
ZVERI 
(Carnivora

)



Kaj so zveri:
so red sesalcev, ki so večinoma plenilci in 

torej uživajo meso, poznamo pa tudi vrste, ki 
so vsejede ali celo pretežno rastlinojede. 
Mesojede vrste srečamo v vseh življenjskih 
okoljih. Prilagoditve na lov pa se kažejo v 
celotni telesni zgradbi in načinu življenja. 
Kljub temu obstajajo med vrstami velike 
razlike, saj med zveri uvrščamo zelo različne 
predstavnike, kot sta veliki panda in lisasta 
hijena. Za vse zveri so značilni v derače 
preobraženi kočniki. Derači so štirje, v vsaki 
čeljustnici po eden. V moškem spolovilu je 
kost.



Družine
Red zveri obsega 6 družin in 138 vrst
Družine so:

Psi (volk, lisica, kojot, domači pes,…)
Medvedi (rjavi medved, grizli, črni medved,…)
Rakuni
Vidre (podlasica, kuna, dihur, jazbec,…)
Hijene (pegasta hijena, progasta,..
Mačke (lev, tiger, leopard,…)



Prehranjevanje
Medtem ko je orjaška panda skoraj samo 

rastlinojedec (čeprav včasih je ribe ali žuželke), 
skoraj vse jejo meso kot glavno prehranjevalno jed: 
nekatere, naprimer družina mačke, jejo samo meso, 
ostale (naprimer medvedi in lisice) pa različno.

Zveri imajo značilno obliko lobanje, imajo pa tudi v 
derače preobražene kočnike. Za večino so značilne 
močne čeljusti in ostri zobje, saj so plenilke. Tudi 
okostje je prilagojeno hitremu gibanju za učinkovit 
lov.

http://www.youtube.com/watch?v=dayV3F_1vRk&fe
ature=related

http://www.youtube.com/watch?v=dayV3F_1vRk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dayV3F_1vRk&feature=related


Življenje
Nekatere zveri živijo v krdelu, v njem imajo 

zapletene odnose, sestava krdel je pa zelo 
različna. Sporazumevajo se z vonjalnimi 
sporočili (oznaka teritorija), vidnimi znaki in 
oglaševanjem.



Razmnoževanje lisice
Pari se od januarja do marca, brejost pa traja 

52-53 dni. V družini je 1-10 (navadno 4-7) 
golih in slepih mladičev, ki ob rojstvu tehtajo 
60-150 g. Mladiči začno zapuščati brlog, ko 
so stari 4-5 tednov, pri petih mesecih pa so že 
samostojni



Razmnoževanje jazbeca
Jazbečevo razmnoževanje je zapleteno; parijo 

se med februarjem in majem. Samice, ki v 
tem obdobju niso bile oplojene, in pa mlade 
samice, ki so šele spolno dozorele, se parijo 
še do septembra. Oplojeno jajčece 3-9 
mesecev miruje in se šele decembra vgnezdi v 
maternično steno. Mladiči, ki jih je v leglu 1-
5, se skotijo pod zemljo in ostanejo tam kar 
dva meseca.



Razmnoževanje rjavega medveda
Medvedi se parijo med aprilom in junijem. V 

tem času se medvedka 2- do 3-krat goni. 
Breja je 7-9 mesecev. Praviloma polega vsako 
drugo leto. Pozimi (december-februar), 
praviloma v brlogu, skoti 1-4 mladiče. Na 
Kočevskem je v leglu povprečno 1,7 mladiča. 
Ker medvedka koti med "zimskim spanjem", 
ko se ne hrani, so mladi ob rojstvu 
presenetljivo majhni, saj tehtajo vsega okrog 
700 g. Spolno dozorijo v starosti 2,5- 4 leta, 
življenjska doba pa je 30-40 let.



Razmnoževanje volka
Parjenje poteka od decembra do marca. 

Volkulja je breja 62-64 dni, mladiče pa skoti v 
brlogu. V Sloveniji je jih največ skoti aprila. V 
leglu je najpogosteje 5-8 mladih, ki so ob 
rojstvu slepi in porasli s kratko, temno dlako. 
Mladiči začno zapuščati brlog po osmih 
tednih, spolno pa dozorijo z 22 meseci. 



Opis medveda
Medved je velik - v dolžino meri od 170 do 220 

cm, samice so občutno manjše. Samci tehtajo od 
300 do 780 kg, samice 100 do 200 kg. Živi lahko 
do 35 let. Pozimi miruje, vendar to ni pravo 
zimsko spanje. Telesna temperatura mu upade za 
6°C, upočasni se mu srčni utrip. Samica v tem 
času koti.

Najmanjša podvrsta evropski rjavi medved tehta 
90 kg, medtem ko največja podvrsta kodiaški 
medved, ki živi v Rusiji in na Aljaski, tehta okoli 
680 kg in zraste do 3 m dolžine.



Opis mačke
So najbolj mesojeda družina od devetih. 

Najbolj znan predstavnik je domača mačka, ki 
jo je človek udomačil pred 10.000 leti. A 
družina vsebuje tudi vse ostale divje mačke, 
vključno z velikimi mačkami.

Družino delimo na dve poddružini: 
Pantherinae (kamor med drugim spadajo lev, 
tiger in leopard), in Felinae (kamor med 
drugim spadajo puma, gepard, ris in domača 
mačka).

Vse imajo zelo dobro razvita čutila, kremplje, 
bliskovite reflekse ter varovalno barvo.
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