پناهگاه حیات وحش کمکی بهاباد

منطقه كمكي بهاباد با مساحت حدود  65هزار هكتار ،اراضي بكر و دست نخورده شمال شهرستان بهاباد و
جنوب غربي شهرستان اردكان را شامل مي شود كه به دليل وضعيت خاص توپوگرافي ،بكر بودن منطقه و عدم
تغيير و تحول اساسي در رويشگاهها و چشم اندازهاي طبيعي منطقه حائز اهميت مي باشد .اين منطقه از سال
 1390بعنوان منطقه شكار ممنوع تحت مديريت و كنترل و اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد بوده و در
سال  1398با تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست بعنوان پناهگاه حيات وحش معرفي شد.
وجود غذا ،آب و پناه مناسب در كنار حداقل تعارضات در منطقه ،امكان زيست گونه هاي شاخص و ارزشمندي
نظير قوچ و ميش ،كل و بز ،يوزپلنگ آسيايي ،پلنگ ،جبير و انواعي از پرندگان و خزندگان را فراهم آورده است.
پوشش گياهي منطقه مزبور با توجه به ميزان بارش ،وضعيت خاک و ناهمواريها در تنوع و تراكم متغير مي باشد.
اين منطقه ،طبق تقسي م 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 ،اسكمبيل ،پدن ،رندوک ،بنه ،كاروانكش،
عليجون و ....اشاره كرد.
الزم به ذكر است زيستگاههاي يوزپلنگ در حوزه منطقه حفاظت شده كوه بافق ،شكار 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 زيستگ اههاي 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 كمكي برقرار شود .شايان ذكر است در چند سال
اخير چند مورد حضور يوزپلنگ دراين منطقه به ثبت رسيده است.
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