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Лав има че ти ри за стра шу ју ћа оч ња ка.
Сва ки је дуг 6 цен ти ме та ра –
то је ду же од твог пал ца!



Ла во ви, ге пар ди, пан те ри и хи-
је не су стра шни, бр зи и ужа сно 
успе шни лов ци. Бо је их се све 
оста ле жи во ти ње из са ва не.

За стра шу ју ћа стра те ги ја
Ла ви це не при мет но оп ко ле плен. Док му оста ле 

при ла зе, 2–3 се са кри ју у ви со кој тра ви. Из бе зу мље на 
од стра ха, не срећ на га зе ла бе жи пре ма ла ви ца ма при та је-

ним у тра ви и за вр ша ва у њи хо вим кан џа ма.

Ка кав акро ба та! 
Да му ла во ви, хи је не и ша ка ли не би укра-
ли плен, ле о пард од вла чи ру чак у кро-
шњу!
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Ле њи краљ
Краљ жи во ти ња је та ко ђе ве ли ка 

лен шти на: од ма ра се 20 са ти днев но! Ла ви-
це ло ве, али он увек пр ви је де и про жди-
ре нај бо ље ко ма де!

Да ли знаш? 
Цр ни пан тер ни је за себ-

на вр ста. Ње го ва бо ја 

је по сле ди ца по ре ме-

ћа ја пиг мен та ци је. И 

он, на и ме, има тач ка сто 

кр зно, али су те тач ке 

је два ви дљи ве.

Ска ку та вац!
Сер вал ло ви та ко што ска че 
ви со ко из над тра ве. Из не-
на да се ба ца на плен са из-
ба че ним кан џа ма!

Стра шни 
лов ци 
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Сва ка 
хи је на има 

дру га чи је 
ша ре.

Чу вај се хи је на! 
Хи је не су ди вљи пси ко ји ло ве у 

чо по ру са во ђом на че лу. Го не са-
мо јед ну жр тву, сме њу ју се ка ко 

би је ис цр пле и... по чи њу да је 
ко ма да ју док је још жи ва!

Лав је краљ са ва не!

Ка кав 

пе њач!
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