
Lev (Panthera leo) je najväčší africký mäsožravec. V kohútiku dosahuje 
výšku viac ako jeden meter a jeho hmotnosť presahuje 250 kg. Samice sú 
menšie. Lev žije obyčajne v skupine, ktorej jadro tvoria levice, často sestry, 
ktoré dopĺňajú samce. Veľkosť leva sa môže zdať pri love veľkou výhodou, 
no má to aj nevýhodu v tom, že lev potrebuje veľa energie a rýchlo sa pri 
love unaví. Našťastie má dlhé nohy a krátku chrbticu, ktoré sú stavané práve 
na krátke a prudké útoky. Na krátku vzdialenosť dokáže vyvinúť rýchlosť 
približne 60 km/h. Samostatný lov končí často neúspechom, ak však levy 
lovia v skupine a skoordinujú útok úspešnosť prudko narastie. Napriek 
tomu úspechom končí (tajnička). Lovia predovšetkým samice, samce sa 
pridajú len ak je potrebná pomoc pri love väčšej koristi. Robustné levy pri 
love používajú rýchlosť spolu so svojou váhou na strhnutie aj dvakrát ťažšej 
koristi ako je ich vlastná váha. Keď je korisť na zemi, zasadia jej smrteľné 
uhryznutie do krku. Lovia cez deň, lovia v noci, v podstate vždy keď sa 
vyskytne príležitosť a neexistuje tvor, na ktorého by si vo svorke netrúfl i. 
Trúfnu si dokonca aj na takmer tonového byvola. Svoj jedálny lístok občas 

rozšíria a zaútočia aj na človeka. Ročne zabijú desiatky ľudí. Aj keď korisť ulovia samice, podľa práva silnejšieho najskôr žerú samce a až 
potom prídu na rad levice a mláďatá. Levy majú vynikajúci zrak. Cez deň síce vidia ako človek, no v šere a v tme je ich zrak až šesťkrát 
lepší. Kedysi sa levy vyskytovali takmer na celom africkom kontinente, no v minulých storočiach došlo k vyhubeniu veľkej populácie levov 
a dnes ich žije už len približne 23 tisíc. Väčšina z nich žije v rezerváciách. Vyskytujú sa od Juhoafrickej republiky na juhu po Somálsko
na severe a Senegal na západe. 

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

tibetský    
odev

chlop a    
na kabáte  
(zastar.)

skratka    
pre       

de dato

MPZ      
Nepálu

básnické   
dielo      

Vergília

Pomôcky: 
sjoba, os,  
Eneida,    
lomps

lepením    
spoj

ve ké      
množstvo  
lietavého   
hmyzu

zna ka    
prvku      

amerícium

3. as     
tajni ky postlaná

zlostne    
(kniž.) odrazu

2. as     
tajni ky

hrubý     
baliaci     
papier     

pery (bás.)

skratka    
okresného  

výboru

stup ovitý  
vodopád   

skolí      
(kniž.)

skr. pre    
iteretur    
záštita,    
podpora

zlý duch,   
as

skr.inozín-  
trifosfátu   
súhlas

úpek      
(kniž.)     

venovala   
sa hre

oblúky     
stojace    

na st poch

Agáta     
(dom.)     
jemná     
hmla

Pomôcky: 
ortit, DKA,  

rever,     
arkády

fúz        
(hovor.)

osobné    
zámeno    
ženské    
meno

ierny     
nerast     

vz ahujúca 
sa na šev

trestalo    
bitkou

špára     
zvádzanie  

(bás.)

latinský    
pozdrav

pozývalo   
skr. Nem.  
tla ovej    
agentúry

1. as     
tajni ky

ln        
na Rýne

existuje

príslušníci  
panovnícke- 

ho dvora    
ústa (anat.)

4. as     
tajni ky

biblická    
krajina

usadzuje   
sa niekde útok


