
Naši žáci sponzorují LEVHARTA  

v ZOO Ostrava 
 

 

 

Každý školní rok zasílá naše škola na konto OSTRAVSKÉ ZOO 

určitou finanční částku díky našim dětem.  

 

Proč to děláme?  

- Chceme ukázat dětem, jak je život a druhová rozmanitost 

pestrá a že bychom měli přírodě pomáhat a tato a jakákoliv 

jiná zvířata sponzorovat, přispívat jim na potravu, údržbu 

klecí, aby mohli tito živočichové dále přežít, když jsou 

na pokraji vyhubení, jako náš LEVHART CEJLONSKÝ, 

kterého si děti vybraly v roce 2012-13 ke sponzoringu.  

 

Co dostaneme od  ZOO Ostrava?   

- děkovný list 

- umístění na tabuli sponzorů 

- odpovídající počet volných vstupenek (ty se v roce 2012-13 

rozdělily v průběhu školního roku mezi vybrané žáky jako 

odměny za soutěže. V roce 2013-14 se rozdělily na konci 

školního roku mezi vybrané žáky jako odměny. 

A v následujících letech získá vstupenky vždy třída, která 

přispěje nejvíce finančních prostředků v přepočtu 

na jednoho žáka.) 

 

Příspěvky: 

1) Školní rok 2012-13  6400 Kč   36 vstupenek 
2) Školní rok 2013-14  5304 Kč  20 vstupenek 
3) Školní rok 2014-15             9535 Kč              vstup pro 1 třídu 

 



LEVHART CEJLONSKÝ 

Poddruh LEVHARTA SKVRNITÉHO 

 

Zařazení do systému: 

Říše: živočichové  (Animalia) 

Kmen: strunatci (Chordata) 

Podkmen:  obratlovci (Vertebrata) 

Třída:  savci (Mammalia) 

Řád: šelmy (Carnivora) 

Čeleď:  kočkovití (Felidae) 

Výskyt 

Levhart měl obrovský původní areál rozšíření, který je největší u velkých koček. 

Vyskytoval se od jihovýchodního cípu Evropy v okolí Kavkazu, přes téměř celou 

Afriku. V Asii se nacházel od východních oblastí přes celou jižní Asie až po Koreu. 

Kromě toho obýval i řadu ostrovů, z nichž lze jmenovat Zanzibar, Jávu a Cejlon (Srí 

Lanka) a další. Na mnoha místech ustoupil civilizačnímu tlaku člověka, nebo byl 

vyhuben. Mnozí z nich, především v Asii,  jsou ohroženi vyhubením a jsou velmi 

vzácní, jiní se dodnes vyskytují v poměrně uspokojivých počtech.  



 

Charakteristika 

Levhart dříve také nazývaný panter, leopard nebo pardál patří v rámci rodu Pantera 

spíše k menším druhům. Samci jsou obvykle mohutnější než samice.  Základní 

zbarvení je žlutavé, okrové, žlutošedé až žlutooranžové, břicho a spodina těla 

je světlá až téměř bílá. Zbarvením se podobá jaguárovi, ale jeho skvrny jsou 

uprostřed prázdné. U některých levhartů je možné spatřit i černou tzv. melanickou 

formu, ale u LEVHARTA CEJLONSKÉHO tato forma není známa.  

 

Váha a míra 

Výška:    45-75 cm 
Délka těla:     110 – 190 cm 
Hmotnost:    samice – 30 kg, samci až 56 kg 
 

Způsob života 

V dospělosti jsou levharti samotářští. Aktivní jsou především v nočních hodinách, 
ve dne se ukrývají především na stromech nebo v hustých křoviscích. Své území si 
označují močí a drásáním kůry stromů. Také levhart vydává mnoho různých zvuků 
od mručení, chraplavé předení až po řvaní známé u tygrů nebo lvů, které je však 
mnohem méně hlasité. Obě pohlaví se setkávají pouze v období říje, kdy dochází 
k páření. Říje u samic se projevuje stejně jako u ostatních koček, třou se o různé 
předměty, válí se po zemi a vydávají mručivé zvuky. V tropických a subtropických 
oblastech se rozmnožují po celý rok. Samice je březí okolo 90-95 dnů, rodí 
až 6 mláďat, obvykle však ve vrhu bývají 2. Samice se o ně stará, mateřské 
mléko pijí do 4 měsíců. Když je jim půl roku, učí je matka lovit.  S matkou se pohybují 
přibližně do 2 let, kdy pohlavně dospívají a osamostatňují se. 
 

Červeně    – dříve 

Zeleně        - dnes 

Cejlon (Srí Lanka) -  

Výskyt volně žijících 

LEVHARTŮ 

CEJLONSKÝCH 



Potrava 

Jelikož se jedná o šelmu, je masožravá a schopná lovit kořist. Do jejího jídelníčku 

spadají kopytníci, hlodavci, plazi, ptáci, ale i primáti, tedy opice. Vyniká velkou silou, 

svou kořist, mnohdy těžší než on sám, je schopen si vytáhnout do korun stromů. 

Ohrožení 

Levhart cejlonský je ohrožený druh, téměř vyhubený. Žije pouze na ostrově Cejlon 

(Srí Lanka) a v současné době čítá pouze 600 kusů. Je veden v červené knize 

ohrožených druhů.  

Až  půjdete do ZOO Ostrava, zajděte se podívat na „NAŠE“ 
LEVHARTY. 

 


