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Opis żółwi Osobniki osiągają długość od 75 do 140 cm i masę ciała do 500 kg. 
Karapaks jest normalnie wykształcony, plastron trochę zredukowany.Na 
końcu szczęki nie mają dzioba. Pancerz jest dość płaski, opływowy             

i  pokryty w całości dużymi, rogowymi płytami. Pomiędzy kostnymi płytami 
(w obu częściach) występują szerokie szczeliny wypełnione włóknistą 
skóra, dzięki czemu pancerz waży znacznie mniej, nie tracąc przy tym swej 
wytrzymałości.Wszystkie kończyny przekształcone są w szerokie, płaskie 
wiosła (przy czym przednie są silniejsze niż tylne).Tylne odnóża pływne działają 
jak stery w łodzi utrzymując lub zmieniając kierunek. To jedyne żółwie, które nie 
mogą wciągnąć głowy, nóg i ogona do skorupy.

Jego długość życia jest uważana za 40 lat, ale najczęściej (również w 
domu) żyją tylko 20-30 lat. Rekord wśród przedstawicieli tego gatunku to 
przekroczenie 152-letni etap, który jest nawet udokumentowany.

Karapaks- zewnętrzna 
twarda, grzbietowa powłoka 
ciała żółwi.
plastron- u żółwi jest to 
prawie płaska, brzuszna 
część pancerza.



NAWYKI ŻYCIOWE ŻÓŁWI 

Rozmiar różni się znacznie w przypadku gatunków; jednakże istnieją podobieństwa w diecie                 
i środowisku. Z pewnym wyjątkiem większość żółwi morskich jest mięsożernych i preferuje ciepłe, 
przybrzeżne środowiska morskie.Długość muszli kilku osobników przekracza 5 stóp, chociaż niektóre 
podobno osiągają 8 stóp. Rydlik oliwny i jego krewny, żółw morski Kempa , są małe i mają szerokie 
zaokrąglone muszle. W wieku dorosłym oba gatunki mają muszle o długości około 58–78 cm . Żółwie 
morskie caretta  i zielone  mają dorosłe skorupy o długości 3 do 4 stóp. Karetta jest mięsożerna           
i preferuje przybrzeżne środowiska morskie. Ma proporcjonalnie największą głowę żółwi morskich; ta 
cecha może być adaptacją zwiększającą siłę jego szczęki w celu zmiażdżenia skorup dużych 
mięczaków, takich jak trąbki. Żółw zielony występuje w ciepłych wodach przybrzeżnych na całym 
świecie; jednak, w przeciwieństwie do innych żółwi morskich, jest on głównie roślinożerny i żywi się 
algami lub trawami morskimi.Żółw szylkretowy jest przeważnie gatunkiem tropikalnym i często występuje     
w siedliskach raf koralowych, gdzie żeruje na gąbkach i różnych innych bezkręgowcach.Żółw płasko grzbiety 
występuje na morzach między Australią a Nową Gwineą; żywi się również różnymi bezkręgowcami. Muszle 
dorosłych obu gatunków mają od 90 do 100 cm.



WYSTĘPOWANIE

Gatunek ten odnotowywany jest we 
wszystkich ciepłych morzach              
i oceanach świata. Całe życie spędza 
w wodzie, a jedynie samice na krótki 
czas wychodzą na ląd w celu 
złożenia jaj. Większość życia 
spędzają na otwartych wodach          
a jedynie od czasu do czasu są 
spotykane w pobliżu raf.

POKARM

Poszczególne gatunki różnią się między 
sobą upodobaniami pokarmowymi. Żółwie 
karetta jedzą gąbki, żółwie zatokowe jedzą 
krewetki i kraby. Żółwie zielone jedzą 
morską roślinę z rzędu trawiastych na 
przykład algi. Żółwie morskie zjadają całą 
rozmaitość bezkręgowców oceanu. Ogólnie 
na ich pokarm składają się meduzy, 
wodorosty, kraby, krewetki, ukwiały. 
Ponieważ nie mają zębów używają 
potężnych dziobatych szczęk aby rwać, 
gnieść i ciąć na strzępy pokarm. Mniejsza 
zdobycz jest zwykle połykana w całości.

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze&sa=D&source=editors&ust=1618386657839000&usg=AOvVaw0jWMQbCuKmDwhnVrX1BUBm
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean&sa=D&source=editors&ust=1618386657839000&usg=AOvVaw22tEJf4iLUqVUki1rvQBcv


CIEKAWOSTKA

Często u żółwi morskich wychodzących na ląd w celu złożenia jaj 
obserwuje się wydzielinę z oczodołu. Wydaje się, że żółwie płaczą. 
W rzeczywistości żółwie jak inne gady czy też ptaki żyjące               
w środowisku morskim posiadają gruczoł solny. Gruczoł ten 
odpowiedzialny jest za wydalanie z organizmu nadmiaru soli
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