
POLJSKI ZAJEC



 Poljski zajec  je vrsta zajca, ki je razširjen po 
celi Evropi razen Islandije in 
severne Skandinavije; po jugozahodni, srednji 
in vzhodni Aziji in Afriki.



OPIS
 Poljski zajec je dolg od 40 do 70 centimetrov.

 Težak je od 2,5 kg do 5 kg, rep ima dolg od 7 
do 9 centimetrov.

 Uhlje ima zelo dolge s črnimi konicami, zadnje 
noge pa večje in močnejše od prvih.



ŽIVLJENSKI PROSTOR

 Njegov glavni življenjski prostor je obdelan 
poljski svet. Živi tudi v gozdovih in hribih.

 Pri nas živi poljski zajec do 1500m nad. višine, 
drugje po svetu pa dudi do 5000 metrov visoko.

 Najugodnejše razmere za poljskega zajca je 
nadmorska višina 500 m in temperatura med 

    9 in 10*C.



RAZMNOŽEVANJE
 Pri zajcih se pari samec z večjimi samicami.

 Parjenje traja od konca zime do poletja.

 Zajklja mladiče doji le 17 dni, ker so že drugi 
dan sposobni objedati zelenjavo.



PREHRANJEVANJE
 Zajec je rastlinojedec, najraje objeda zelnate 

dele rastlin, pozimi pa se hrani tudi z lubjem.

 Rastlinska hrana, ki je na voljo čez vse leto je 
trda, žilava in težko prebavljiva.

                                     IZTREBKI:



GIBALNO OBMOČJE
 Gibalno območje zajca sega kilometre 

daleč od glavnega počivališča, zato ima 
številna pomožna skrivališča, stalna 
stranišča, prostore kjer se hrani, sonči…

  Vse to si označuje z vonjavnimi izločki ličnih 
in zadnjičnih žlez.



NEVARNI PLENILCI
 Odrasle zajce plenijo lisice, mladiče pa tudi 

kanje, hermelini, mačke...
   Ker ima dobro razvita pljuča, je vzdržljiv 

tekač. Beži lahko s hitrostjo do 65 km/h.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lisica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kanja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hermelin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Divja_ma%C4%8Dka


   STOPINJA POLJ. ZAJCA             DOMAČI ZAJEC

                  POLJSKI ZAJEC          DOMAČI ZAJEC
                                           

                                              ZAJEC ANGORA



KAJ SMO SI 
ZAPOMNILI?

 KJE JE PREBIVA POLJSKI ZAJEC?

 A) v kletki      B) v gozdu in na travn.      C) v 
hiši

 -----------------------------------------------------------------
--------

 S ČIM SE HRANI?  
 s zelnatimi rastlinami in lubjem …
 -----------------------------------------------------------------

--------
 Kdo so sovražniki mladiča poljskega zajca?

 To so lisice, mačke, kanje …



VIRI
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Poljski_zajec

 http://www.lovskazveza.si/default.aspx?

 GOOGLE SLIKE

http://sl.wikipedia.org/wiki/Poljski_zajec
http://www.lovskazveza.si/default.aspx


HVALA ZA 
POZORNOST

NASVIDENJE


	Slide 1
	Slide 2
	OPIS
	ŽIVLJENSKI PROSTOR
	RAZMNOŽEVANJE
	PREHRANJEVANJE
	GIBALNO OBMOČJE
	NEVARNI PLENILCI
	Slide 9
	KAJ SMO SI ZAPOMNILI?
	VIRI
	Slide 12

