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Exterior characteristics: Body light grey, 
silver, dark brown, with mid-dorsal dark 
brown stripe to tail tip or irregular dark brown 
spots, dorsally imperfect zigzag-shape and 
two diagonal dark brown to black stripes on 
each side of head to below eye; venter pale 
yellow with black and white small spots. 
Pupil vertical; rostral in contact with 3 scales 
anteriorly; elongated supraocular present, 
separated from eye by a row of small scales; 5 to 
8 (rarely 9) scales between supraoculars; dorsal 
scales keeled, in 23 rows; ventrals 160 to 174; 
subcaudals 27 to 40; anal entire. Total length 79 
cm; tail 5 cm.
Global distribution: Iran.
Reproduction: Give birth to 5 and 10 and 
young are born during the summer.
Behavior: Can be active in low temperatures, 
while others species can not tolerate low 
temperatures.

نامهایعلمیمترادف:
Vipera latifii

Mertens, Darwsky&Klemmer, 1967
Daboia (Daboia) raddei latifii: Obst, 1983
Vipera (Montivipera) latifii: Nilson et al., 1999
Montivipera latifii:

Rastegar -pouyani et al., 2008

ویژگیهایظاهری:رنگ بدن خاکس��تری روش��ن، نقره ای ، 
قهوه ای تیره اس��ت. گاهی یک خط قهوه ای طولی تیره در سرتاسر 
س��طح پش��تی تا انتهای دم دارد و گاهی خال های قهوه ای تیره و 
نامنظم بر روی سطح پشتی دیده می شود. این خال ها ممکن است 
به شکل زیگ زاگ ناقص مشاهده گردند. دو خط مورب تیره متمایل 
به مشکی در دو طرف سر تا زیر چش��م قابل مشاهده است. سطح 
شکمی زرد روشن با خال های ریز س��فید و مشکی است.  مردمک 
چشم عمودی است. پولک رسترال به 3  پولک در باالی پوزه متصل 
اس��ت. پولک باالی چشمی کش��یده ای دارد که توسط یک ردیف 
پولک کوچک از چشم جدا شده است. 5 تا 8  )به ندرت 9( پولک در 
فاصله میان دو پولک باالی چشمی قرار گرفته اند. پولک های سطح 
پش��تی تیغه دارند و در 23 ردیف قرار گرفته اند. پولک های سطح 
ش��کمی 160 تا 174 و س��طح زیر دم 27 تا 40 عدد هستند. پولک 

مخرجی منفرد است. طول کل 79 و طول دم 5 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: ایران.

زادآوری: این مار زنده زا س��ت و بین 5 تا 10 نوزاد در تابستان به 
دنیا می آورد.

عاداتورفتار:گزارشاتی از فعالیت این حیوان در دماهای پایین 
وجود دارد که در مقابل سایر افعی های ایران قابل توجه است. 

 افعی لطیفی 
  Montivipera latifii

(Mertens, Darewsky & Klemmer, 1967)
Latifi’s Viper

Fam
ily: V

iperidae
M

ontivipera latifii
خانواده:افعی

زیرراسته:مارها
Suborder: Serpentes
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Exterior characteristics: Body light brown, 
dark grey or blackish grey; dorsally one row 
of round light, brick-red spots; laterally dark 
brown or black stripes; two dark brown stripes 
behind eye to corner of mouth and beyond; 
venter with small dark grey or black spots. Pupil 
vertical; rostral in contact with 2 scales anteriorly; 
elongated supraocular present, separated from 
eye by a row of small scales; 5 to 8 (rarely 9) scales 
between supraoculars; dorsal scales keeled, in 
23 rows; tail relatively short, less than 8% of total 
length; ventrals 161 to 185; subcaudals 25 to 39; 
anal entire. Total length 110 cm; tail 8 cm.
Global distribution: Turkey, Armenia, Iran 
and Turkmenistan.
Reproduction: It is an ovoviviparous species; 
the female gives birth to between 3 and 9 young. 
The duration of pregnancy is 140 to 160 days.
Behavior: This species forms congregations 
during the winter.

ویژگیهایظاهری: بدن خاکستری روشن تا تیره متمایل به 
مشکی یا قهوه ای تیره و همراه با خال های گرد یا نامنظم زرد رنگ 
با حاشیه تیره متمایل به مشکی در قسمت پشتی است. در قسمت 
خلفی سر خطوط مشکی رنگ طولی به هم پیوسته دیده می شود. دو 
خط تیره در پشت چشم تا قسمت خلفی گوشه دهان وجود دارد. دو 
سری خال یک در میان کوچک و بزرگ با حاشیه روشن در سطح 
جانبی دیده می شود. سطح شکمی به رنگ تیره متمایل به مشکی 
با خال های ریز مشکی و سفید است. مردمک چشم عمودی است. 
پولک رسترال به دو پولک در باالی پوزه متصل است. پولک باالی 
چشمی کشیده ای دارد که توسط یک ردیف پولک کوچک از چشم 
جدا شده است. 5 تا 8  )به ندرت 9( پولک در فاصله میان دو پولک 
باالی چشمی قرار گرفته اند. پولک های سطح پشتی تیغه دارند و 
در 23 ردیف قرار گرفته اند. دم کوتاه است و حدود 8 درصد از طول 
کل جانور را شامل می شود. پولک های سطح شکمی 161 تا 185 
و سطح زیر دم 25 تا 39 عدد هس��تند. پولک مخرجی منفرد است. 

طول کل 110 و طول دم 8 سانتی متر است.
پراکنشجهانی:ترکیه، ارمنستان، ایران و ترکمنستان.

زادآوری: این مار تخم زنده زا بوده و بین 3 تا 9 نوزاد به دنیا می آورد. 
در این گونه دوران بارداری بین 140 تا 160 روز به طول می انجامد.

عاداتورفتار: افراد این گونه در فصل زمستانی در کنار یکدیگر 
جمع  می شوند.

نامهایعلمیمترادف:
Vipera raddei Boettger, 1890
Vipera albicornuta Nilson&Andrén, 1985
Montivipera raddei:Werning& Wolf, 2007

 افعی راده
 Montivipera raddei (Boettger, 1890)
Radde’s Viper

M
ontivipera raddei

Fam
ily: V

iperidae
خانواده:افعی

زیرراسته:مارها
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Exterior characteristics: Body charcoal grey, 
dark brown with round or irregular shaped spots 
in yellow with dark or black margins dorsally; 
longitudinal black stripes posteriorly on head 
joining with two dark stripes behind eye to 
corner of mouth; venter dark brown or black. 
Pupil vertical; rostral in contact with 2 scales 
anteriorly; elongated supraoculars in contact with 
eyes; 6 scales between supraoculars; dorsal scales 
keeled, in 23 rows; ventrals 161; subcaudals 23; 
anal entire. Total length 29 cm; tail 2 cm.
Global distribution: Turkey and Iran.
Reproduction: It is ovoviviparous, and it gives  
birth to 10 to  12 neonates in each clutch.
Behavior: There is no data about the biology of 
this species.

ویژگیهایظاه�ری: بدن به رن��گ خاکس��تری و به همراه 
خال های زرد رنگ و مدور با حاش��یه قهوه ای تیره است. تقریبًا 24 
خال در ناحیه پشتی دیده می ش��ود. دو خال مورب در ناحیه گردن 
وجود دارد و یک خط تیره از ناحیه چشم تا گوشه دهان کشیده شده 
است. سطح ش��کمی قهوه ای تیره یا مشکی است. مردمک چشم 
عمودی اس��ت. پولک رس��ترال به دو پولک در باالی پوزه متصل 
است. پولک باالی چشمی کشیده ای دارد که به چشم متصل است. 
6 پولک در فاصله میان دو پولک باالی چش��می ق��رار گرفته اند. 
پولک های سطح پش��تی تیغه دارند و در 23 ردیف قرار گرفته اند. 
پولک های سطح شکمی 161 و سطح زیر دم 23عدد هستند. پولک 

مخرجی منفرد است.طول کل 29 و طول دم 2 سانتی متر است.
پراکنشجهانی:ترکیه و ایران.

زادآوری:تخم زنده زا بوده و بین 10 تا 12 نوزاد به دنیا می آورد.
عاداتورفتار:در مورد عادات و رفتار این مار اطالعاتی موجود 

نیست.

نامهایعلمیمترادف:
Vipera wagneri Nilson&Andrén, 1984
 Vipera (Montivipera) wagneri:

Nilson et al., 1999
Montivipera wagneri: Garrigues et al., 2005

 افعی خال دار
  Montivipera wagneri

 (Nilson & Andrén, 1984)
Ocellated Mountain Viper

Fam
ily: V

iperidae
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خانواده:افعی
زیرراسته:مارها

Suborder: Serpentes
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Pseudocerastes fieldi
Fam

ily: V
iperidae

خانواده:افعی
زیرراسته:مارها

Exterior characteristics: Body grayish yellow 
to light brown with about 30 transverse spot in 
two series; Ventral scales with black dots on their 
edge; two dark brown lines extends from eyes to 
edge of mouth and back of head. Eyes usually 
with an elevated projection above it; dorsal 
scales keeled, in 21(rarely 23) rows; two series 
of scales between nasal and rostral; ventrals 127 
to 142; subcaudals 34 to 46; anal entire. Total 
length 75 cm; tail 8 cm.
Global distribution: Iran, Palestine, Egypt, 
Jordan, Iraq, Saudi Arabia and Syria.
Reproduction: This snake is viviparous and 
gives birth to 2 neonates per year.
Behavior: This snake moves with a sideways 
motion.

نامهایعلمیمترادف:
Pseudocerastes fieldi Schmidt, 1930
Pseudocerastes persicus fieldi:

Arnold& Gallagher, 1977
Daboia persica  fieldi: Obst, 1983

ویژگیهایظاهری: بدن به رنگ زرد متمایل به خاکس��تری 
روشن یا قهوه ای اس��ت. سطح پش��تی دارای تقریبًا 30 عدد خال 
عرضی در دو ردیف اس��ت. لبه پولک های س��طح شکمی و سطح 
زیری��ن دم دارای خال  های ریز مش��کی رنگ اس��ت. دارای خط 
قهوه ای در ناحیه جانبی سر بوده که از چشم به سمت عقب و پائین 
کش��یده ش��ده اند . معمواًل دو زایده ش��اخ مانند در باال چشم قابل 
مشاهده است. پولک های سطح پشتی تیغه دارند و در 21 )به ندرت 
23( ردیف قرار گرفته اند. دو ردیف پولک در میان پولک رس��ترال 
و پولک بینی دیده می شود. پولک های سطح شکمی 127 تا 142 
و سطح زیر دم 34 تا 46 عدد هس��تند. پولک مخرجی منفرد است. 

طول کل 75 و طول دم 8 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: ایران، فلسطین، مصر، اردن، عراق، عربستان 

و سوریه.
زادآوری:این گونه زنده زا بوده و 2 نوزاد در سال به دنیا می آورد.

عاداتورفتار:حرکت این مار جانبی است.

 مار شاخ دار فیلد
  Pseudocerastes fieldi Schmidt, 1930
Field's Horned Viper

Suborder: Serpentes
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Exterior characteristics: Body variously 
colored grey or light brown, bronze or bluish 
grey; dorsally four series of large, dark spots, 
with middle two series zigzag-shaped and dark; 
two diagonal dark brown stripes on each side of 
head extending from eye; venter pale yellow, 
occasionally white with small dark spots. Eyes 
usually with an elevated projection above it; 
dorsal scales keeled, in 23 or 25 rows; one series 
of scales between nasal and rostral; ventrals 144 
to 163; subcaudals 38 to 50; anal entire. Total 
length 116 cm; tail 13 cm.
Global distribution: Iraq, Kuwait, Saudi 
Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Oman, United 
Arab Emirates, Jordan, Turkey, Azerbaijan, Syria 
and Palestinian.
Reproduction: Lays 11 to  21 eggs. 
Behavior: These snakes may employ various 
methods of locomotion, including side-winding, 
serpentine and rectilinear. These snakes are 
almost totally nocturnal, only being seen during 
the day or early evening during colder periods. 
It is not particularly aggressive.

ویژگیه�ایظاهری: رنگ بدن متنوع اس��ت. ب��دن به رنگ 
خاکستری، قهوه ای روشن، خاکس��تری متمایل به سربی یا آبی و 
به همراه چهار سری خال درشت تیره بوده که دو سری از میانی آن 
به ش��کل زیگ زاگ قرار گرفته اند. دو خط مورب قهوه ای تیره در 
دو طرف سر تا زیر چشم دیده می شود. سطح شکمی زرد روشن و 
گاهی سفید با خال های ریز تیره رنگ است. یک سری خال قهوه ای 
تیره در سطح جانبی بدن وجود دارد. معمواًل دو زایده شاخ مانند در 
باال چشم قابل مشاهده است. پولک های سطح پشتی تیغه دارند و 
در 23 یا 25 ردیف قرار گرفته اند. یک ردیف پولک در میان پولک 
رسترال و پولک بینی دیده می شود. پولک های سطح شکمی 144 
تا 163 و سطح زیر دم 38 تا 50 عدد هستند. پولک مخرجی منفرد 

است. طول کل 116 و طول دم 13 سانتی متر است.
پراکنشجهانی:عراق، کویت، عربس��تان، ایران، افغانستان،  
پاکس��تان، عمان، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، آذربایجان، 

سوریه و فلسطین.
زادآوری:این مار تخم گذار است و بین 11 تا 21 تخم می گذارد.

عاداتورفت�ار:این مار از روش های مختلف��ی مانند حرکت از 
پهلو، مسیر مستقیم و موجی جهت حرکت کردن استفاده می کند. 
این گونه شب فعال است و تنها در فصول س��رد است می توان آن 

را در هنگام روز و اوایل عصر دید. این گونه، مار مهاجمی نیست.

نامهایعلمیمترادف:
Cerastes persicus

Duméril, Bibron&Duméril, 1854
 Vipera persica persica Marx&Rabb, 1965
Pseudocerastes persicus:

Rastegar -pouyani et al., 2008

 مار شاخ دار ایرانی 
 Pseudocerastes persicus
 (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Persian Horned Viper

Fam
ily: V

iperidae
Pseudocerastes persicus

خانواده:افعی
زیرراسته:مارها

Suborder: Serpentes



291

291

Exterior characteristics: Body coloration is 
similar to Persian horned viper. Eyes usually 
with  an elevated projection above it; dorsal 
scales strongly keeled, in 25 rows; tail short, 
with 15 pairs of subcaudals; dorsolateral caudal 
scales adjoining subcaudals have elongated 
keels; tail terminates in an elongate, oval, bulb-
like structure; ventrals 145; anal entire. Total 
length 53 cm; tail 6 cm.
Global distribution: Iran.
Reproduction: No data available.
Behavior: When alarmed, it gives a hissing 
sound and prepares to attack, raising head and 
neck from the ground and abruptly striking at 
its target without warning. Camouflage in its 
natural habitat is extremely effective because 
it perfectly resembles its environment (burned 
gypsum under sunlight) and one can hardly see 
it until it moves. Speed of the strike is very fast 
and can complete in less than 1 sec.

ویژگیه�ایظاهری:رنگ ب��دن همانند مار ش��اخ دار ایرانی 
است. معمواًل دو زایده شاخ مانند در باال چشم قابل مشاهده است. 
پولک های سطح پش��تی تیغه دارند و در 25 ردیف قرار گرفته اند. 
دم کوتاه اس��ت و 15 پولک زیر دم��ی دارد. پولک های کناری دم 
دارای زواید بلندی هستند. برجستگی تخم مرغی شکلی در قسمت 
انتهایی دم وجود دارد. پولک های زیر ش��کم 145 عدد هس��تند و 
پولک مخرجی منفرد اس��ت. طول کل 53 و طول دم 6 سانتی متر 

است.
پراکنشجهانی:ایران.

زادآوری:اطالعاتی در مورد تولیدمثل این مار موجود نیست.
عاداتورفت�ار:این مار زمانی که احساس خطر می کند صدای 
»هیس هیس« از خود تولید می کند. سپس س��ر و گردن خود را از 
زمین بلند کرده و بدون هیچ گونه هش��داری به س��رعت به سمت 
دشمن حمله می کند. کل زمان انجام عمل حمله در این مار بسیار 

سریع است و حتی کمتر از 1 ثانیه طول می کشد.

 مار شاخ دار دم عنکبوتی 
Pseudocerastes urarachnoides 

Bostanchi, Anderson, Kami
 & Papenfuss, 2006

Spider -tailed Horned Viper

Pseudocerastes urarachnoides
Fam

ily: V
iperidae

خانواده:افعی
زیرراسته:مارها

Suborder: Serpentes
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Exterior characteristics: Body brown, grey, 
pale brownish yellow or black or brick-reddish 
dark brown; dorsally a longitudinal row of 
elliptical spots, occasionally joined to form 
zigzagging stripe laterally, 2 or 3 series of small 
dark brown spots; dark stripe between posterior 
edge of eye and corner of mouth; venter and 
under tail with small black and white Spots. Pupil 
vertical; anterior part of the head covered with 
large scales (frontal and parietals distinct); rostral 
width and height similar; elongated supraocular 
present; 5 scales between eyes; dorsal scales 
keeled, in 21 rows; ventrals 123 to 145; subcaudals 
21 to 37; anal entire. Total length 65 cm; tail 5 cm.
Global distribution: Gives birth up to 10 young.
Behavior: In hot part of the summer it changes 
from diurnal activity to being active in the 
morning and evening hours.

ویژگیهایظاه�ری: بدن به رنگ قهوه ای، خاکس��تری، زرد 
متمایل به قهوه ای روشن، مشکی و یا قهوه ای تیره متمایل به قرمز 
آجری است. سطح پشتی دارای یک ردیف خال بیضی شکل و گاهی 
به هم پیوسته است که در مجموع به شکل خط زیگ زاگ در طول 
بدن دیده می شود. 2 یا 3 سری خال کوچک قهوه ای تیره در سطح 
جانبی بدن قابل مشاهده است. همچنین یک خط تیره بین قسمت 
پشتی چشم و گوشه دهان کشیده شده است. خال های ریز مشکی 
و سفید در سطح شکمی و زیر دم وجود دارد. مردمک چشم عمودی 
است. قسمت جلویی روی سر توسط پولک های بزرگ پوشیده شده 
است )پولک های پیشانی و آهیانه کاماًل مشخصند(. ارتفاع و عرض 
پولک رسترال برابر است. پولک باالی چشمی کشیده است. 5 پولک 
در فاصله بین دو چشم قرار دارد. پولک های سطح پشتی تیغه دارند و 
در 21 ردیف قرار گرفته اند. سطح شکمی توسط 123 تا 145 و سطح 
زیر دم توسط 21 تا 37 پولک پوشیده ش��ده است. پولک مخرجی 

منفرد است. طول کل 65 و دم 5 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: ایران، ارمنستان و ترکیه.

زادآوری:این مار زنده زاست و تا 10 نوزاد به دنیا می آورد.
عاداتورفتار: این مار در ساعات گرم تابستان فعالیت اش را از 

روز به ساعات نخست صبح و عصر موکول می کند.

نامهایعلمیمترادف:
Acridophaga renardi eriwanensis Reuss, 1933
Vipera ursinii ebneri

Knopfler & Sochurek, 1955
Vipera eriwanensis: Hoggren et al., 1993
Vipera (Acridophaga) eriwanensis:

Rastegar -pouyani et al., 2008

افعی البرزی
Vipera (Acridophaga) eriwanensis 

(Reuss, 1933)
Alborz Viper

Suborder: Serpentes
Fam

ily: V
iperidae

Vipera eriw
anensis

خانواده:افعی
زیرراسته:مارها
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Exterior characteristics: The color of the 
carapace in adults is usually reddish brown, the 
plastron yellowish white to yellowish brown or 
orange; the head and limbs scales are reddish with 
yellow margins, broader in older specimens; the 
lower jaw is yellowish brown. Elongate carapace 
with medial vertebral ridge, serrated posteriorly, 
becoming progressively smoother with age; 
posterior marginal rim serrated in juveniles, 
becoming smoother in older individuals; 5 or 
6 costal scutes; 13 marginal scutes. Straight 
carapace length 110 cm.
Global distribution: Coastal parts of 
Indian, Pacific and Atlantic Oceans and also 
Mediterranean sea. 
Reproduction: It’s oviparous but they don’t 
lay egg in Iranian coasts of Persian Gulf and 
Oman Sea. It lays up to 100 eggs per clutch and 
incubating period is approximately 80 days.
Behavior: Loggerheads spend up to 85% of their 
day submerged. The average duration of dives is 
15 to 30 minutes, but they can stay submerged 
for up to four hours. Female   aggression, which 
is especially uncommon in marine vertebrates, 
is common among loggerheads. This conflict 
primarily occurs over access to feeding grounds. 

ویژگیهایظاهری: سطح الِک پش��تی در افراد بالغ معمواًل 
قهوه ای متمایل به قرمز و الِک ش��کمی س��فید متمایل به زرد تا 
قهوه ای ی��ا نارنجی متمایل به زرد اس��ت. پولک های روی س��ر و 
دست و پا قرمز رنگ بوده و حاشیه هر پولک زرد است. این حاشیه 
با افزایش سن افزایش می یابد. فک پایین قهوه ای متمایل به زرد 
است. الِک پشتی کشیده است. پولک های ستون مهره ای دارای 
برجستگی های تیزی هس��تند که نوک آنها به سمت عقب تمایل 
دارد. این برجستگی ها در افراد مسن به تدریج صاف می شوند.  در 
افراد جوان پولک های حاش��یه ای عقبی به صورت دندانه دندانه 
هستند که با افزایش س��ن صاف تر می ش��وند. در هر سمت 5 یا 
6 پولک دنده ای و 13 پولک حاش��یه ای دارد. طول مستقیم الِک 

پشتی 110 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: نواحی ساحلی اقیانوس های هند، اطلس و آرام 

و همچنین دریای مدیترانه.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار اس��ت ولی در سواحل ایران 
تخم گذاری نمی کند. در هر النه تا 100 تخم می گذارد و تخم ها در 

دوره ای 80 روزه تفریخ می گردند.
عاداتورفتار: الک پش��ت س��رخ 85 درصد از عمر خود را در 
اعماق آب به سر می برد. متوسط زمان حضور آن ها در زیر آب 15 
تا 30 دقیقه اس��ت اما قادرند تا 4 س��اعت هم در زیر آب بمانند. در 
الک پشت های س��رخ بین ماده ها بر س��ر تغذیه و چرا درگیری رخ 

می دهد که این رفتار در میان مهره داران دریایی معمول نیست.

نامهایعلمیمترادف:
Testudo caretta Linnaeus, 1758
Chelonia caretta: Dyce, 1861
Caretta caretta: Stejneger, 1904

الک پشت سرخ
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

 Loggerhead Sea Turtle
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ویژگیهایظاهری: در نابالغین الِک پشتی به رنگ قهوه ای 
تیره تا زیتونی بوده و در بالغین کاماًل قه��وه ای و به همراه نوارها و 
نقطه های روشن دیده می شود. الِک ش��کمی در بالغین زرد رنگ 
است. دست ها و پاها تیره رنگ اند و نوارهای زرد رنگی بر روی آنها 
دیده می شود. معمواًل لکه قهوه ای تیره ای در وسط هر پولک  دست 
و پا به چشم می خورد. الِک پش��تی قلبی شکل بوده و پولک های 
آن همپوشانی ندارند. فاقد برجستگی های تیز بر روی پولک های 
ستون مهره ای است. در هر سمت 4 پولک دنده ای دارد. نخستین 
پولک مهره ای با نخستین پولک دنده ای در تماس است. معمواًل 
چهار پولک عقب چشمی و یک جفت پولک جلو پیشانی دارد. طول 

مستقیم الک پشتی 120 سانتی متر است.
پراکن�شجهان�ی:در تمام آب ه��ای گرم و نیم��ه گرم یافت 

می شود. حدود پراکنش آن تا مدار قطبی نیز ادامه می یابد.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار است. تعداد تخم ها بستگی به 
جثه مادر دارد اما به طور متوسط 135 تخم می گذارد. تخم ها بعد از 
45 تا 75 روز، شب هنگام تفریخ شده و بچه الک پشت ها مستقیمًا 

به سمت دریا حرکت می کنند.
عاداتورفتار: الک پشت های سبز معمواًل مسافت زیادی را بین 
چراگاه و محل تخم گذاری خود ش��نا می کنند. آن ها برای رسیدن 
به محل تخم گذاری خود ممکن است تا 2600 کیلومتر شنا کنند. 

سرعت شنای الک پشت سبز به 3 کیلومتر بر ساعت می رسد. 

Exterior characteristics: Carapaces of 
juveniles turn dark brown to olive, while those 
of mature adults are entirely brown, spotted 
or marbled with variegated rays. Underneath, 
the turtle’s plastron is hued yellow. Limbs are 
dark-colored and lined with yellow, and are 
usually marked with a large dark brown spot in 
the center of each appendage. Carapace heart-
shaped, without vertebral keel; carapace plates 
juxtaposed; four pairs of coastal plates; first 
vertebral in contact with first marginal; usually 
four postoculars; one pair of prefrontal. Straight 
carapace length 120 cm.
Global distribution: The Green Sea Turtles 
are found in all tropical and subtropical oceans, 
and its range extends well into the Arctic Circle.
Reproduction: Clutch size depends on the age 
of the female, but average clutch size is 135. 
At around 45 to 75 days, the eggs hatch during 
the night, and the hatchlings instinctively head 
directly into the water.
Behavior: Green sea turtles migrate long 
distances between feeding sites and nesting 
sites; some swim more than 2,600 kilometers to 
reach their spawning grounds. Green sea turtles 
typically swim at 2.5  to 3 km/h. 

نامهایعلمیمترادف:
Testudo mydas Linnaeus, 1758
Natator tessellatus McCulloch, 1908
Chelonia mydas: Stebbins, 1985

الک پشت سبز
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
 Green Sea Turtle
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ویژگیهایظاهری:نقوش الِک پش��تی در افراد بالغ و نابالغ 
به رنگ مش��کی و به همراه نقوش قهوه ای یا زرد رنگ است. سر، 
گردن و دست و پا قهوه ای تیره است و پولک های این مناطق دارای 
حاشیه س��فید یا زرد رنگ هستند. الِک ش��کمی به رنگ نارنجی 
کم رنگ است. الِک پشتی کم و بیش قلبی شکل بوده و پولک های 
آن همپوش��انی دارند. پولک های س��تون مهره ای تیغه دارند. در 
هر س��مت 4 پولک دنده ای دارد. معمواًل 3 پولک عقب چش��می 
و دو جفت پولک جلو پیش��انی دارد. طول مستقیم الک پشتی 84 

سانتی متر است.
پراکنشجهانی:نواحی ساحلی اقیانوس های هند، اطلس و آرام 

و همچنین دریای مدیترانه و سرخ.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار است. الک پشت ماده از اواخر 
زمس��تان برای تخم گذاری به س��احل مراجعه می کند و در هر بار 

تخم گذاری بین 60 تا 160 تخم می گذارد.
عاداتورفت�ار:الک پشت های عقابی ماده به منظور برگزیدن 
محلی مناسب برای تخم گذاری ممکن است مسافت های زیادی 

را شنا کنند.

نامهایعلمیمترادف:
 Testudo imbricata Linnaeus, 1766
Chelone imbricata: Boulenger, 1889
Eretmochelys imbricata: Stebbins, 1985

Exterior characteristics: In subadults and 
adults the carapace is dark, almost black in color, 
with lighter yellowish or brownish markings; 
the head and limbs are dark brown, the scales are 
clearly outlined with whitish or yellowish. The 
plastron is almost uniform reddish brown. The 
soft skin of the ventral parts is tinged orange. 
Carapace more or less heart-shaped, with a fully 
continuous vertebral keel; plates of carapace 
imbricate; four pairs of coastal plates; usually 
3 postoculars; 2 pairs of prefrontals. Straight 
carapace length 84 cm.
Global distribution: Coastal parts of 
Indian, Pacific and Atlantic Oceans and also 
Mediterranean and Red sea. 
Reproduction: It’s oviparous. At the end of 
winter, female turtles come to sea shore to lay 
eggs. They usually lay 60 to 160 eggs each time.
Behavior: Female hawksbills show preference 
for particular beaches and carry out long 
distance migration to select nesting beaches. 

الک پشت پوزه عقابی 
 Eretmochelys imbricata

 (Linnaeus, 1766)
 Hawksbill Sea Turtle
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Exterior characteristics: The adults are a 
uniform olive  gray or greenish on the carapace 
and the dorsal parts; the plastron and ventral 
parts are a whitish or creamy yellow color 
that extends to sides of the head, neck and the 
shoulders. Carapace wide and almost circular 
with medial vertebral ridge, marginal rim 
smooth, not serrated; 6 to 8 (Rarely 5 to 9) costal 
scutes; Bridge with Four inframarginal plates. 
Straight carapace length 103 cm.
Global distribution: Coastal parts of Indian, 
Pacific and Atlantic Oceans; mainly southern 
hemisphere. Never seen in Mediterranean Sea 
and Gulf of Mexico. 
Reproduction: It’s oviparous. It lays up to 168 
eggs per clutch. The incubation period is usually 
between 45 to 51 days under natural conditions, 
but may extend to 70 days in poor weather 
conditions. They don’t lay egg in Iranian coasts 
of Persian Gulf and Oman Sea.
Behavior: Although they do also nest alone, 
olive ridleys are known for their remarkable 
mass nestings, when many thousands of females 
congregate on the same beach; the event is 
known as an 'arribada', which is Spanish for 
'mass arrival'.

ویژگیه�ایظاهری:رنگ الِک پش��تی در افراد بالغ به رنگ 
خاکستری متمایل به زیتونی یا سبز یک دست است. الِک شکمی 
و سطح شکمی اندام ها کرم متمایل به سفید یا زرد است. این رنگ 
تا دو سمت سر، گردن و ش��انه ها ادامه می یابد. الِک پشتی  پهن و 
تقریباً دایره ای است. لبه پولک های حاشیه ای صاف است و دندانه 
دندانه نیست. تعداد پولک های دنده  ای 6 تا 8 )به ندرت 5 تا 9( عدد 
است. ارتباط بین الِک پشتی و شکمی توسط چهار پولک به وجود 

آمده است. طول مستقیم الک پشتی 103 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: نواحی ساحلی اقیانوس های هند، اطلس و آرام 
به خصوص در نیم کره جنوبی.  در دریای مدیترانه و خلیج مکزیک 

دیده نمی شود.
زادآوری: این الک پشت تخم گذار است. در هر النه تا 168 تخم 
می گذارد. دوره تفریخ در شرایط مطلوب حدود 45 تا 51 روز است 
اما در شرایط بد اقلیمی ممکن است تا 70 روز به طول بیانجامد. در 

سواحل ایران تخم گذاری نمی کند.
عاداتورفتار: هرچند که ممکن است افراد ماده در این گونه به 
تنهایی النه سازی کنند، اما الک پشت زیتونی رایدلی به دلیل هجوم 
هزاران الک پشت ماده برای النه س��ازی در یک ساحل به صورت 

هم زمان معروف است.

نامهایعلمیمترادف:
Chelonia olivacea Eschscholtz, 1829
Caretta olivacea: Stejneger, 1907
Lepidochelys olivacea: Stebbins, 1985

الک پشت زیتونی رایدلی
 Lepidochelys olivacea

(Eschscholtz, 1829)
 Olive Ridley Sea Turtle
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 Exterior characteristics: The leather-back Sea 
Turtles are variable in color, usually carapace 
color is dark brown, slate, or blue-black and 
either unmarked or with pale blotches. The skin 
on the head, neck, and limbs is black or dark 
brown with some white spotting. The plastron is 
gray or black. Carapace smooth, with 7 distinct 
longitudinal ridges; except for a nuchal, shell 
bones are replaced by a mosaic of small bony 
plates embedded in a thick leathery skin ; no 
horny scutes. Straight Carapace length 270 cm.
Global distribution: They are found in all 
tropical and subtropical oceans, and its range 
extends well into the Arctic Circle.
Reproduction: It’s oviparous. Its favored 
breeding beaches are mainland sites facing deep 
water and they seem to avoid those sites protected 
by coral reefs. Lays up to 110 eggs per clutch. 
Incubation period is 60 to 70 days. Don’t lay eggs 
in Iranian coasts of Persian Gulf and Oman Sea. 
Behavior: Like other sea turtles is a migratory 
turtle and it may migrate to a distance of about 
20,000 km for foraging journey over a period of 
647 days. They are cold water reptiles, venturing 
into warmer tropical waters only intermittently 
and primarily for nesting.

نامهایعلمیمترادف:
Testudo coriacea Vandelli, 1761
Sphargis coriacea: Gray, 1831
 Dermochelys coriacea: Blainville, 1816

الک پشت پشت چرمی
Dermochelys coriacea

 (Vandelli, 1761)
Leather-back Sea Turtle

ویژگیهایظاهری: الک پش��ت پشت چرمی ممکن است به 
چند رنگ مختلف دیده شود اما معمواًل الِک پشتی به رنگ قهوه ای 
تیره، آبی متمایل به مش��کی و یا زغالی یک دس��ت و یا به همراه 
لکه های روشن است. سر، گردن و دست و پاها مشکی و یا قهوه ای 
تیره و به همراه لکه های سفید رنگ است. الِک شکمی خاکستری 
تا مشکی است. الِک پشتی صاف اس��ت و 7 نوار طولی برجسته بر 
روی آن دیده می شود.  الِک پشتی فاقد پولک بوده و به عوض آن 
پوستی چرم مانند، الک را پوشانده است. طول مستقیم الک پشتی 

270 سانتی متر است.
پراکن�شجهان�ی: در تمام آب ه��ای گرم و نیم��ه گرم یافت 

می شود. حدود پراکنش آن تا مدار قطبی نیز ادامه می یابد.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار است. سواحل مشرف به آبهای 
عمیق را برای النه  س��ازی برمی گزیند و معمواًل از س��واحلی که 
توسط آب سنگ های مرجانی احاطه شده اند دوری کند. در هر النه 
تا 110 تخم می گذارد. تخم ها بعد از 60 تا 70 روز تفریخ می شوند. 

در سواحل ایران تخم گذاری نمی کند.
عاداتورفتار: الک پشت  چرمی نیز مانند سایر الک پشت های 
دریایی یک گونه مهاجر اس��ت و ممکن اس��ت به منظ��ور تغذیه 
تا مس��افتی حدود 20000 کیلومتر و تا م��دت 647 روز مهاجرت 
کند. آن ها معمواًل جزو خزندگان س��ردآبی هستند و تنها به منظور 

تولیدمثل به آب های گرم استوایی رجوع می کنند.
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ویژگیهایظاهری:رنگ الِک پشتی مشکی، قهوه ای تیره و 
یا قهوه ای متمایل به زیتونی و به همراه نقاط زرد رنگ بی شماری 
اس��ت. س��ر، گردن، دس��ت و پا و دم به رنگ قهوه ای تیره بوده و 
لکه های زرد رنگی بر روی آن دیده می شود.  الِک شکمی زرد رنگ 
است و گاه نقوش تیره نامنظمی بر روی آن دیده می شود. عنبیه در 
نرهای بالغ قرمز یا نارنجی و در ماده ها و نابالغین زرد رنگ اس��ت. 
انگشتان دست و پا پرده دار است. ناحیه باالی سر فاقد پولک بوده 
و توسط پوست پوشیده شده اس��ت. بخش لوال مانند مشخصی در 
میان الِک شکمی، سبب امکان حرکت مختصری در بخش ابتدایی 
آن می شود. الِک پشتی و شکمی به وس��یله بخشی غضروفی به 
یکدیگر متصل شده اند. قسمت انتهایی پولک مخرجی گرد است. 

طول مستقیم الِک پشتی 18 سانتی متر است.
پراکن�شجهانی: ای��ران، آلمان، اتریش، س��وئد، س��وییس، 
یوگوسالوی، لهستان، مجارستان، آلبانی،جمهوری چک، اسلواکی، 
ایتالیا، ساردینیا، فرانسه، کرواسی، اس��پانیا، پرتغال، یونان، ترکیه، 
بلغارس��تان، رومانی، التویا، لیتوانی، مراکش، الجزایر، آذربایجان، 
ترکمنس��تان، گرجس��تان، اوکراین، ب��الروس، مولدوا، روس��یه، 

صربستان، مونته نگرو، مقدونیه، هلند و تونس.
زادآوری:این الک پشت 3 تا 16 )معموال 9 یا 10( تخم می گذارد.

عاداتورفتار:این الک پش��ت روزگرد است. در هنگام روز در 
کنار آب جهت آفتاب گرفتن مي نشیند. در هنگام احساس خطر، به 

داخل آب فرار مي کند.

Exterior characteristics: Carapace black, dark 
brown or olive brown with numerous yellow dots; 
Head, neck, limbs and tail dark brown with yellow 
spots; Plastron yellow, sometimes with irregular 
dark marking; Iris in adult males red or orange 
and yellow in females and subadults. Digits fully 
webbed; head covered with undivided smooth 
skin; a more or less distinct hinge between hyo and 
hypoplastra makes only anterior part of plastron 
somewhat movable; plastron united to carapace 
by a ligament; anal  rounded posteriorly. Straight 
carapace length 18 cm.
Global distribution: Iran, Germany, Austria, 
Switzerland, swiss, Yugoslavia, Poland, Hungary, 
Albania, Czech, Slovakia, Italy, Sardinia, France, 
Croatia, Spain, Portugal, Greece, Turkey, 
Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania, Morocco, 
Algeria, Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia, 
Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Serbia, 
Montenegro, Macedonia, Netherland and Tunisia.
Reproduction: Lays 3 to 16 eggs, usually 9 or 10.
Behavior: It’s diurnal. In day time it seats out of 
water for basking. When threatened, they dive 
into water.

نامهایعلمیمترادف:
Testudo orbicularis Linnaeus, 1758
Lutremys europaea: Gray, 1856
Emys orbicularis: Blanford, 1876

الک پشت برکه ای اروپایی
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
 European Pond Turtle
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ویژگیهایظاهری:الِک پش��تی به رنگ مش��کی، قهوه ای 
کم رنگ تا زیتون��ی و به همراه نق��وش نامنظم زرد ت��ا کرم رنگ 
اس��ت. در برخی از افراد در ناحیه میان��ی الک نوارهای زرد رنگی 
دیده می ش��ود. این خطوط روشن با افزایش س��ن محو شده و در 
عوض درز جانبی الک تیره تر می گردد. الِک ش��کمی زرد رنگ و 
به همراه نقوش و لکه هایی با رنگ های متنوعی از قرمز تا قهوه ای 
تیره اس��ت. همچنین لکه های زرد رنگی در مرز پولک های سطح 
شکمی دیده می شود. سر و گردن  به رنگ زیتونی تا قهوه ای تیره 
و به همراه نوارهای زرد یا کرم رنگ است. انگشتان دست و پا پرده 
دار است. ناحیه باالی سر فاقد پولک بوده و توسط پوست پوشیده 
شده است. فاقد لوال در الِک شکمی اس��ت. الِک پشتی و شکمی 
به وسیله بخشی اس��تخوانی به یکدیگر متصل ش��ده اند. قسمت 
انتهایی پولک مخرجی نوک تیز اس��ت.طول مستقیم الِک پشتی 

23 سانتی متر است.
پراکنشجهانی:ایران، روسیه، عربستان، اردن، سوریه، لبنان، 
عراق، ترکیه، بلغارس��تان، یون��ان، آلبانی، کرواس��ی، مونته نگرو، 
مقدونیه، گرجستان، ارمنس��تان، آذربایجان، ترکمنستان، بحرین 

و کویت.
زادآوری: این الک پشت تخم گذار اس��ت و در هر بار 6 تا 8 تخم 

می گذارد. تخم ها بین 70 تا 90 روز تفریخ می شوند.
عاداتورفتار: این گونه روز فعال است و در هنگام ساعات روز در 
کنار آب می نشیند و از اشعه آفتاب استفاده می کند. هنگام احساس 

خطر سریع به داخل آب فرار می کند.

Exterior characteristics: The carapace is tan 
to olive or black with yellow to cream-colored 
reticulations patterning the scutes, and some 
individuals have yellow vertebral stripes. These 
light lines fade with age but the pleural seam 
borders become darker. The plastron is either 
yellow with variable reddish to dark brown 
blotches, or dark brown or black with a yellow 
blotch along the lateral scute borders. The head 
and neck is olive to dark brown with yellow 
or pale cream-colored stripes. Digits fully 
webbed; head covered with undivided smooth 
skin; plastron not hinged, immovable; plastron 
united to carapace by bone suture; anal  pointed 
posteriorly. Straight carapace length 23 cm.
Global distribution: Russia, Saudi Arabia, 
Jordan, Syria, Lebanon, Iran, Iraq, Turkey, 
Bulgaria, Greece, Albania, Croatia, Monte Negro, 
Macedonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Bahrain and  Kuwait.
Reproduction: Lays 6 to 8 eggs per clutch. 
Incubation period  is 70 to 90 days.
Behavior: In day time it seats out of water for 
basking. When threatened, escape into water.

نامهایعلمیمترادف:
 Testudo caspica Gmelin, 1774
Emys caspica: Duméril & Bibron, 1835
 Mauremys caspica: Mcdowell, 1964

الک پشت برکه ای خزری
Mauremys caspica (Gmelin, 1774)
 Caspian Turtle
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Exterior characteristics: The roundish, oval 
carapace of the Euphrates soft shell turtle 
is dark olive green, Uniform or with small 
yellow or whitish dots. Head, neck and limbs 
uniform dark brown, light brown, olive brown 
or with small yellow dot and spots. Plastron 
whitish yellow with dark green or brown marks.   
Carapace and plastron without horny plates; 
Carapace flat, without ridges; Feet with 3 claws. 
Straight carapace length 68 cm.
Global distribution: Iran, Turkey, Syria and 
Iraq.
Reproduction: It’s oviparous. The Euphrates 
soft shell turtle digs a nest chamber in sand that 
is between 13 and 50 centimeters deep. The eggs 
are deposited in the bottom of the chamber, and 
have a round, hollow space above them. The 
clutch size is up to 40 eggs. The eggshells are 
hard, with a pinkish color.
Behavior: It’s diurnal. In day time it seats out of 
water for basking. When threatened, they dive 
into water.

نامهایعلمیمترادف:
Testudo euphratica Daudin, 1802
Trionyx euphraticus: Wermuth & Mertens, 1977
Rafetus euphraticus: Ernst & Barbour, 1989

الک پشت فراتی
Rafetus euphraticus (Daudin, 1802)
Euphrates Softshell Turtle

ویژگیهایظاهری:الِک پشتی بیضی شکل و به رنگ قهوه ای 
تیره متمایل به زیتونی یک دست و یا به همراه خال های ریز سفید یا 
زرد است. سر، گردن و دست و پاها قهوه ای تیره، روشن و یا زیتونی 
متمایل به قهوه ای یک دس��ت و یا به همراه خال ها و لکه های زرد 
رنگ است. الِک شکمی زرد متمایل به سفید و به همراه نقوش سبز 
تیره یا قهوه ای است. صفحات شاخی بر روی الک پشتی و شکمی 
دیده نمی  شود. الِک پشتی صاف و بدون برجستگی است. دست و 
پا دارای سه چنگال است. طول مستقیم الِک پشتی 68 سانتی متر 

است.
پراکنشجهانی: ایران، ترکیه، سوریه و عراق.

زادآوری:این الک پش��ت تخم گذار اس��ت. الک پش��ت فراتی 
تخم های خود را انتهای یک گودال با عمق 13 تا 50 س��انتی متر 
که در باالی آن فضای گنبدی ش��کی وجود دارد، می گذارد. تعداد 
تخم ها در هر النه گاه تا 40 عدد می رسد. پوسته تخم ها سخت بوده 

و رنگ آن سفید متمایل به صورتی است.
عاداتورفتار: این گونه روز فعال است و در هنگام ساعات روز در 
کنار آب می نشیند و از اشعه آفتاب استفاده می کند. هنگام احساس 

خطر سریع به داخل آب فرار می کند.

R
afetus euphraticus
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ویژگیهایظاهری: رنگ الِک پش��تی زرد کدر، قهوه ای، یا 
قهوه ای تیره است و حاشیه پولک ها مشکی رنگ اند. ممکن است 
نقوش مشکی رنگ نامنظم کوچکی در هاله های اطراف هر پولک 
دیده شود. الِک ش��کمی به رنگ زرد، خاکستری یا زرد متمایل به 
سبز است و ممکن است لکه های بزرگ مشکی رنگی بر روی آن 
دیده شود. سطح روی سر توسط پولک پوشیده شده است و دست 
و پا فیل مانند است. انگشتان فاقد پرده هستند. 5 انگشت در دست 
دارد و برجستگی مخروطی ش��کلی بر روی ران پا دیده می شود. 

طول مستقیم الِک پشتی 29 سانتی متر است.
پراکنشجهانی:ایران، اس��پانیا، ایتالیا، فرانس��ه، صربستان، 
مونته نگ��رو، یون��ان، آلبانی، رومان��ی، بلغارس��تان، ترکیه، مصر، 
مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، فلسطین، سوریه، عراق، مولداوی، 

ترکمنستان، روسیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار است. در هر بار تخم گذاری 4 تا 
5 تخم می گذارد و تخم ها بعد از حدود 65 تا 80 روز تفریخ  می شوند.

عاداتورفتار:این گونه روز فعال است و در ساعات گرم روز در 
زیر بوته ها و یا درون سوراخ ها به استراحت می پردازد.

Exterior characteristics: Carapace is dull 
yellow, brownish or dark olive with black 
anterior and lateral margins on the carapace 
plates; there may or may not be small irregular 
black markings on the areola of each scute. The 
plastron is yellowish, grayish or greenish yellow 
with or without large blackish blotches on the 
larger plates. Head covered by shields; hindlimbs 
elephantine, toes unwebbed; forelimb with 5 
claws; a large subconical tubercle on posterior 
aspect of thigh. Straight carapace length 29 cm.
Global distribution: Spain, Italy, France, 
Serbia, Montenegro, Greece, Albania, Romania, 
Bulgaria, Turkey, Morocco,  Egypt, Algeria, 
Tunisia, Libya, Palestine, Syria, Iran, Iraq, Russia, 
Armenia, Turkmenistan, Azerbaijan and Georgia.
Reproduction: It’s oviparous. A typical 
clutch consists of 4 to 5 eggs. Incubation takes 
approximately 65 to 80 days.
Behavior: It’s diurnal and during hot hours of 
the day rest under bushes or inside holes.

نامهایعلمیمترادف:
Testudo graeca Linnaeus, 1758
Testudo buxtoni Boulenger, 1921
Testudo perses Perälä, 2002

الک پشت مهمیزدار
Testudo graeca Linnaeus, 1758
Spur -thighed Tortoise
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ویژگیهایظاهری:سطح الِک پشتی به رنگ های متنوعی از 
قهوه ای روشن یک دست تا قهوه ای متمایل به زرد و به همراه نقوش 
قهوه ای تیره بر روی هر پولک است. الِک شکمی مشکی و به همراه 
رگه های زرد است. سر و دست و پا به رنگ قهوه ای متمایل به زرد 
است. فک پایین به طور مشخصی تیره تر و ناحیه گردن به خصوص 
در افراد جوان تر روشن تر است . سطح روی سر توسط پولک پوشیده 
شده است و دست و پا فیل مانند است. انگشتان فاقد پرده هستند. 4 
انگشت در دست دارد و فاقد برجستگی مخروطی شکلی بر روی ران 

پا است. طول مستقیم الک پشتی 22 سانتی متر است.
پراکن�شجهان�ی:ای��ران، روس��یه، آذربایجان، قزاقس��تان، 
قرقیزس��تان، تاجیکستان، ترکمنس��تان، ازبکس��تان، افغانستان، 

پاکستان و چین.
زادآوری:این الک پشت تخم گذار است و در هر سال تا 5 بار و در 
هر بار 3 تا 5 تخم می گذارد. دوره تفریخ در دمای محیط بین 80 تا 

110 روز است.
عاداتورفتار: این گونه روز فعال است و در ساعات گرم روز در 

زیر بوته ها و یا درون سوراخ ها به استراحت می پردازد.

Exterior characteristics: Carapace varies in 
color from uniformly light brown to yellowish 
brown with extensive dark brown markings on 
each scute; plastron black with yellow seams; 
head and limbs are yellowish brown, with the 
jaws being noticeably darker and the neck, 
especially in younger specimens, tending to 
be lighter (more yellowish) in color.  Head 
covered by shields; hindlimbs elephantine, 
toes unwebbed; forelimb with 4 claws; no large 
subconical tubercle on posterior aspect of thigh. 
Straight carapace length 22 cm.
Global distribution: Iran, Russia,  China, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan and 
Pakistan.
Reproduction: The clutch size is usually 3 to 5 
eggs. Up to five clutches are often deposited per 
year. Incubation period is 80 to 110 days.
Behavior: It’s diurnal and during hot hours of 
the day rest under bushes or inside holes.

نامهایعلمیمترادف:
 Testudo horsfieldii  Gray, 1844
Homopus burnesii  Blyth, 1854
 Agrionemys horsfieldii:

Khozatsky & Mlynarski, 1966

 

الک پشت آسیایی، الک پشت افغانی
Testudo horsfieldii Gray, 1844
Horsfield’s Tortoise
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Suborder: C
rocodylia

Fam
ily: C

rocodylidae
C

rocodylus palustris
خانواده:کروکودیل

ویژگیهایظاهری:رنگ افراد نابالغ قهوه ای کم رنگ متمایل زیرراسته:کروکودیلها
به زرد و به همراه نوارهای عرضی مش��کی رنگ است. این نوارها 
با افزایش س��ن از میان رفته و جانور به رنگ خاکستری تا قهوه ای 
یک دست دیده می شود. صفحات شاخی سطح پشتی در 16 تا 18 
ردیف عرضی و 4 تا 6 ردیف طولی آرایش یافته اند. سطح شکمی 
توس��ط 16 ردیف طولی پولک صاف پوش��یده شده اس��ت. 4 یا 5 
صفحه بزرگ پشت گردنی دارد. پهنای پوزه حدود 60 درصد طول 
آن است. 19 دندان در هر سمت فک باال دارد. متوسط طول بدن 3 
و بیشترین طول بدن 4  متر است که حدود نیمی از این طول به دم 

حیوان تعلق دارد.

پراکن�شجهانی: ایران، بن��گالدش، هند، نپال، پاکس��تان و 
سریالنکا.

زادآوری: ای��ن گونه تخم گذار اس��ت و 10 ت��ا 48 )عمومًا 20 تا 
30( تخم می گذارد. تخم ها پ��س از یک دوره 50 تا 60 روزه تفریخ 

 می شوند.
عاداتورفتار: این گونه خیلی اجتماعی اس��ت ب��ه طوری که از 
طریق بصری و صوتی با هم ارتباط برقرار می کنند. در آنها قدرت نمایی 
برای قلمرو به صورت سلس��ه مراتب غالب به چشم می خورد. نرهای 
غالب قبل از جفت گیری، در مقابل ماده ها و  برای نش��ان دادن قلمرو 

خود، دم خود را به زمین کوبیده و پوزه خود را باال می گیرند.

کروکودیل تاالبی، کروکودیل پوزه کوتاه، گاندو
Crocodylus palustris (Lesson, 1831)
Mugger Crocodile
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Exterior characteristics: Juveniles are light 
tan in color with black cross -banding on the 
body and tail but this fades with age as the body 
becomes uniform grey to brown. Dorsal plates 
in 16 to 18 transverse, and 4 or 6 longitudinal 
series; 16 rectangular smooth plates across 
middle of belly; 4 or 5 large nuchal plates; width 
of snout about 60 percent of length; 19 teeth 
in upper jaw on each side. Average body size 
3m sometimes up to 4m that about half of that 
belongs to its tail.

Global distribution: Bangladesh, Iran, India, 
Nepal, Pakistan and Sri Lanka.
Reproduction: It’s oviparous and lays 10 to 48 
(usually 20 to 30) eggs. Incubation period is about 
50 to 60 days.
Behavior: The mugger is a highly social species 
that communicates through visual and audible 
signals. It has a dominance hierarchy and exhibits 
territoriality. Males thrash their tails and lift their 
snouts to establish territories and gain dominance 
before courtship and mating. 
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ویژگیهایظاهری:بدن به رنگ صورتی، قهوه ای کم رنگ، قهوه ای متمایل به بنفش کم رن��گ و یا آبی و به همراه نقطه های فراوان 
مشکی رنگ است. فاقد دست و پاست. بدن بند بند است. هیچ اختالفی بین حلقه شانه ای و سایر حلقه های بدن دیده نمی شود. 4 )گاهی 5( 
پولک بزرگ سطح روی سر را می پوشاند. چشم قابل مشاهده است. هیچ خط یا شکافی در دو سمت بدن و در ناحیه پهلوها دیده نمی شود اما 
یک شکاف طولی در قسمت میانی سطح شکمی از ناحیه سر تا مخرج کشیده شده است. انتهای دم نوک تیز است. حفره های پیش مخرجی 

قابل مشاهده هستند. طول کل بدن 20 سانتی متر است.
پراکنشجهانی: ایران، عراق، کویت، عربستان، عمان و امارات متحده عربی.

زادآوری: تخمگذاری در اوایل تابستان اتفاق می افتد.
عاداتورفتار:این گونه بیش تر اوقات خود را زیر ماسه ها به سر می برد و قادر است به راحتی به سمت عقب حرکت نماید.

نامهایعلمیمترادف:
Diplometopon zarudnyi  Nikolsky, 1907
Pachycalamus zarudnyi Boulenger, 1920
Diplometopon shueaibi  Niazi, 1979

کرم سوسمار جنوبی
Diplometopon zarudnyi

 Nikolsky, 1907
 Zarudnyi’s Worm Lizard

خانواده:کرمسوسمارها
Fam

ily:Trogonophiidae
زیرراسته:کرمسوسمارها
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Exterior characteristics: Body Pinkish, light brown, violet -brown or bluish brown; dotted with 
numerous black dots. Limbs absent;  body segmented; pectoral annuli not differentiated from other 
annuli; four large plates cover top of head (occasionally 5); eyes conspicuous; no lateral line or 
groove; deep ventral median sulcus extending almost entire distance from head to anal region; tail 
acuminate; preanal pores present. Body length 20 cm.
Global distribution:  Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Oman and United Arab Emirates.
Reproduction: Females lay the eggs during July.
Behavior: This is a burrowing species  and can move backward as good as forward.
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