
Ozvezdje Lev je bilo nekdaj dosti razsežnejše, kot je danes. No, še vedno je eno  

najbolj zapaženih zodiaških ozvezdij. Leta 243 pred našim štetjem je 

namreč nebesni Lev izgubil veličasten čopek, ki je krasil njegov rep. Iz zvezd 

tega čopka na tem delu neba so naredili (to je bil astronom Konon) novo 

ozvezdje Berenikini kodri, imenovano na čast Bereniki, ženi faraona 

Ptolemaja Tretjega Evergeta (glej Zgodbo o Bereniki). 

 

Zgodba o Nemejskem levu 
 

Zelo skrajšana. 

 
Stari Grki so imeli Leva za najmočnejšo žival. Na nebu naj bi ovekovečili 

tistega najbolj pošastnega leva, ki ga je zaplodil orjaški stoglavi zmaj Tifon kačji 

deklici Ehidni.  

 

 
 

Ozvezdje Lev (Leo), pri nas zvečer vidno od januarja do julija. Najsvetlejša 

zvezda je Regul ali po naše Kraljič. 

Šest zvezd, ki sestavljajo glavo in grivo Leva, so v srednjem veku 

poznali kot ozvezdje Srp (je pa asterizem), saj spominja na ročno orodje,             

ki so ga uporabljali pri žetvi. 

Lev je eno najstarejših ozvezdij, kar jih pozna človeštvo. Za večino 

ozvezdij potrebujemo živo domišljijo, da v zvezdah vidimo podobnost s 

kako živaljo, mitološkim bitjem ali predmetom. Z zvezdami Leva ni tako.   

Z lahkoto jih izsledimo in povežemo v podobo leva. Eni to ozvezdje 

imenujejo tudi Heraklejev lev. 

 
Nekoč naj bi ta Lev kot zvezdni utrinek padel z neba v nemejsko dolino v 

Grčiji. Zver naj bi imela tako trdo kožo, da je ni mogla prebiti nobena nanj 

izstreljena puščica. Ta strašno nevarna zver je kolovratila naokrog. Po mili volji 

je pobijala ljudi in živali, ropala, pustošila in strahovala preplašene prebivalce 

doline, da si niso upali iz svojih domov.  



Na pomoč so poklicali velikega junaka Herakleja. Najprej je leva zvabil iz 

brloga in ga poskušal ubiti s puščicami. Toda vse so se od njega odbile. Potem 

ga je poskušal premagati z mečem. Ta pa se je na levjem hrbtu kar ukrivil, kot bi 

bil iz mehke pločevine.  
 

Končno je razjarjeni Lev naskočil Herakleja. Heraklej je vedel, da je v 

zraku, ko nima stika z zemljo, lev popolnoma brez moči. Zato ga je hitro zgrabil 

za vrat in ga s svojima izjemno močnima rokama dvignil nad svojo glavo, ga 

toliko časa davil, dokler ga ni zadavil. Junaški boj je trajal celih trideset dni ali 

en mesec (kar je ravno čas, v katerem se Sonce navidezno zadržuje v ozvezdju 

Lev). 
 

Potem so nekega dne bogovi to grozno mrtvo zver odnesli nazaj na nebo, 

od koder je pravzaprav prišla. Z zvezdami kot žeblji so jo trdno pribili na velik 

del neba, da bi tam za vselej zavzela svoje mesto med ozvezdji in ne bi mogla 

nikdar več pasti ali se vrniti na Zemljo. 
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