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              Delitev kopitarjev 

SODOPRSTI  KOPITARJI
LIHOPRSTI  
KOPITARJI



                   Kopitarji
Kopitarje predstavljata dva samostojna redova, za njih so značilna kopita. Delimo jih na 

sodoprste in lihoprste kopitarje. Pri obeh redovih je zadnji členek tretjega prsta sploščen, 
prekrit z roževinastim tkivom, ki tvori kopito. Kopitarji so zelo raznolika skupina, povečini so 
rastlinojedci, nekatere skupine so vsejede (svinje). Pogosto se združujejo v velike črede, kjer so 
mladiči bolj na varnem pred plenilci. Nekatere vrste imajo povečane podočnike v čekane, kar 
jim omogoča boljšo obrambo pred napadalci, pa tudi pri iskanju hrane v tleh. Mnoge vrste 
imajo na glavi rogove, ki so votli roževinasti enostavni izrastki (kot pri govedu) ali koščeni 
razvejani izrastki (kot pri jelenih). Mnogo kopitarjev je človek uspešno udomačil in ustvaril 
številne sorte. Večina zoologov je mnenja, da so kopitarji poleg primatov najuspešnejša 
skupina sesalcev, ki je dejansko dosegla svoj evolucijski vrhunec. Med sodoprste kopitarje 
spadajo svinje, povodni konji , kamele, jeleni , žirafe , vilorogi in votlorogi kamor sodijo 
antilope, goveda, ovce in koze. Med lihoprste kopitarje uvrščamo konje, tapirje in nosoroge.



Sodoprsti kopitarji ali 
parkljarji:
Končni členi prstov 
so zaščiteni  s 
kopitom
Noge so prilagojene 
za tek 
Manjka jim prvi 
prst,drugi  in peti sta 
zakrnela,preostala 
dva prsta pa dobro 
razvita 

Lihoprsti kopitarji :
Dobro razvit tretji 
prst
Preostali so slabo 
razviti ali pa jih 
sploh ni
Končni prsti so 
prevlečeni z močnim 
kopitom



    Divja  Svinja



                  Uvrščanje
KRALESTVO:živali

DEBLO:strunarji

PODDEBLO:vretenčarji

RAZRED:sesalci

RED:sodoprsti kopitarji

DRUŽINA:svinje

VRSTA:divje 
svinje



Divja Svinja
Je največja predstavnica divjih sesalcev v Evropi
Je  divja sorodnica prašiča
Tu in tam si privošči kopel v blatu,s tem se osveži in znebi zajedavcev
Na koncu gobca ima rilec,s katerim brska po zemlji in išče hrano
Včasih na dan prehodi do 50 km,zato da pride do hrane,da zbeži plenilcu 
ali da poišče ugodnejše podnebne razmere.
Če škrta z zobmi,pomeni da se pripravlja za napad
Ima dobro razvite podočnike,ki štrlijo navzgor,podočniki na zgornji 
čeljusti pa se podaljšajo v dva okla



Deli telesa
Dolga je do 1,10-1,80 m, njihov rep pa je dolg 20-30 cm. Težke 

so lahko od 50-180 kg , redkeje pa dosežejo težo 250 kg. Imajo 
masivno telo z klinasto glavo, manjša stoječa ušesa, odrasle 
živali pa imajo še velike čekane. So okrasto do črnorjave barve 
in imajo ščetinasto dlako, pozimi pa jim zraste še gosta 
poddlaka. 



• VELIKOST IN TEŽA:Povprečna dolžina odraslega 
samca je 1,70 m,teža pa 150 kg,lahko pa tehta tudi 
do 300 kg

• ŽIVLJENJSKA DOBA:Živi okoli 20 let
• PREHRANJEVANJE:je vsejed,hrani se z 

želodi,kostanji,semeni,krompirjem,pa tudi s 
poljskimi mišmi in podganami

• NARAVNI SOVRAŽNIK:je plen volkov in medvedov
• DRUŽLJIVOST:živi v tropu ,ki šteje okoli ducat 

družinskih članov. Glavna je samica,odrasli 
samci(merjasci)pa trop varujejo pred sovražniki

• GLAS:godrnja in spušča nosljajoče glasove
• RAZŠIRJENOST IN NARAVNO OKOLJE: prebiva v 

gozdnatih pokrajinah v Evropi in Aziji



Razmnoževanje
PARJENJE:parijo se novembra in decembra
BREJOST:traja približno 3 mesece
ŠTEVILO MLADIČEV:samica skoti od 2 do 12 

mladičkov,ki imajo do šestega meseca starosti 
progast kožušček,ko sesajo pri materi vsak 
uporablja vedno isti sesek
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