
Víš, proč se
o někom říká, že
je jako chame-
leon?

Varan skvrnitý loví
také drůbež v okolí
lidských obydlí,
Před lidmi prchá

Když se cítí ohro-
žen, zuřivě se brání

Jsou známy případy,

kdy varan komod-
ský napadl i člo-
věka. Jeho kousnutí
je velmi nebezpeč-
né, protože varan
má na zubech
mnoho chorobo
p odných zárodků.
N/ůže č|ověku způ-
sobit silnou otravu
krve a následně
ismrt,

Vyhledejna mapě
Asie sundské
souostrovi
a ostrov komodo,

Anakonda dosahuje
délky kolem 6 m.

Vyskytulí se aIe
jedinci, kteří měří
i kolem 10 m. Věk

takových hadů se
odhaduje na více
než 50 let.
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Drobrrýrni ještěr"y s velkými hlavami a nápiidně vystouplýma očima jsou gekoni. Mají
srostlá oční l,íčka. překrývá je prťlhledné okélrko, tzv. brýle. většina je irktivní r tloci.
I-oví hrnyz a pavcluky. Jsolt schopni vydiivi-rt hlasité zvukv.

Y jižní Evropě žije chameleon obecný. Šplhá
po větvích, kterých se přidržuje klešťovitě
utvářenými prsty a chápavým ocasem. Má
nápadně velkou hlavu, z níž vyčnívají oči.
Jejich pohyb je navzájem nezávislý. Jsou
pokryty jernnými do kruhu uspořádanými
šupinami. Chameleon má schopnost nrěIlit
barvu. Má vymrštitelný jazyk s lepivýrn kon-
cem. Živi se mouchami, kobylkami a motýly.
Většinou je i s ocasem dlouhý 25 cm,

Velkými ještěry jsou masožraví varani.

Na ostrově komodo a třech dalších ostro-
vech Sundského souostrovi žtje největší
ještěr,, varan komodský. Ie až 3,5 m
dloirhý. Živí se hlavně mršinami, ale lclví
i větší savce. Patří mezi ohrožené drr,rhy.

Velkýmiještěry jsou také leguáni. Patří
mezi ně např. leguán zelený. Žlje pobliž
řek v Jižní Americe. Šplhá po stromech.

Mladí leguáni se živí převážně hmyzem, dospělí vyhledávají
listy a plody.

Velkými nejedovatými cizokrajrrýnri hady jsou anakondy,
hroznýši a krajty. Kořist ovíjejí a škrtí, nazývají se proto škr-
tiči. Hroznýši a anakorňy žiji v Jlžni Americe, krajty v jihový-
chodní Asii, Africe a Austrálii.

Ve vlhkých pralesích žlje htoznýš královský. Žtvi se savci
a ptáky. Rodí živá mláďata. Nepřesahuje zpravidla délku 4 m.

Životnírn pfostřc-
díln anakond1,

Anakonda velká

velké .isor-r nept'í- ilroznyš královsky

stupnó lesy a bažinr r polodí ř,ekAma-
zonky a Oritlok;.l. Zije lětšinou r,e vodě,
číhá ur bl'ehtt a ktlt"i,t tlil tlí ltáhlle. Živí se
většírlri Il1oclatei lL l..rtlllítlli ptírky. Rodí
živíi rnlird'ata

Krajta nrřížkorarlír ži.je př,ecler,šírn v tndii
a na CejlorlrL. Je lz 1() rll dlor-rl,iír a vejco-
rodá. Naklacletlí r .rt íčklr tlchrirňuje.

Chameleon obecný

Varan kornodský
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