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�ESKÉ NÁZVY ŽIVO�ICH� 
VII. 

 
PLAZI  (REPTILIA) 

I. 
 

ŽELVY  (TESTUDINES) 
KROKODÝLI  (CROCODYLIA) 

HATERIE  (PHYNCHOCEPHALIA) 
 
 

JI�Í   MORAVEC 
 

Národní muzeum  Praha  2008 
 
 
 
 
�ád:  ŽELVY (želvové) 
Pod�ád: skrytohrdlí (želvy krytohrdlé) 
�ele�:  karetkovití 
Rod:  karetka 
 
�ele�:  dlouhohlávkovití  (dlouhohlavostí) 
Rod:  dlouhohlávka  starší název: dlouhohlavec 
 
�ele�:  kožatkovití 
Rod:  kožatka  starší název: usnejš, usnýš, želva kožnatá 
 
�ele�:  emydovití  (šijulovití, želvy sladkovodní) 
Rod:  želva   starší názvy: želva bahenní –  šijule �í�ní 
       želva ozdobná –  terapin pestrý 
       želva slaništní –  klapavka, coahuila 
 
�ele�:  batagurovití 
Rod:  batagur  druh:  tuntong 
     starší název: želva malajská 
     druh:  kalagur 
     starší název: želva bornejská, želva indonéská 
     druh:  dhongoka, kachuga 
  želva amboinská starší název: kuora amboinská, kuora východoasijská 
  želva �ínská  starší název: okadie �ínská 
  želva trojkýlná starší název: želva tricarinata 
  želva st�echovitá starší název: tekta indická pravá, želva dura 
 
�ele�:  karetovití  (želvy mo�ské) 
Rod:  kareta obecná  starší název: kavana 
  kareta obrovská starší název: neckule 
 
�ele�:  kajmankovití  (želvy kajmaní) 
Rod:  kajmanka dravá starší název: repucha 
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�ele�:  klapavkovití  (želvy klapavé) 
Rod:  klapavec 
  klapavka 
 
�ele�:  hlavcovití  (želvy velkohlavé) 
Rod:  hlavec 
 
�ele�:  testudovití  (želvovití, želvy zemní) 
Rod:  želva   druh:  angonoka 
     starší název: želva madagaskarská 
  želva uhlí�ská  starší název: želva uhlí�ka 
  želvi�ka 
 
�ele�:  kožnatkovití  (želvy m�kké, želvy trojdrápkové) 
Rod:  kožnatka chrupav�itá starší název: m�kule 
  kožnatka Swinhoeova starší název: kožnatka jüan 
  kožnatka africká starší název: bradavi�ák 
  kožitka 
 
 
Pod�ád: skrytohlaví  (želvy k�ivohrdlé) 
�ele�:  matamatovití  (želvy hadí) 
Rod:  trnokr�ka 
  krátkokr�ka �í�ní starší název: emydura Kreftova 
  krátkokr�ka  druh:  tanybaraga 
  hadokr�ka 
  dlouhokr�ka 
  matamata 
  vousivka  druh:  gibba 
 
�ele�:  pelomedúzovití  (pelomedusovití, želvy k�ivohrdlé) 
Rod:  pelomedúza africká starší název: pelomedusa africká 
  pelusie 
 
�ele�:  terekovití 
Rod:  tereka velká  starší názvy: arrau, arráu, tortuga, želva amazonská 
  tereka jednovousá starší název: terekay 
 
 
 
�ád:  KROKODÝLI  (krokodilové) 
�ele�:  aligátorovití 
Rod:  aligátor 
  kajman šíronosý starší název: žakaré, žakare 
  kajman   druh:  yakaré 
     starší název: jakare 
  kajmánek 
 
�ele�:  krokodýlovití  (ostrovidovití) 
Rod:  krokodýl  starší názvy: krokodil, krocodil 
 
�ele�:  gaviálovití 
Rod:  gaviál   starší název: gavial 
  tomistoma  starší název: sundský gaviál 
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�ád:  HATERIE  (hatterie) 
�ele�:  hateriovití 
Rod:  haterie  starší názvy: hatérie, hatteria, hatterie, tuatara, tuatera 
 
 
 
 
 
 
 


