
Byvol africký (Syncerus caffer) vyzerá ako dobytok pasúci 
sa na tráve, no zdanie klame. V skutočnosti patrí medzi 
najnebezpečnejšie živočíchy afrického kontinentu a každoročne 
má na svedomí viac ako 200 smrteľných útokov na človeka. 
Aj preto ho africkí domorodci prezývajú (tajnička 1 a 2). Váha 
takmer 700 kg v kombinácii s dlhými rohmi predstavuje smrteľnú 
kombináciu nielen pre človeka, ale aj mnohých predátorov, 
vrátane leva. Byvoly síce spočiatku pred nepriateľom utekajú 
(dokážu vyvinúť rýchlosť viac ako 50 km/h), ale potom náhle 
zastavia a vytvoria ochranný múr, čelom k predátorovi. Mladé 
zvieratá zostávajú ukryté za vytvoreným ochranným valom. 
Byvol sa bráni tým, že útočníka naberie na rohy a vymrští ho do 
vzduchu. Menší predátori si na dospelého byvola netrúfnu, a tak 

jeho hlavnými nepriateľmi sú lev a krokodíl. Ak chce lev uloviť byvola, urobí tak obyčajne v skupine. Byvola je totiž nutné 
zvaliť na zem, čo pri jeho váhe a bojovnosti nie je jednoduché. Navyše, ak mu pribehne stádo na pomoc, samotné levy 
sa ocitajú v nebezpečí. Najväčšie stáda byvolov tvoria samice a ich mláďatá. Samce žijú v menších stádach a najstaršie 
samce žijú často samotársky a k stádam sa pripájajú len v období párenia. Výskyt byvola je v oblastiach (tajnička 3
a 4), hlavne na trávnatých savanách a v otvorených lesnatých oblastiach.    

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk

Autor:     
Juraj      

Mitošinka
vyu ovali tisícina    

sekundy
dvoj-      

hláska

nemecký   
skladate    
a dirigent

zhromaž-  
denie      

zástupcov  
udu

vodca     
Argonau-   

tov

Pomôcky: 
Iason,     
taro

najvyššia  
karta

zna ka    
pre deci-   

meter

lovek     
tmavšej    

pleti       
(pren.)

opatrne    
preskúma  
(hovor.)

miesením  
utvorí

Eduard    
(dom.)

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky    
sekám,    
rúbem

E V      
Ilavy

posunok   
obava,     
úzkos      

zna ka    
prvku     

európium  
divá

stroj       
na liso-    
vanie

vz. nitridu  
molybdénu 

zvýšený   
tón E

prístavné  
zariadenie  

grafická    
technika

isto

neprí-     
jemná     
sklon      

k nie omu
Pomôcky: 
Erin, Ea,   
mediryt,   

ajaja, Erg

keltský    
názov     
Írska      

zlostník

zn. pre    
megaelek-  

trónvolt    
mastil

3. as     
tajni ky

bahniako-  
vitý vták

zhrniem    
(plachtu)

získavajú  
mlieko     

tropická    
rastlina

hlasná     
vrava,     
hluk

upravuj lát- 
ky batikou  
vz. jodidu  
sodného

skratka    
delta-     

amplitúdy

neprekva-  
puje       

citoslovce  
zasy ania

4 as      
tajni ky

skratka    
štátu      
New      

Jersey
kostra,     

rám elek-  
trického    
prístroja

diel pôdy,  
parcela    

(z amer.)

asýrsky    
boh       

mesta     
Eridu


