
Krunýř roste spolu
s tělem, a tak
vzniké na rohovi-
tých štítech charak-
teristický vzorek,

N/ůže želva svlékat
krunýř?

V minulých stale-
tích byly želvy
obrovské hubeny
hlavně moře-
plavci, kteří
nakládali do lodí
tyto ,,živé zásoby
masa", kteró
nemuseli krmit,
protože jako
všichni plazi
vydrží dlouho
bez potravy.

Vyhledej Gala-
págy a Seychely
na mapě" Kte-
rému světadilu
patří a ve kterém
podnebném pásu

se nacházejí?

Maso a vajíčka
některých želv se
využívají jako
potravina,
která literární
postava trgseč-
níka je takto
používala?
Nápověda:
Autorem knihy je
Daniel Defoe,

Krokodýli se nezmě-
nili od té doby, co

vymřeli jejich pří-

buzní, veleleštěř1
(dinosauři).

oBRATLoVcl
želvy a krokodýli
že|vy mají tělo kryto krunýřem. Tvoří ho kostěné desky na povrchu pokryté rohovi-
tými štítky. (U některýchželv nahrazuje krunýř silná kůže.) Skládá se z horního a spod-

ního štítu. Horní štít je spojen s kostrou, přirustá k násadcům obratlŮ. VětŠina Želv zata-

huje do krunýře hlavu, končetiny i ocas. Na ocasu a nohách se nacházejí rohovité Štítky

a šupiny. Želvy nemají zuby, alejen rohovité čelisti.

Želvy žlji na souši i ve vodě. K suchozemským
želvám patří želva žlutohnědá. Vyskytuje se

v jižní Evropě. U nás se chová v za.ieti.

Na Galapágách a Seychelských ostrovech žlje
želva obrovská. Délka jejího krunýře může
dosáhnotrt až I,5 m a váha kolem 200 kg.

želva žlutohnědá

\ěk tohoto druhu se odhaduje až na 300
let. Suchozemské želvy jsou býložravé.

Ve stojatých vodách střední Evropy žije
želva bahenní. Byla zde zřejmě vysazena.
Je asi 20 až 25 cm dlouhá a může se dožít
věku i přes 100 1et.

1elva banennl

Zástupci mořských želv jsou např. kareta obrovská (až 1 m dlouhá) a koŽatka Yelká,
která má tělo pokrytó silnou kťlží. Dorťlstá délky až 2 m a dosahuje hmotnosti

500-600 kg. Oba tyto druhy jsou masožravé. Mají končetiny přeměněné v Široké veslo-

vité ploutve.

Krokodýli žijí v řekách, jezerech a mořích teplých oblastí Zemé. Patří k největŠÍm pla-

zům. Mají dlouhý, ze stran zploštělý ocas a silné končetiny. Prsty jsou spojeny plovací

blánou. Tělo chrání rohovité štítky, pod nimiž jsou kostěné desky. V ústech se nacházejí
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