
Najdi v* slgv§íku
cizích slov význam
slova redukce
(redukovat).

Jak se nazývá
schopnost nahra-
zovat odlomenou
čést těla? U kte-
rých živočichů jsi
se s touto schop-
ností již setkal(a)?

podle čeho dostala
ještěrka živorodá
svůj název?

Do zv|ášť příznivých

úkrytů se může ulo-

žit k zimnímu spán-

ku až 100 slepýšů,
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Šupinatí ještěři a hadi
Společnými znakqtještěru a hadů jsou šupinami pokryté tělo a svlékání svrchní zroho-

uuteto vrstvy kůže. Ještěři ji svlékají po částech a hadi vcelku (tzv. hadí koŠilka). Vět-

šina zástupců šupinatých má rozeklaný jazyk.

Ještěři jsou nejpočetnější skupinou plaztl (asi 3 000 druhŮ). VětŠina má dobře vYvinuté

nohy a více či méně dlouhý ocas. Jen někteří z nich mají ocas i konČetiny redukovány.

Někteří mají schopnost odlamovat v nebezpeči ocas, např. ještěrka obecná. Odlomený

ocásek opět doroste,

Ještěři mají velmi dobře vyvinutý zrak, \ětšinaznichmá oČní ÚČka nesrostlá, PohYblivá.

Většina ještěru je vejcorodých. Vajíčka kladou do jamek v zemt nebo do Štěrbin.

V chladných a vlhkých oblastechje častější vejcoŽivorodost. To znamená,Že oplozená

vajíčka zistávajív těle samičky. Mládbta se pak líhnou přímo při kladení vajec.

Z ieštéŇjsou u nás zastoupeni ještěrka obecná, ještěrka zelená,jeŠtěrka Živorodá a sle-

pýš Kehký

Prohlédni si pozorně zbal,vení ještěrlcy obecné
Porovne.j zbarvení samce a samice.
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Ještěrka obecná vyhledává teplá suchá místa, ukrývá se

v zemních děrách pod kameny a pod kořeny stromů.

V zimě není aktivní. Na prstech má ostré drápy. Žtví se
hmyzem, pavouky, drobnými žížalamt a menšími plži.
Orientuje se v prostředí pomocí dlouhého jazyka.

Oplozená vajíčka klade samice do země. Jsou kryta
kožovitým obalem.

.Ještěrka obecná

Ještěrka zelená žtle na tepiých, ale i vlhkých místech. ŽÍvi se brouky, cvrČky, kobYl-

kami, drobnými pIží, také však ptačími vejci a mlád'aty jiných ještěrek.

Ještěrka živorodá žlie na vlhčích a chladnějších stanovištích, zejména v lese. MŮŽeme

se s ní setkat i ve vyšších nadmořských výškách.

Stepýš křehký má lesklé hnědě zbarvené tělo, které je hadovitě protáhlé a bez konČe-

tin. Jejich zbytky jsou patrné jen na kostře.

Žlie v listnatých lesích, na vlhkých loukách, v parcích
a zahradách. Živí se plži, žížalami, pavouky, sekáči
a larvami hmyzu.
Je vejcoživorodý. V nebezpečí odlamuje ocas. Na zimu
se ukrývá do děr hlodavců nebo do děr, kteró si sám
vyhrabává.
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Proč patří slepýš mezt ještěry,? .^§

"oO§š Slepýš křehký
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