منطقه حفاظت شده خائیز سرخ
این منطقه با وسعت 33333هکتار واقع در حوزه استحفاظی در شهرستانهای گچساران ,کهگیلویه وبهبهان است که طی مصوبه
شماره 363مورخ  77/31/33به تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست رسید .
منطقه ای است تپه ماهوری ,کوهستانی  ,صخره ای با بارندگی ساالنه حداقل 331میلی متر وحداکثر 671میلی متر ودارای حداقل
ارتفاع 061متر وحداکثر 3311متر از سطح دریا می باشد .این منطقه در محدوده گرمسیری استان واقع است.
ارزشهای منطقه حفاظت شده خائیز وسرخ
تنوع زیستی منطقه
پوشش گیاهی منطقه شامل :
بلوط (گونه غالب )،بنه ،کلخنگ ،بادام وحشی ،ارژن ،خوشک،زالزالک،گون،گیالس وحشی (تگ)؛گیاهان دارویی وخوراکی اعم از
آویشن ،بن سرخ  ،تره ،قارچ  ،برنجاس ،پونه کوهی ،حلپه ،گل گاو زبان ،کارده وگونه های از خانواده گندمیان .گونه هایی مانند بن
سرخ وکارده بدلیل بوته کنی در معرض خطر انقراض است.
گونه های جانوری شامل
کل وبز  ،کفتار  ،شغال ،کارا کال ،روباه،تشی ،کبک،تیهو،بحری ،دلیجه،خوک وحشی ،خرگوش ،سنجاب ،سمور ،جوجه تیغی ،کبوتر
،عقاب  ،شاهین ،انواع کنجشک سانان ،؛خانواده سبز قبا ،دارکوب ،هد هد ،کمر کلی ،بلبل ،انواع مارمولک  ،افعی شاخدار ،انواعی از
مارها ،کپور .ماهیان از جمله کپور معمولی ،کپور سر گنده ،کپور گوشتخوار ،کپور نقره ای ،
کوه سرخ منطقه حفاظت شده از جمعیت قابل توجه گونه های جانوری از جمله کبک وتیهو برخوردار می باشد.
روستاهای همجوار خاییز وسرخ شامل :
پ یربادامی ؛صنوگان ،فیلگاه ،کلگه برون ،علی آباد وآب کاسه ،درحوزه شرقی روستای گر خواجه وعشایر گر خواجه ودر حوزه جنوبی
خاییز روستاهای چمران ،چاه ریگک ،علمدار ،خاییز وعشایر روش مهر ودر قسمت غربی منطقه روستای تنگ تکاب قرار دارد.
چشم اندازهای طبیعی :
علی آباد شامبرکان –پیربادامی -اطراف سد مارون -تنگ های تکاب-خائیز –علمدار –علی آباد –حاشیه کوه خائیز -توف شیرین.
آثار باستانی وبنای قدیمی:
بالدشاپور -بنای قدیمی شامبردگان چرام
اماکن متبرکه:
امامزاده امیر محمد خائیز –امامزاده میرساالر –شاه حمزه –امامزاده علی –بی بی رشیده –امیر شهریار
غار های کوچک وبزرگ:
غار آب کنارو –غار بیستم
چشمه ها :
توف شیرین –چشمه بیستم –چشمه خائیز –چشمه تنگ آب =چشمه آب کاسه لذیذ ،باغ عمو-آب زالو
آبگیر دائمی وموقت :
سد کوثر –سد مارون -برم الوان
قبرستان ادیان ومذاهب :
مسجد کلگه برون –مسجد سنوگان

