منطقه شکار ممنوع پادنای سمیرم
در حوزه شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان قرار گرفته است  .ولی بدلیل همجورای با منطقه حفاظت شده دنا ،
حفاظت آن به اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد گمارده شده است .
درمورخه /52/5/52توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکارممنوع اعالن گردید .از آن تاریخ تا
کنون از این منطقه صیانت می شود .
وسعت منطقه 02854هکتارکه  /0درصد کل مساحت استان اصفهان را به خود اختصاص می دهد
منطقه واقع در رشته کوه زاگرس که ضلع جنوبی آن غالبا کوهستانی وصخره ای وضلع شمالی آن غالبا دشت فرا
گرفته است
کوههای مهم منطقه شامل  :گامورزار – خرگر-کلنجه – دوگوش –سیم بند – کیفته
دشت های مهم منطقه شامل :مورک –کمه –جیران –چغل چشمه
دره های مهم منطقه شامل  :دره دراز – تل پهن – کیفته –بارند
چشمه های مهم شامل اریزه ،ناز،غالمحسن ،گرازی ،میر شکاری ،چاه وهل ،رگ سفید ،تنگ بار
رودخانه های منطقه شامل  :رودخانه ماربر ،رودخانه سمیرم ،رودخانه گراب شیلونه
گردنه های مهم منطقه شامل :گردنه غلطی –کلنجه
قله های مهم منطقه شامل :باسرگان – گامورزار – خرگر –کلنجه
منطقه پادنای سمیرم در استان اصفهان واقع گردیده که از آب وهوای کوهستانی سرد وکوهپایه ای برخوردار می
باشد.
پوشش گیاهی منطقه
شامل :ارژن ،شن بادام کیکمفخوشک تنکس ،ارس ،بلوط ،بنه ،خنجوک ،سنجد ،انجیر ،زالزالک ،سماق ،زرشک
،بادامک و...
گونه های بوته ای مهم منطقه :چویل ،خاری ،درمنه کوهی ،مرزه ،انواع گون ه،آویشن ،گل عسلی ،زبان درقفا ،بیلهرو
...
گونه های علفی منطقه شامل :شیرین بیال ،کنگر  ،تره تیزک ،سیاه دانه ،انواع گندمیان ،گل رنگ ،مرغ ،میخک
،بومادران (برنجاس )،خارشتر ،دم روباهی
حیات وحش
مهمترین گونه های پستاندار شامل :پلنگ ،کل وبز ،گرگ ،کفتار ،خرس قهوه ای ،گراز ،جوجه تیغی ،تشی ،روباه
معمولی ،شاه روباه ،شغال
مهمترین پرندگان منطقه شامل :کبک معمولی  ،تیهو قمری ،جغد سبزقبا ،زنبور خوار ،هدهد ،کالغ نوک قرمز
،پرندگان شکاری ومهاجر هم درمنطقه دیده شده اند
خزندگان مهم منطقه شامل :مارکبری ،مار جعفری (قیطانی فراوان )تیرمار ،مار یله ،مار کور ،مار آبی
آبزیان مهم منطقه :قزل آال ،ماهی سرخه ،مارماهی کپور ،زرده
در محدوده منطقه تعدادی روستا از جمله :
کت سیاه –دلی شیرزاد چهارراه سعادت آباد – آب گرمک –بیبی سیدان –تنگ خشک -مورک -کمه-قنات –کیفه-
گیوسین -بخشی از بیده –شیباتی -بارند -سفلی وعلیا

