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vypadá to, že je mláďat hodně, ale jen jedna 
želva z  tisíce vajec se dožije dospělosti

pokud uvidíte želvy v  bazéncích, vždy požadujte 
jejich okamžité vypuštění do moře

mnohdy je navíc voda v bazénech 
špinavá a želvy zraněné

nejsilnější instinkt, že je potřeba jít do moře a plavat 
od pobřeží, mají mláďata jen první dva dny po vylíhnutíochránci pomáhají želvám ze snůšky

po dvou měsících se líhnou 
mláďata karety obrovské 

prodej želvích vajec na trhu – 
nejezte želví vajíčka!

problém je, že lidé i přes zákaz kradou 
vejce z pláží a jedí je či prodávají 

snůška vajec mořských želvvejce jsou velká jako pingpongový míček, je třeba, 
aby je nezatopil příliv, ani nesežrali predátoři 

kladení vajec je velmi namáhavé – 
samice jich kladou i více než sto 

samice karety obrovské na pláži hledá 
vhodné místo snůškupáření mořských želvmořské želvy už žijí v oceánech více než 

sto milionů let, nechme je žít dál

mláďata se často stávají kořistí krabů

želvy ztratí instinkt kam plavat a jak se po letech vrátit, 
zeslábnou jim svaly a nenaučí se přijímat potravu

ohrazení pláže chrání snůšku 
před lidmi i predátory 

ochrana mořských želv není obtížná 

hrabání jámy pro nakladení vajec (želvy 
kladou vejce tam, kde se narodily)

kožatky se živí medúzami, v  moři si je ale pletou 
s  plujícími  igelitovými sáčky – neodhazujte odpadky!

největší mořská želva kožatka velká informování o situaci mořských želv 
může pomoci je zachránit

nekupujte náramky ani jiné výrobky 
z  krunýře mořských želv 

želvy se chytají do sítí rybářů, pokud se nemohou 
dlouhou dobu nadechnout, umírají 

cestou do moře mláďata ohrožují  
ptáci a v moři se jimi živí ryby

karety obrovské jsou v moři 
velmi krásné a elegantní

želva zemřela kvůli lovu ryb dynamitem

páření mořských želvmořské želvy už žijí v oceánech více než 
sto milionů let, nechme je žít dál
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od pobřeží, mají mláďata jen první dva dny po vylíhnutíochránci pomáhají želvám ze snůšky

pokud uvidíte želvy v  bazéncích, vždy požadujte 
jejich okamžité vypuštění do moře

vypadá to, že je mláďat hodně, ale jen jedna 
želva z  tisíce vajec se dožije dospělosti mláďata se často stávají kořistí krabů

želvy se chytají do sítí rybářů, pokud se nemohou 
dlouhou dobu nadechnout, umírají 

cestou do moře mláďata ohrožují  
ptáci a v moři se jimi živí ryby

informování o situaci mořských želv 
může pomoci je zachránit

želva zemřela kvůli lovu ryb dynamitem

Lidé si často myslí, že želví vejce jsou zdravá, ale opak je pravdou. Moře, 
ve kterém želvy žijí je dnes velmi znečištěné, želvy do sebe vstřebávají 
škodliviny a samice se jich zbavují přesunem do vajec. Tuto skutečnost 
dokazuje i mnoho potvrzených příkladů průjmů, zvracení a dokonce

Vejce mořských želv ale nejí jen pár místních, sbírají je ve velkém a pro-
dávají na trzích a v restauracích jako místní specialitu pro veřejnost 
i turisty. Odolejte, a pokud se s  nabídkou želv či jejich vajec k  jídlu 
setkáte, nedávejte si je, bude to lepší pro Vaše zdraví i pro želvy. Pokud 
totiž lidé vybírají dlouhodobě vejce z  jednoho místa, želv tu ubývá, 
 

V Indonésii kladou vejce čtyři ze sedmi druhů mořských želv, které se 
na světě vyskytují, je to pro ně tedy velmi důležitá země. Všechny druhy 
jsou chráněné zákonem, protože jich nyní velmi ubylo a jsou kriticky 
ohrožené vyhynutím. Přesto je tu neohrožují jen přirození predátoři 
(varani, krabi, ptáci), ale stále jsou z  pláží vybírána jejich vajíčka na jídlo, 
 

K  ochraně stačí málo, je třeba chránit vajíčka mořských želv před lidmi 
i predátory! Dají se například přenést do chráněné oplocené části pláže 
kryté pletivem. Mláďata je nutné ihned po vylíhnutí pouštět do moře. 
Pokud uvidíte želvy v bazéncích, požadujte jejich okamžité puštění 
do moře, bazénky želvám ubližují, mořské želvy jsou doma v  moři a to 
je pro ně nejlepším prostředím! Sami se zde naučí kam plavat a co žrát, 

Pokud se mláďata vylíhnou a v  pořádku se dostanou do moře, hrozí jim 
ještě mnoho nebezpečí, ohrožují je rybáři, do jejichž sítí se zamotávají, 
a protože se nemohou dostat na hladinu a nadechnout se, umírají. 
Velkým nebezpečím je i odpad v  moři, želvy si pletou svou přirozenou 
potravu medúzy s  igelitovými sáčky, které dnes v  moři často plují 
a umírají, protože jim odpadky ucpávají střeva. Zabraňte dostávání 

Nekupujte si náramky nebo jiné ozdoby z  želvoviny! Hodně také po-
můžete, pokud o situaci želv povíte ostatním a řeknete jim, jak mohou 

Jen jedna želva z  1000 
nakladených vajec 

se dožije dospělosti

Nejezte vejce želv

Želvy jsou chráněné

Ochrana není složitá, 
pomozte i Vy!

Neznečisťujte moře

i potratů a smrti nastalých po snědení želvích vajec. 

až časem zmizí úplně. 

i když to zákon zakazuje.

což v  bazénech nemohou.

pomoci! Více informací se dozvíte na 

odpadu a igelitů do moře!
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Lidé si často myslí, že želví vejce jsou zdravá, ale opak je pravdou. Moře, 
ve kterém želvy žijí je dnes velmi znečištěné, želvy do sebe vstřebávají 
škodliviny a samice se jich zbavují přesunem do vajec. Tuto skutečnost 
dokazuje i mnoho potvrzených příkladů průjmů, zvracení a dokonce

Vejce mořských želv ale nejí jen pár místních, sbírají je ve velkém a pro-
dávají na trzích a v restauracích jako místní specialitu pro veřejnost 
i turisty. Odolejte, a pokud se s  nabídkou želv či jejich vajec k  jídlu 
setkáte, nedávejte si je, bude to lepší pro Vaše zdraví i pro želvy. Pokud 
totiž lidé vybírají dlouhodobě vejce z  jednoho místa, želv tu ubývá, 
 

V Indonésii kladou vejce čtyři ze sedmi druhů mořských želv, které se 
na světě vyskytují, je to pro ně tedy velmi důležitá země. Všechny druhy 
jsou chráněné zákonem, protože jich nyní velmi ubylo a jsou kriticky 
ohrožené vyhynutím. Přesto je tu neohrožují jen přirození predátoři 
(varani, krabi, ptáci), ale stále jsou z  pláží vybírána jejich vajíčka na jídlo, 
 

K  ochraně stačí málo, je třeba chránit vajíčka mořských želv před lidmi 
i predátory! Dají se například přenést do chráněné oplocené části pláže 
kryté pletivem. Mláďata je nutné ihned po vylíhnutí pouštět do moře. 
Pokud uvidíte želvy v bazéncích, požadujte jejich okamžité puštění 
do moře, bazénky želvám ubližují, mořské želvy jsou doma v  moři a to 
je pro ně nejlepším prostředím! Sami se zde naučí kam plavat a co žrát, 

Pokud se mláďata vylíhnou a v  pořádku se dostanou do moře, hrozí jim 
ještě mnoho nebezpečí, ohrožují je rybáři, do jejichž sítí se zamotávají, 
a protože se nemohou dostat na hladinu a nadechnout se, umírají. 
Velkým nebezpečím je i odpad v  moři, želvy si pletou svou přirozenou 
potravu medúzy s  igelitovými sáčky, které dnes v  moři často plují 
a umírají, protože jim odpadky ucpávají střeva. Zabraňte dostávání 

Nekupujte si náramky nebo jiné ozdoby z  želvoviny! Hodně také po-
můžete, pokud o situaci želv povíte ostatním a řeknete jim, jak mohou 
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