
zuby v zubních jamkách (stejně jako
u savcťr). Majíze všech plazů nejdoko-
naleji vyvinuté srdce - síně a komory
jsou odděleny úplnou přepážkou. Ně-
které druhy se živí hlavně rybami. Vět-
šinzi krokodýlťr napadá z vody nebo ve
vodě suchozemské savce při pití nebo
plavání. Živi se také zdechlinami.

Mezi krokodýly řadíme krokodýly, ali-
,eátory, kajmany a gaviály. V Africe žije
krokodýl nilský. Dosahuje délky až
5 m. Krokodýl čelnatý je rnenší, jen
I až 2 rn cllouhý.

V jihovýchodní části USA se vyskytuje
aligátor severoamerický. Je až 6 m
dlouhý aváží přes 1 tunu. Pro cennou
kůži se chová také na farmách.

Dalšími zástupci krokodýlů jsou kaj-
mani. Dorůstají délky kolem 2 metrů.
Zlli v Jižní Americe.

V indických řekách žije gaviál indický.
Má hlavu protaženou v úzké dlouhé
čelisti. Může být až 7 m dlouhý.

Al i g átor severoa m eri cký

Kajman šíronosý

Gaviál indický

Krokodýlům zapadá
čtvrtý zub spodní
čelisti do rýhy
v čeIisti horní ProŤo
je viditelný i při

zavřené t|amě.
Aligátorům a kaj-
manům tento zub
zapadá do jamky,

a tak není při

zavřené tlamě vidětlrnutí

a Želvy jsou plazi s krátkým tělem krytým krunýřem. Ten tvoří kostěné desky,
které mají na povrchu rohovité štítky. Zili na souši i ve vodě, Krokodýli žijíve
vodách teplých oblastí. Mají dlouhý, ze stran zploštělý ocas a silné končetiny
s prsty spojenými plovací blánou. Zuby jsou uloženy v zubních jamkách, Jejich
srdce se skládá ze dvou síní a dvou komor, které odděluje úplná přepážka.

tázky a úkoly

Ť-| ll Vysvětlete, proč želvy zatahují do krunýře hlavu, končetiny a ocas.

U El Uvedte zástupce suchozemských a vodních želv, Jaký je mezi nimi rozdíI?
§ Srovnejte čelisti želvy akrokodýla. V čem se od sebe liší?
[t Vytvořte tabulku, ve které roztŤiďte zástupce krokodýlů podle toho, kde žijí

(světadíl - název druhu krokodýla).
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Vii, proč se řiká
,,r*nit krokodýlí
slzy"?

Vyjádři hmotnost
aligátora v kilo-
grameeh * zkus ji
porovnat s ně-
kt*rýmivelkými
živočiehy žijí*imi
u nás, např. krá-
vou, koněm apod.


