منطقه شكار ممنوع كم كي بهاباد

منطقه كم كي بهاباد  ،اراضي بکر شمال شهرستان بهاباد را شامل مي شود كه به دليل وضعيت خاص توپوگرافي ،
بکر بودن نسبي منطقه و عدم تغيير و تحول اساسي در رويشگاهها و چشم اندازهاي طبيعي منطقه حائز اهميت
مي باشد.اين منطقه در حدفاصل  55 14تا  55 55طول شرقي و  23 5تا  23 32عرض شمالي در استان يزد قرار
دارد .عرصه داراي مساحتي حدود 55666هکتار و در طيف ارتفاعي 056-3436متري نسبت به سطح دريا قرار
دارد.
منطقه مزبور از نظر آب و هوايي در ناحيه گرم و خشک با تابستانهاي بسيار گرم و خشک و زمستانهاي معتدل و
يا سرد كم باران قرار گر فته است بخش اعظم بارندگي در زمستان رخ مي دهد.نوسانات درجه حرارت در
زمستان و حتي شب و روز بسيار زياد است .
پوشش گياهي منطقه مزبور با توجه به ميزان بارش،وضعيت خاک و ناهمواريها در تنوع و تراكم متغير
مي باشد.اين منطقه  ،طبق تقسيم بندي جوامع گياهي ايران و بر اساس تقسيمات آب و هوايي جزء منطقه ايراني
– توراني محسوب مي شود.
از گياهان عمده منطقه مي توان به درمنه ،قيچ،تاغ؛اسکمبيل،پدن،رندوک،بنه،كاروانکش،عليجون و ....اشاره كرد .
عرصه مذكور به دليل وجود ارتفاعات  ،تپه ماهورها  ،دشتها و تعارضات اندک شرايط نسبتا پايدار و مناسبي
براي زيست انواع مختلف گونه هاي گياهي و جانوري فراهم نموده است عمده ترين گونه هاي جانوري موجود
در منطقه را كل و بز و قوچ و ميش تشکيل مي دهد عالوه بر آن حضور اندک انسان در منطقه و چشم
اندازهاي زيباي طبيعي و زيستگاههاي مستعد داراي تنوع زيستي بالنسبه مساعدي است كه وجود برخي از گونه
هاي ارزشمند نظير يوزپلنگ آسيايي و جبير بر اهميت آن افزوده است .در قسمتهاي مختلف منطقه خرگوش و
جوندگان بياباني و برخي گوشتخواران ديگر نظير پلنگ ،كاراكال  ... ،زيست مي كند از مهمترين پرندگان منطقه
زاغ بور  ،تيهو ،كب ک،باقرقره شکم سياه،دليجه،انواعي از چکاوک ها و سسک ها،عقاب طاليي،زنبورخوار،قمري
معمولي و...را مي توان نام برد.
زيستگاههاي يوزپلنگ در حوزه منطقه حفاظت شده كوه بافق ،شکار ممنوع آريز و پناهگاه حيات وحش دره انجير
به صورت نواري با امتداد شمالي – جنوبي واقع شده است و در جهت شرق زيستگاههاي آزاد گسترده و
مساعدي براي اين گونه وجود دارد و پس از اين زيستگاههاي آزاد  ،پناهگاه حيات وحش نايبندان كه خود از
بهترين زيستگاههاي يوزپلنگ مي باشد قرار گرفته است .به طور قطع ارتباط جمعيت هاي كوه بافق تا دره انجير
با زيستگاه بزرگ نايبندان مي تواند از طريق منطقه كم كي برقرار شود.

با توجه به وجود زنجيره هاي غذايي متنوع و ايجاد يک شبکه غذايي در اكوسيستم منطقه انتظار مي رود با
افزايش درجه حفاظتي  ،جمعيت هاي حيات وحش به ويژه طعمه بهبود يافته و به تبع آن جمعيت طعمه خوار
منطقه افزايش يابذ همچنين با امکان ايجاد بستر مناسب جهت پژوهش هاي رفتارشناسي و الگوهاي مهاجرت هاي
فصلي ،روزانه و ساالنه حيات وحش و ساير محورهاي مطالعات اكولوژيکي مي توان تغييرات حاصله را از يک
ديدگاه علمي سنجيده و بررسي نمود.
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