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THEMA: DE KROKODIL - EEN BIJZONDER REPTIEL!
De krokodillen horen, zoals de biologen zeggen, tot de klasse van de REPTIELEN.
De andere nu nog levende reptielen zijn:

Schrijf de ontbrekende naam onder de foto!
KROKODILACHTIGEN
Krokodillen herken je aan de bek en tanden:
Echte krokodillen (zoals bijvoorbeeld de nijlkrokodil) hebben een
spitse bek
Alligators en Kaaimannen (zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse alliga
tor) hebben een korte en breede bek.
Gaviale (zoasl bijvoorbeeld de Gangesgaviaal) hebben een lange en
zeer smalle bek.
Kenmerken van de krokodillen
Schrijf de onderstaande begrippen boven de juiste alinea:
Voedsel, Vermehrung, Vorkommen, Tagesablauf, Feinde, Lichaamsbouw
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Vissen, reptielen, vogels, zoogdieren.
Krokodillen kunnen hun eten niet kleiner maken, ze kunnen het alleen vasthouden. Door draaibewegingen wordt de prooi in kleine eetbaren brokken gescheurd en verslonden.
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Krokodillen kunnen tot zeven meter lang worden. Bij sommige soorten zijn de mannetjes groter
dan de vrouwtjes. Krokodillen hebben een breed en plat lichaam met schubben en een gespierde
staart De sterke tanden zijn geschikt voor grijpen en vasthouden van een prooi. Op het einde van
de snuit liggen twee afsluitbaren neusgaten. Zodat krokodillen met open mond onder water kunnen
liggen en toch nog kunnen ademen.
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Net zoals schilpadden leggen krokodillen eieren op het land. Daarbij
graven ze met hun achterpoten een tot 0,5 meter diepe kuil aan de
oever. Vlak voordat de jonge dieren uit het ei komen maken ze hun
moeder erop attent door knorrende geluidjes te maken. De moederschilpad graaft de eieren uit. Vervolgens neemt ze telkens een paar
jongen voorzichtig in haar bek en draagt ze naar een rustig plekje in
het water.

´s Nachts ligt de krokodil meestal in het water. Overdag gaat hij
dikwijls op het land om te zonnen en te jagen. Tijdens het jagen ligt
hij vaak onder het oppervlakte van het water. Alleen zijn verhoogde
neusgaten en ogen steken uit het water.

Echte Krokodile:
Alligators:
Gavialen:

Afrika
Noord Australië op de zuidpunt van India,
in Zuid-Amerika en in de moerassen
van Florida.
Azië

Grote, volwassen krokodillen hebben maar twee natuurlijke vijanden: andere grote krokodillen en de mens! Van krokodillenhuid worden tassen en ander lederwaren gemaakt.
Een raadsel opgelet!
1.
2.
3.
4.
5.

Waar komen echte krokodillen voor?
Wie zijn vijanden van krokodillen?…
Waar leggen krokodillen eieren?
Tot de familie van de krokodillen horen ook de ...
Een nog andere levende reptiel is een …
1.
2.
3.
4.

Antwoord: In dit Land worden gavialen als heilig beschouwd:
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