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Prav je, da v vaših Žabjih novicah spregovorimo tudi o različnih živalskih vrstah, ki naseljujejo 
našo Gorenjsko, tokrat na kratko o zajcih. 

Na svetu je 54 različnih vrst zajcev, Slovenijo pa naseljujeta dve vrsti. Zajce so še do 
nedavnega prištevali med glodavce. Vendar z njimi nimajo skupnih prednikov in spadajo v 
samostojen red zajcev. V Evropi so poleg poljskega še planinski zajec in divji kunec. S 
krčenjem gozdov in širjenjem kultiviranih površin se je zajcu v Evropi močno razširil življenjski 
prostor. Tako danes naseljuje praktično celo Evropo. Življenjska strategija zajca je izmikanje 
naravnim sovražnikom, temu sta prilagojena tako telesna zgradba kot vedenje. Je izredno 
pozorna žival, stalno vohlja in prisluškuje, tudi vidi izvrstno. Mraz sicer dobro prenaša, vendar 
ima raje toplejšo klimo, kjer se uspešneje razmnožuje. Izogiba se tudi vetrovnih območij. 
Aktiven je ponoči in v mraku. Teče skokoma, pri begu dela okljuke. Poljski zajec se ne seli, tudi 
pozimi ostane pri nas. Pred mrazom in dežjem ga varuje gosta dlaka. Zajec je rastlinojedec, 
objeda zelene dele rastlin, pozimi pa tudi lubje. Zajec spi velikokrat na dan, vendar le po nekaj 
sekund do največ nekaj minut. Tako spi zato, da je čim manj časa izpostavljen nevarnosti. 
Gibalno območje zajca sega kilometre daleč od glavnega počivališča, zato ima številna 
pomožna skrivališča, stalna stranišča, prostore kjer se hrani, sonči… V nevarnosti se pritaji, ko 
pa ga plenilec odkrije, se rešuje s hitrim cikcakastim tekom. Ima dobro razvita pljuča, zato je 
vzdržljiv tekač. Beži lahko s hitrostjo do 65 km/h…. 

Strokovnjaki in rekreativni športniki pa od leta 2010 
na Gorenjskem opažajo novo podvrsto zajcev z 
imenom ŠPORTNO DRUŠTVO Divji zajci.  

Zanje sicer drži velik del zgoraj zapisanega, poudariti 
pa je treba nekatere razlike. Večinoma so dvonoga 
bitja, športno aktivna v vsakem vremenu, od nižin do 
najvišjih evropskih gora. V skupinah, redkeje 
posamezno se v naravi zbirajo ob teku, kolesarjenju, 
gorništvu… Občasno se zbirajo tudi ob športnih 
aktivnostih v zaprtih prostorih, npr. pri bowlingu, tuji jim niso niti pikniki (beri: strokovni 
posveti). Razmeroma dobro prenašajo tudi vse vremenske razmere v vseh letnih časih in ob 
vsaki uri dneva. Podvrsta je zelo aktivna, le hitrosti teka ostalih vrst jim še ni uspelo doseči… 

Predvsem se Divje zajce pogosto v večernih urah sreča vsako polno luno na trim stezi okoli 
posestva Brdo, redno jih opažajo tudi na ''Zajčkovih rundah'' na gorenjskih cestah (oblečene 
v kolesarske drese, a si  lahko mislite?!). Na velikonočni ponedeljek pa Divji zajci poromajo k 

Franciju na Jakoba, kjer se družijo ob sekanju pirhov…  

Različne generacije, od najmlajših do starejših, tako v 
športnem duhu sledijo enakemu cilju: druženje ob 
različnih športih, obenem pa s sodelovanjem na veliko 
športnih dogodkih spoznavajo še našo Slovenijo in se 
družijo z drugimi športnimi vrstniki. Omenjeni Divji zajci 
so v porastu, saj v tem trenutku populacija šteje že 
preko 85 osebkov.  Precej članov ima društvo tudi iz 



Tenetiš. Športno društvo bo veselo vsakega, ki ga zanima, kaj počnejo in zakaj se tako radi 
družijo.  

Športno društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Kranj. O športnem društvu 
lahko veliko preberete na internetu (spletna stran: www.divji-zajci.si), za vse ''strokovne'' 
informacije pa nam lahko tudi pišete na naslov: Športno 
društvo Divji zajci,Tatinec 1, 4205 Preddvor, 
E-mail: divji.zajci@gmail.com,  GSM: 041 335 829  

Pridružite se nam, veseli vas bomo. 

 


