
Po sledeh

Učitelji in dijaki Gimnazije Jesenice so sledili divjim živalim



Sled divjega prašiča v ilovici.

Na sosednji sliki sta lepo vidna 

tudi odtisa zadnjega para 

prstov.  

Planina pod Golico, nov. 2021

Foto: Katarina T.

Sled jelena. Velikost podobna 

kot pri divjem prašiču, oblika 

nekoliko drugačna (spredaj 

bolj zaobljena, prsta manj 

narazen). Pokljuka, okt. 2020

Foto: Katarina T.



Domači pes. Zgornji rob odtisov 

zunanjih blazinic sega preko spodnjega 

roba notranjih dveh prstov (za razliko 

od lisice in volka).

Jazbec. Označeni so odtisi krempljev.

Planina pod Golico, september 2021

Foto: Katarina T.



Na medvedji in volčji sledi 

Teja Trpin, Mežakla, 5. 4. 2021, 

volk

Opažene sledi medveda v Slivnici (na drugem kraju, 
kot sta prvi dve sliki)



Opažene medvedove sledi na Slivnici. 

Sledi so bile vtisnjene v sneg

in so bile precej sveže. Fotografija: Rebeka Rotar. Roblek, januar 2021

Med jutranjim pohodom 

sem opazila tudi sledi 

volka na Robleku tik pod 

vrhom. Sledi so bile 

vtisnjene v sveže 

zapadlem snegu. Sledi so 

vodile v gozd, sledov 

človeka pa ni bilo nikjer 

videti, zato lahko 

sklepamo, da je bil res 

volk in ne večji pes. 



V vlogi volka in risa : po sledeh plena

Taja Erlah, 9.1. 2021, srne

Sled jelena ali košute, 

sledi so dobro vidne

tudi v blatu in ne samo

v snegu.

avtor: Iza Glavač

28.1.2021, Lipce, Lesce



Sprejmi izziv sledenja živalim v naravi in se 

nam pridruži!

• Fotografiraj sledove živali, posnemi filmček o svojem sledenju ali izdelaj 

odlitke sledov po priloženih navodilih!

• Če se odpraviš v naravo zgodaj – ob svitu, boš morda srečal/-a kako divjo 

žival in jo fotografiral/-a ali posnel/-a na filmček. 

• Pošlji nam fotografije in filmček oziroma povezavo na filmček, zelo bomo 

veseli in te nagradili z lepo nagrado! (naslov za pošiljanje dmr@gimjes.si)

• V vsakem primeru pa bo nagrada že lepo doživetje v naravi! 


