
1. Přečtěte si text. 

 

Smilodon (šavlozubý tygr) 

 

Šavlozubí tygři je lidové označení pro vyhynulé kočkovité šelmy z podčeledi 

Machairodontinae. Nejznámější je smilodon, který žil v době před 1.6 milionu let až před 

8000 lety v Severní a Jižní Americe. Označení šavlozubý tygr není z vědeckého hlediska moc 

přesné, neboť současný tygr patří do jiné podčeledi a s šavlozubým tygrem není blízce 

příbuzný. Správnější označení by bylo "šavlozubá kočkovitá šelma". 

Nejznámější nálezy fosilií smilodona byly objeveny v asfaltovém jezeru v Rancha La 

Brea u Los Angeles v Kalifornii. Kostry z tohoto naleziště patří především mladým jedincům. 

Původně to bylo napajedlo a zvířata sem chodila pít. Často však uvízla v lepkavém asfaltu, 

který vroubil břehy tohoto jezírka, a tak se stala lehce dosažitelnou kořistí. Asfalt se vytvořil 

z nafty, která prosákla k povrchu země, a jezírko se stalo lepkavou pastí pro zvířata, která žila 

v okolí. 

Smilodon je známý pro své extrémně dlouhé špičáky. Má nejdelší špičáky ze všech 

druhů šavlozubých tygrů, u největšího druhu Smilodon populator vyčnívaly až 17 cm. Patrně 

je měl, aby mohl způsobovat kořisti bodné a sečné rány. Ačkoliv byl Smilodon oproti jiným 

velkým kočkám masivněji stavěný, měl slabší stisk. Současné velké kočky zabíjejí hlavně 

zardoušením oběti, k čemuž potřebují jen pár minut. Podle výzkumu z roku 2007 Smilodon 

asi používal svou velkou sílu přední části těla, kdy kořist přimáčknul k zemi a pak ji vyřídil 

hlubokým skusem a probodnutím krční žíly nebo průdušnice a to ji zabilo velmi rychle. 

Délka špičáků naznačuje, že smilodon dokázal tlamu do široka rozevřít. Podle odhadu 

to je úhel až 120 stupňů, dnes žijící lev dosáhne 65 stupňů. 

Smilodon nebyl vybaven pro rychlý běh. Fosilní nálezy kostry dokazují, že měl 

poměrně krátké nohy a přitom robustní tělesnou stavbu, což nejsou nijak příznivé podmínky 

k rychlému běhu a k pronásledování kořisti. 

 Smilodon vyhynul asi před 8000 lety. Někteří vědci si myslí, že lidé mohli nepřímo 

přispět k jejich vymření, buď lovem její hlavní kořisti, nebo zavlečením nějaké choroby do 

populace šelem. Jiní se domnívají, že konec doby ledové způsobil jejich vymření. 

 

 

2. Odpovězte na otázky: 

Jak smilodon vypadal? 

Proč není označení „šavlozubý tygr“ příliš přesné? 

Čím se smilodon lišil od současných kočkovitých šelem? 

 

3. Napište osnovu. 

 

4. Z každého odstavce vyberte nejdůležitější informace a napište výtah (zkrácení textu). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Glaci%C3%A1l

