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بار توليد مثل مى كند و هر بار 2 تا 6 بچه مى زايد كه پس از 16 روز چشم 
باز مى كنند و پس از 3 هفته مى توانند روى درختان حركت كنند. جوان 
ها پس از 3 تا 4 ماه بالغ مى شوند و مادر خود را ترك مى كنند. در حركت 
روى درختان بسيار ماهرانه عمل مى كند و به راحتى از شاخه اى به شاخه 
اى ديگر و حتى از درختى به درخت ديگر در فاصله هاى تقريباً نزديك مى 
پرد يا از ارتفاع چند مترى به روى زمين مى جهد. همچنين روى زمين هم 
به سرعت و چاالكى مى دود. در ايران به جز استان هاى ساحلى جنوب در 

تمامى نقاط يافت مى شود.

اشگول
(Glis glis) 

شبيه به سنجاب ها هستند و ناحية پشتى به رنگ خاكسترى مايل به قهوه 
اى و ناحية زيرين سفيد است. گوش هايى كوچك و چشمانى درشت دارد. 
در شب فعاليت مى كند و به جستجوى غذا مى پردازد. درون حفره هاى 

درختان النه مى سازد. ممكن است به صورت چند تايى در يك النه ديده 
شوند. گاهى نيز درون شكاف صخره ها يا البالى ديوارهاى مخروبه يا 
مناطق مسكونى النه مى سازد. از ميوه هاى مختلف مانند بلوط، زيتون، 
سيب، تمشك، فندق و غيره تغذيه مى كند. همچنين گاهى از حشرات 
و پرندگان كوچك يا تخم آنها تغذيه مى كند.  زمستان را به صورت خواب 
زمستانى سپرى مى كند. در سال يك بار و به تعداد 3 تا 6 بچه مى زايد 
كه پس از 3 هفته چشمان آنها باز مى شود. در جنگل هاى خزان دار در 

استان هاى مازندران، گيالن ، گلستان و اردبيل يافت مى شود.
در نواحى جنگلى شمال ايران هنگام شب صداى آنها را كه شبيه 
جيرجير است مى توان شنيد. اشگول حس شنوايى و بويايى فوق العاده 
قوى دارد. دم آنها به راحتى كنده مى شود، اگر حيوان شكارى يا انسان 
بخواهد يك اشگول را به وسيله دم آن كه بيرون از حفره اى مانده شكار 

كند به راحتى از مهره هاى انتهايى كنده مى شود.    


