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LEVHARTI, ale i ostatní kočkovité šelmy, mají nádherné kožíšky.
Vzorování jim pomáhá splynout s prostředím, ve kterém žijí. Bohužel
právě pro jejich krásné kožešiny je pytláci pořád loví. 

Dokázali byste poznat, který vzor patří levhartovi, 
gepardovi, tygrovi a jaguárovi?
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LEVHART je dokonalý lovec, na ostrově Cejlon stojí na vrcholu
potravní pyramidy a dokáže ulovit jelena axise a dokonce i buvola.
Musí být výborný stopař a svou kořist najít a překvapit. 

Dokázali byste vystopovat zvířata i vy? 
Která stopa patří ke komu?
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Vyluštěte osmisměrku a doplňte tajenku. 
V osmisměrce najdete 11 kočkovitých šelem:

margay, levhart, karakal, irbis, ocelot, 
jaguár, rys, gepard, manul, puma, tygr

1) Levhart cejlonský je kočka krásná,
k obědu si nejčastěji dává

a) jelena
b) koprovku
c) zeleninu

5) Kde levharti žijí?
a) Pouze v Africe
b) Levharti žijí na všech kontinentech,

tam kde tečou říčky plné pstruhů
a rostou vrby jívy

c) V Africe a Asii

6) Kolik žije levhartů cejlonských ve volné přírodě?
a) 700 000 – 950 000
b) 70 000 – 95 000
c) 700 – 950

4) Jaký je rozdíl mezi levhartem, leopardem, pardálem a panterem?
a) ŽÁDNÝ, jedná se o jeden druh – levharta, jen se mu někdy lidově říká i leopard

či pardál. 
b) Levhart je největší, leopard mívá více skvrn na zadečku, pardál má nejsilnější

hlas a panter má růžové zbarvení.
c) Levharti a leopardi bývají skvrnití, panteři celí růžoví a pardáli černí s bílými

pruhy. 

2) Kolik má levhart zubů? 
a) 5
b) 30
c) 126

KVÍZ O LEVHARTECH

Největším nepřítelem levhartů je

OSMISMĚRKA

3) Umí si levhart vytáhnout kořist i do koruny stromů?
a) Neumí, levharti šplhají na stromy neradi, protože jsou moc těžcí. 
b) Nedělá to, raději si kořist zahrabává do země, aby ji nikdo nenašel.
c) Ano, dělá to často, ukryje tak kořist před predátory, kteří šplhat neumí. 
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KO Z A ,  O VC E A L E V HA RT – 
E T I O P S K Á P O HÁ D K A

Věřte tomu nebo ne, kdysi dávno žila na jedné farmě a a měly se tuze

špatně. Farmář je krmil málo a nikdy jim nedal čerstvou  , také pily jen

občas a špinavou, vůbec ne čistou a pramenitou. Jednou už toho měly obě dost a vy-

daly se brzy ráno pryč z farmy hledat čerstvou pastvu samy. Šly a šly a najednou

potkaly na cestě  . Ten se zaradoval: „Á, takový dobrý oběd, hned vás, holky,

sním!“ se ale nelekla a řekla: „Levharte, ty jsi o tom ještě neslyšel? Padá obloha,

musíme všichni rychle zmizet!“  se polekal a zmizel v lese.  s se smály,

až se za pupky popadaly, a vesele došly k  , tam se pořádně najedly čerstvé

a napily vodičky. Pak si ale všimly, že už se smráká a pospíchaly k domovu. Tma je

však zastihla už v  , a tak se rozhodla, že přenocují tam. Koza hravě vylezla

na , ale to nešlo, ji však s vypětím všech sil na strom přeci jen vytlačila.

V noci však pod strom přišel  a povídal si sám pro sebe: „Dneska to byl bláznivý

den, potkal jsem a a ty říkaly, že padá obloha, nebyla to však pravda. Dělaly

si ze mě legraci, potvůrky jedny. Kdyby se mi ještě jednou dostaly do , sežeru je

bez milosti.“ Koza s ovcí se na ani nehnuly, aby je neviděl. Najednou se však

začala vrtět. „Co děláš?“ ptala se jí , „je-li ti život milý, nehýbej se!“ „Musím

jít čůrat, vypila jsem moc vody,“ pravila . Koza, strachy bledá, poručila: „Ne-

můžeš čůrat, by nás sežral! Otoč se na záda a snad ti tak při čůrání moč steče

do kožichu a na zem neukápne.“ tedy poslechla, ale že byla nešikovná, při otá-

čení na záda padla ze dolů a přímo na . Levhart se pořádně leknul a utíkal

pryč, cestou křičel: „Přeci jenom měly ty dvě bláznivky pravdu! Obloha padá na zem,

utíkejte všichni pryč!“ a si oddechly, že to tak dobře skončilo, a protože

svítalo, vrátily se zase zpět na farmu.   


