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svědkové dávných věků

proč se vžilo
mezi lidrni, že je
tělo hada slizké?

Někteříplazi,
např. krokodý|i,
pečují o snůšku
vajec,

Líhnoucí se mládě
hroznýše královského

,,Veroniko, neboj se té užovky a pojd'si na ni sáhnout," lákal Petr svoji sestru, Veronika nedůvěřivě
přistoupila k Petrovi i k užovce a opatrně se jí dotkla. Vlastní zkušeností poznala, že had je na povr-

chu těla hebký a suchý, ,,Už nikdy neřeknu, že jsou hadi slizcí a nebudu se jich štítit," pravila.

Plazi se přizpůsobili životu na souši. Suchou ktňibez žláz pokrývají rohovité šupiny,
štítky nebo kostěné desky. Protože většina z nich žlje v suchých, teplých, na vodu
chudých oblastech, jsou tak chráněni před ztrátou vody. Dýchqí plícemi. Mají dokona-
lejší stavbu srdce než obojživelníci. Tvoň je dvě síně a dvě komory. Teplota téIa plazŮ
je proměnlivá. Oplození je vnitřní.

ProhLédni si obrazek vnttřní stavby
těla ještěrlq. Vštmni si uložsní jed-
notlivých orgdnů. Vysvětli, co je
kloaka,

Většina plazů klade vejce, která mají
podobnoLr stavbu jako vejce ptáků. Na
povrchu je pevný obal (kožovitá blána,
skořápka), pod ním bílek s vysokým
obsahem vody a žloutek, který vyživuje
zárodek.
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Mezi plazy patří ještěři. hadi, želvy a kro-
kodýli. Liší se od sebe stal,bou těla, která
je výsledkern přizpůsobení se rťrznýIn životním podrnínkirrn. Vnítřní stavba těla ještěrky

Dnešní plazi jsou jen nepatmým zbytkem velmi početné a různorodé živočišné skupiny,
která dosáhla největšího rozvoje asi před 200 až 90 rrrilióny let.

Plazi se 1,yvinuli asi před 300 milióny leíz, obojživelrríkťr. krytolebcŮ, kteří se ptlclobali
mlokťrm.

V období suchého a teplého podnebí některým kryto|ebcťrrn svrchní čírst kťrže zrohova-
těla. Přestali klást vajíčka do vocly. Zárodek vyvíjející se na souši chránily před

vyschnutím tuhé obaly vejce. S přechoden na souš souviselo zdokonalení jejich srdce.
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