الغابات الكثٌفة ،غابات
م تشتتة) ،والصفانا (المشجرة
والشجرٌة والشجٌرٌة) ،والسهوب (الشجرية،
والشجٌرٌة والعشبٌة) .تنتمً التشكٌالت الغابٌة فً
معظمها للدومٌن العمومً ،وتمتد على مساحة  312.800هكتار بالنسبة للغابات ،و 3.194.790هآ
بالنسبة لألراضً المشجرة األخرى؛ وهو ما ٌشكل على التوالً  0,3و  % 2,2من المساحة اإلجمالٌة
للبلد .أما التشكٌالت الغابٌة األخرى (الصفانا الشجرٌة/الشجٌرٌة والسهوب الشجرٌة/الشجٌرٌة) ،فتمثل
حوالً  % 6,6من مساحة البلد.

فش ّكلة
الغابات المورٌتانٌة من نمط الغابات المدارٌة الجافة ،أما األراضً المشجرة األخرى م
م ن الصفانا والسهوب المشجرة والشجٌرٌة والعشبٌة ،وتتوزع بٌن مختلف المناطق البٌئٌة
المناخٌة (الجافة وشبه الجافة الساحلٌة).
أساس فً منطقة ضفة نهر السٌنغال جنوب البلد.
ا
والغابات الكثٌفة وغٌر الكثٌفة تقع
ي والشجٌرٌة والسهوب المشجرة،
أما الصفانا الشجر ة
والشجرٌة فتوجد على طول المنطقة الساحلٌة وفً جنوب ووسط البلد ،بٌد أنّ السهوب الشجٌرٌة متفرقة

المنطق الحٌوٌة المناخٌة الجافة.
السحلٌة وفً ا
فً منطقة الصحراوٌة ا

الغابات في أرقام
بفضل موقعها الجغرافً بٌن الصحراء الكبرى فً الشمال والمحٌط األطلسً فً الغرب والساحل
اإلفرٌقً فً الجنوب ،وبفضل مناطقها الرطبة المتعددةٌ ،تجلى فً مورٌتانٌا تنوع غابوي كبٌر وجملةٌ
هامة جدا من األوساط الطبٌعٌة المختلفة.
معروفتماما ،بسبب انعدام جرود غابوٌة ،حٌث
ة
وضعً ا لموروث الغابوي الوطنً غٌر
ة
والممسف أنّ
إنّ الجرد الوحٌد المنجز ٌعود إلى سنة  .1981وال يتوفر البلد الٌوم
على أي قاعدة بٌانات خرائطٌة ورقمٌة ٌوثق بها عن التوزٌع الجغرافً للموارد الغابوٌة ،وقوامها
وحالتها العامة.
وعلى صعٌد شغل األراضً ووضعها العقاري ،فإنّ أغلب التشكٌالت الغابوٌة تنتمً للدومٌن العمومً،
وتمتد على مساحة تصل تقرٌبا  9.374.757هكتار ،أي بنسبة تغطٌة قدرها
 % 9,1من التراب الوطنً.
والمستوطنات الغابوٌة تقع فً معظمها تحت مناخ ساحلً ،فً جنوب البلد ،وتتكوّ ن من أنواع
وبنٌة متنوعة جدا .وٌرتبط توزٌعها الجغرافً بالمناخ الحٌوي والتضارٌس واألنشطة البشرٌة.
توزيع المساحات الغابوية
 : % 0,3 غابات
 : % 2,49 صفانا مشجرة
 : % 1,23 صفانا مشجرة/شجٌرٌة
 : % 5,16 سهوب مشجرة/شجٌرٌة.

