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Drogie Przedszkolaki, 
zapraszam Was do obejrzenia prezentacji na temat żółwi, którą stworzyłam 
dla Was. Dowiecie się w niej o tym, gdzie występują żółwie, co jedzą, oraz 
jakie są najpopularniejsze gatunki tych zwierząt. 

Żółwie są grupą gadów, która pojawiła się około 220 mln lat temu.



Żółwie to gady, jest ich ok. 350 współcześnie żyjących gatunków. 

Żółwie występują na wszystkich kontynentach i oceanach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród 
żółwi spotyka się zarówno gatunki mięsożerne,  jak i roślinożerne, wodne i lądowe, 
słodko i słonowodne. Wszystkie składają jaja z których wykluwają się małe żółwiki. 

Gatunki zamieszkujące strefę umiarkowaną zapadają w sen zimowy; gatunki pustynne 
i stepowe w czasie suszy zapadają w sen letni. 

Żółwie zamieszkują różnorodne środowiska – wody mórz i oceanów, wody 
słodkie, bagna, lasy, sawanny, stepy, półpustynie i pustynie.



ŻÓŁWIE mają grube, słupowate kończyny, pazury, skostniałą powłokę i ciężki pancerz, który 
sprawia, że nie mogą poruszać się szybko. Pożywieniem żółwi są przede wszystkim różnego 
rodzaju rośliny, w tym także kwiaty i owoce. Niektóre żółwie zjadają także kaktusy i drobne 
zwierzęta (owady, ślimak, dżdżownice), a nawet padlinę. Wykluwają się z jaj, które samica 
zakopuje w piachu. 



Żółw wodny 

Zamieszkuje różne obszary świata. 
Tropikalne, ale łagodne tereny 
Ameryk, Azji oraz Europy 
południowo-wschodniej.
Większość żółwi wodnych to 
zwierzęta wszystkożerne, niektóre są 
wyłącznie mięsożerne.



Żółw lądowy

Zamieszkuje strefę tropikalną i 
umiarkowaną kuli ziemskiej z 
wyjątkiem Australii i Nowej Gwinei. 
Występuje na obszarze Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku w Ameryce 
Południowej, na wyspach Galápagos, w 
Europie, zachodniej Azji i  Afryce, na 
Seszelach i Madagaskarze.

Żółwie te zasiedlają stepy, sawanny i 
półpustynie; niektóre gatunki występują 
w wilgotnych lasach tropikalnych oraz 
na obszarach górskich. 

Żółwie z obszarów umiarkowanych 
zimują zagrzebane w ziemi.



Żółw stepowy

Naturalne środowisko występowania 
żółwia stepowego to Azja. Spotkać go 
można na trawiastych, otwartych 
obszarach Pakistanu, Afganistanu czy 
Kazachstanu, oraz  południowo-
wschodniej części Rosji.

Na czas letniego i zimowego snu żółw 
stepowy zakopuje się pod ziemią w 
norach, których głębokość może wynosić 
nawet 2 m.

Na miesiące zimowe natomiast popada 
on w stan hibernacji, który trwa do 5 
miesięcy.

Poza tym, ten żółw potrafi się świetnie 
wspinać.



Żółwie bokoszyjne - nazwa ich wzięła się od sposobu jak chowają szyję oraz 
głowę do pancerza przez zgięcie szyi w bok w płaszczyźnie poziomej.



Żółwie skrytoszyjne - nazwa ich wzięła się od sposobu w jaki chowają głowę. 
Kiedy chcą to uczynić wyginają szyję w płaszczyźnie pionowej w kształcie litery S i 
chowają ją do środka pancerza.



Czy wiecie, że w Polsce występuje jeden rodzimy gatunek żółwia – jest nim żółw błotny. 
„Nasz” to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków polskiej fauny. Jest wpisany do 
Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek o bardzo wysokim ryzyku 
wyginięcia.



W warunkach domowych w 
terrarium możemy hodować kilka 
gatunków tych gadów najbardziej 
popularne to : żółwie lądowe oraz 
lądowo-wodne.

Każdy gatunek żyje w innych 
warunkach naturalnych, dlatego 
będzie też wymagał innych 
warunków hodowli. 

Żółw grecki 



Najpopularniejsze gatunki żółwi lądowo-
wodnych to żółw żółtolicy i czerwonolicy. 
Najczęściej hodowane żółwie lądowe to żółwie 
stepowe oraz greckie. 
Większość żółwi to zwierzęta raczej 
wszystkożerne. Zjadają zarówno pokarm 
pochodzenia zwierzęcego jak i rośliny. 

Żółw stepowy

Żółw żółtolicy



Żółwie mają różnokolorowe skorupy, przeważnie dla lepszego kamuflażu, ale czasem też po 
to, by odstraszać drapieżniki. Niektóre mają kolorowe elementy skorup dla ozdoby, dzięki 
czemu zwracają na siebie większą uwagę samców/samic tego samego gatunku – zdobienia 
są przeważnie właśnie czerwone, lub w odcieniu bardziej pomarańczowym.



Żółwie mają bardzo 
wyostrzone zmysły, widzą też 

kolory.

Żółwie mają czuły węch, który 
pomaga im w znajdowaniu 
pożywienia. 

Doskonały słuch, który pomaga im 
usłyszeć potencjalne zagrożenie. 

Świetny wzrok i potrafią rozróżniać 
barwy, co w świecie zwierząt jest 
dość rzadką zdolnością. 

Żółwie mają też bardzo czuły zmysł 
dotyku. Jest tak wyostrzony głównie 
ze względów obronnych. Kiedy 
zwierzę poczuje, że coś go dotyka, 
może bardzo szybko schować się w 
swojej skorupie za sprawą 
podstawowego odruchu 
zapewniającego przetrwanie. 



Skorupa żółwia jest częścią jego 
szkieletu i rośnie razem z nim. 
Zupełnie tak samo jak nasze kości! 

Skorupa jest po prostu żółwiem –
częścią jego ciała. 

Skorupa żółwia to tak 

naprawdę jego kości.



Żółwie płaczą, 
ale to nie 

dlatego, że im 
smutno.

W programach przyrodniczych możemy 
zobaczyć scenę składania jaj na plaży 
przez pokaźną żółwicę morską. Widzimy 
wtedy, że z jej oczu płyną łzy. Dlaczego 
żółwie płaczą? Na pewno nie z powodu 
smutku. Żółwie są wyposażone w kanaliki 
łzowe, aby te zwilżały ich gałki oczne i 
pomagały w utrzymywaniu czystości. 
Kiedy żółw morski wychodzi na dłuższą 
chwilę na plażę, przez kanaliki 
przepuszczana jest zwiększona ilość łez, 
aby oczyściły się z soli, która mogła 
nagromadzić się wewnątrz kanalików, na 
gałce ocznej i na powiekach.

Żółwi płacz to po prostu element „mycia”.



▪ 23 maja obchodzony jest Światowy Dzień Żółwia.

▪ Żółwie lądowe to zwierzęta długowieczne – najlepszym przykładem jest żółw słoniowy, który może 
żyć nawet 300 lat. 

▪ Żółwie lądowe to rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, najpopularniejszych zwierząt 
hodowanych w terrarium.

▪ Najczęściej hodowane są żółwie stepowe żyją w okolicy 80 lat, pod warunkiem jednak, że mają 
odpowiednią opiekę.

▪ Żółwie ze względu na swój pancerz są naprawdę wyjątkowe na tle innych zwierząt. Wydają się 
wolne i nieporadne, choć tak naprawdę potrafią biegać i poruszać się z gracją. Szczególnie w 
wodzie, w której mogą wytrzymać godzinami, a co ciekawe nie potrafią przecież pod wodą 
oddychać. 

Ciekawostki o żółwiach 

Dziękuję za uwagę.


