Poznejte s námi lvy!

Samce lvů poznáme snadno podle hřívy, která jim vyrůstá z kůže kolem hlavy a krku, někdy tato ozdoba
pokrývá i ramena a přední část břicha. Hříva dodává samcům zdání mohutnosti, může nepřítele zastrašit
a dobře tlumí rány tlapou namířené na hlavu a krk.
Vybarvěte podle číselné nápovědy 1 – béžová, 2 – oranžová, 3 – světle hnědá, 4 – modrá, 5 – tmavě
našeho samce lva.
hnědá, 6 – černá, 7 – světle zelená, 8 – žlutá, 9 – tmavě zelená
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Poznejte s námi lvy!

Lvi jsou nejspolečenštější „kočky“. Zatímco drtivá většina kočkovitých šelem jsou samotáři, lvi žijí ve skupinách, kterým
říkáme smečky.
Na našem obrázku se samec lva zatoulal a v lese potkal další zvířata. Dokážete je všechna najít? Napovíme, že se zde
ukrývá celkem 7 druhů.

Lvi obývají různorodá prostředí, přizpůsobili se savanám
i pouštím. V suchých oblastech mají větší teritoria, protože kořisti je v pouštích a polopouštích méně než na savanách. Lvi vydrží i dva týdny nepít, stačí jim tekutiny
obsažené v potravě.
Na obrázku africké savany najděte 5 rozdílů a vyznačte je.
Lvi jsou výborní lovci, kteří uloví vše od hlodavce po nosorožce. Hlavní část jejich kořisti však tvoří zebry, pakoně či antilopy. Pokud mají této kořisti nedostatek, vezmou zavděk i drobnými savci, ptáky, hady nebo mršinami.
Lovu se věnují převážně lvice, a to za soumraku a v noci.

Kresby: MgA. Natálie Staňková.

Náš hladový lev na obrázku si vyhlédl paviána, pomůžeš
mu k němu najít cestu?
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L EV,

ŠAKAL A ČLOVĚK (křovácká pohádka)

a

se jednoho dne setkali, aby pohovořili o záležitostech země a státu.

nejdůležitějším poradcem krále

, proto si po chvíli začali povídat i o osobnějších věcech.

se začal chlubit a mluvil o své síle. Snad k tomu
lichotivý, ale teď, když se

byl

zavdal příčinu, neboť byl od přírody

dmula hruď pýchou, mu řekl: „Podívej se,

zvíře, které je ještě silnější než ty.“ A tak šli bok po boku,
malého chlapce. „Tohle má být to silné zvíře?“ zeptal se

, ukážu ti

udával směr, když potkali
. „Ne,“ odpověděl

, „tento

se jím teprve musí stát.“
Po chvíli potkali

, který kráčel se skloněnou hlavou a podpíral ohnutá záda holí. „Tak tohle

má být to krásné silné zvíře?“ zeptal se

. „Už ne, můj králi,“ odpověděl

dávno jím byl.“ Pokračovali v cestě, když o kousek dál potkali mladého
Doprovázelo ho několik

. „Tady ho máš, králi,“ řekl

, „ale kdysi

na vrcholu mládí.

, „změř si s ním síly,

a pokud vyhraješ, budeš opravdu nejsilnějším vládcem této země.“ Pak se odebral směrem
k vyvýšeným skalnatým kopcům, aby odtud mohl zápas pozorovat.
s vrčením vyrazil kupředu proti

, ale když se přiblížil, obklíčili ho jeho

si z toho nic nedělal a

odhodil několika silnými údery tlap. S kňučením

a ohnutými hřbety

ustupovali ke svému pánovi. Pak

zasáhl do ramene – ale ani tomu nevěnoval
a uštědřil

několik silných bodnutí.

z lovcovy

„Ne,

položil, když k němu
,“ odpověděl

vystřelil náboj, který

velkou pozornost.

proto vytáhl

začal ustupovat, doprovázen sprškou kulek

. „Ještě si pořád myslíš, že jsi nejsilnější,

kterou

.

?“ To byla první otázka,

dorazil.

, „už si to nemyslím. Takové zvíře jsem ještě nikdy předtím

neviděl. Nejprve na mě poslalo asi deset strážců, aby mě zničili. Když jsem si z nich nic nedělal
a chtěl na neznámé zvíře skočit a zardousit je, vyplivlo na mě několik ohnivých kulek, které mě
pálily v obličeji. Když jsem se to stvoření znovu pokusil strhnout k zemi, vytáhlo ze svého těla
jedno ze svých žeber, kterým mi uštědřilo několik ošklivých bodných ran, že jsem to vzdal.
Na rozloučenou za mnou ještě poslalo několik ohnivých kulek. Ne,

, dej tomuto zvířeti

jméno a přivítej ho u nás.
www.zoobrno.cz
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Lvi

mají dokonalé smysly, musí umět kořist vystopovat, dohonit a ulovit. Člověku se, ostatně
jako většina zvířat, vyhýbají. Pokud však
v přírodě na žádnou kořist nenarazí, mohou
lovit i domácí zvířata. Vědci ale zjistili,
že pokud chráníme například antilopy, a je jich
v přírodě dostatek, lvi na dobytek neútočí.
Jací jste stopaři vy, dokázali byste vystopovat
zvířata na obrázku? Přiřaďte jim správné stopy.
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Odpověď
najdete
v křížovce.
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Lidé lovili lvy po celá staletí a lví kůže, jako cenné trofeje,
zdobily jejich příbytky. V současné době našly poslední
žijící populace lvů útočiště v národních parcích Afriky
a v indické rezervaci Gir.
Věděli jste, že ještě před několika tisíci lety žili lvi také www.facebook.com/ZooBrno
v _____ ______?

