
Primerjava sledi različnih zveri 
 

 

 

 

Pri psih se kremplji vedno vidijo. Lisico bomo brez težav prepoznali po bolj ovalni, kot 

okrogli stopinji. Med prvim in zadnjim parom blazinic lahko potegnemo navidezno črto, brez 

da bi pri tem prečkali katero od blazinic. Volčja je večja, okrogla in tudi prsti so narazen, kot 

pri lisici in šakalu, le da sta tu srednji dve blazinici na spodnjem delu zrasli skupaj. Težave 

bomo imeli z ločevanjem volčjih stopinj od stopinj domačih psov, kjer iz sledi same ne bomo 

mogli razbrati razlik, razen pri majhnih psih. Da gre zares za volka ali bodisi divjo mačko 

bomo lahko prepričani le, če bomo sledove našli globoko v gozdu, stran od sprehajalnih poti 

in človeka. 



 

Primerjava sledi parkljarjev 
 

 

 

 

Mogoče se nam na prvi pogled zdijo vsi enako: dva večja prsta po katerih žival hodi, malo 

višje dva mala prsta, ki se bosta v odtisu poznala le izjemoma, kadar živali spodrsne, ali če 

zagazi v globok sneg ali blato. Ko pa bomo sled pogledali bolj podrobno, nam bo v veliko 

pomoč velikost in oblika parkljev. Tako bomo takoj odločili srnin odtis od dvakrat večjega 

jelenjega ali prav tako velikega divjega prašiča. Vzporedna, skoraj simetrična oblika levega in 

desnega prsta izda gamsa od približno enako velikega odtisa muflonovih navznoter 

ukrivljenih in relativno špičastih konic parkljev. Tako nam ostaneta le še jelen in divji prašič, 

katerih odtisa večjih prstov sta si v naravi precej podobna, vendar se odtis manjših dveh 

prstov pri divjem prašiču precej bolj pogosto pojavlja, saj sta precej bližje tlom, kot pri 

jelenu. Mogoče ju ne bomo opazili na čisto vsaki sledi, zato pa pogledamo nekaj njih, da 

najprej ugotovimo katera žival jih je pustila, hkrati pa se kasneje še lažje odločimo, katera 

ima najboljše pogoje za odlivanje. V pomoč je tudi lastnost, da sta zadnja dva prsta jelena 

znotraj širine večjih dveh, medtem ko pri prašiču štrlita krepko čez: 


