ŽIVALI PRI NAS
»Luka, poglej, katera žival je pa to?« je zašepetala Anja, medtem ko sta s
prijateljem skrita za skalo opazovala planinski svet pred sabo in čakala, da se
od kod pojavi kakšna žival. Doslej sta v naravnem okolju videla že tri različne
živali! Svojim sošolcem sta tudi pripravila preglednico, s katero sta jim jih želela
predstaviti. Toda prikradel se je škrat in zamenjal sličice in opise.
Pomagaj jima povezati pravo ime živali z njenimi značilnostmi, življenjskim
prostorom ter stopinjo in sledjo.
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R:
ŽIVLJENJSKI PROSTO
kjer ima dovolj kritja
Najdemo ga povsod,
inska poljedelska
in hrane. Poseljuje niž
rja,
pašnike, močvirja, ba
območja, travnike in
menišča.
gozdove in v gorah ka
žnih nižinskih
Pri nas je pogosto v vla
območjih.
ZNAČILNOSTI:
gibčen,
• Dober vid, vitek in
kratke, daljši rep,
• trup je dolg, noge
kratek, uhlji dokaj
gobček je razmeroma
veliki,
aka (hrbet je rjav,
• kratka in gosta dl
popolnoma bel, le
trebuh bel; pozimi je
črn),
zadnji del repa ostane
i in ponoči,
• aktiven je podnev
dolgih od 30 cm do
• giblje se v skokih,
100 cm,
ava,
• dobro pleza in pl
v drevesnem duplu,
• gnezdo si naredi
emnem rovu,
skalni razpoki ali podz
ci,
• hrani se z glodav
ka doba le 1–1,5 leta,
• v naravi je življenjs
350 g, odrasle samice
• samci tehtajo do
pa do 210 g.

GAMS

SLED IN
STOPINJA:

ČE ŽELIŠ TUDI TI OPAZOVATI
KAKŠNO ŽIVAL V NARAVNEM
OKOLJU, MORAŠ BITI
POTRPEŽLJIV/A IN PAZITI, DA TE
ŽIVAL NE VIDI IN NE SLIŠI.

ALI VEŠ?
Leta 1909 je plaz odnesel Aljažev dom
v Vratih. Takrat so plazovi v severnih
triglavskih dolinah Vratih, Kotu in Krmi
pokončali okoli 400 gamsov.
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2
ŽIVLJENJSKI PROSTOR:
Na začetku stoletja so živeli
v visokogorju Alp.
V zadnjih desetletjih so se spu
stili z območij
nad gozdno mejo v sredogo
rje, poraslo z
gozdovi.
ZNAČILNOSTI:
• Je manjši votlorog, visok
do 75 cm, tehta
od 25 kg do 30 kg,
• živi do 24 let,
• poleti je umazano rumen
o rjav do temno
siv,
• na vsaki strani glave se
mu čez oči vse
do vrha gobca vleče široka
temna proga,
• notranja stran uhljev je
bela,
• na čelu so smolnato črn
i rogovi,
• poleti je aktiven zjutraj
in zvečer,
• je družabna žival, največ
je trope tvorijo
samice z mladiči,
• samci pridejo k samicam
le v času
parjenja (prska),
• naravna sovražnika sta
le volk in ris,
mladičem so nevarni tudi pla
ninski orli,
• največja smrtnost je zar
adi: padcev čez
stene, plazov in zajedalskih
bolezni.

SVIZEC

3

OSTOR:
ŽIVLJENJSKI PR
1200 m do
rah, na višini od
go
v
o
čn
ju
kl
iz
Živi
2800 m.
niki z
prti planinski trav
Ustrezajo mu od
i tlemi.
dovolj globokim

SLED IN
STOPINJA:

ZNAČILNOSTI:
• Glodalec,
dnevi,
• aktiven je po
• rastlinojed,
• močan trup,
• velike oči,
• kratki uhlji,
ni kremplji,
• dolgi in moč
• kratek rep,
rjava dlaka,
• rumenkasto
,
• teža do 8 kg
ih skupnostih,
sk
in
• živi v druž
ve, v
v zemljo koplje ro
riva
• 2 m do 5 m
se
e, prezimi in sk
katerih prenočuj
pred plenilci,
om opozori
ti z glasnim pisk
os
rn
va
ne
ob
•
vso skupnost.

HERMELIN

SLED IN
STOPINJA:
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