


LISICA (VULPES VULPES) 
 
 



ZUNANJOST 

 

 

 Telo: barva kožuha je raznolika, od 

rumenkasto rdeče do črne, z belkastim 

grlom in trebuhom, rep je košat. 

 

 Glava: je koničasta, uhlji so veliki, gibljivi in 

ošiljene oblike. 



ZUNANJOST 

 Dolžina trupa 60-90 cm. 

 Dolžina repa 35-50 cm. 

 Teža 4-10 kg. 



OGLAŠANJE 
 

 Lisice imajo širok nabor različnega oglašanja. 

 Glasbeniki si predstavljajo oglašanje lisice 

takole: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBWcWh1G

iqo 
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HRANA 

 Lisica je vsejeda. 

 Hrani se z majhnimi sesalci (miši, zajci,…), 

 pticami, kokošmi ter žuželkami, 

 lovi tudi ribe, 

 jagodami, gozdnimi sadeži in drugim sadjem.  



BIVALIŠČE 

 Lisica naredi v zemljo luknjo – lisičino, ki vodi 

v lisičji brlog. Poleg glavnega vhoda si v bližini 

naredi še nekaj stranskih izhodov, da lahko v 

nevarnosti zbeži. 

 Zadržuje se pretežno v nižinah, gozdovih, v 

gorah je redka. 

 Vedno bolj pa se prilagaja mestnemu okolju, 

predvsem zaradi hrane. 

 



BIVALIŠČE 

 Naseljuje celotno Evropo, Azijo, Severno 

Afriko, Aljasko in Kanado s precejšnjim delom 

ZDA.  

 

 

 

 

 V 19. stoletju se je pojavila tudi v Avstralijo. 



RAZMNOŽEVANJE 

 Razmnožuje (pari) se enkrat do dvakrat letno, 

ponavadi pozimi.  

 Brejost (nošenje mladičev) traja 52 dni. 

 Spomladi skoti od 4 do 8 mladičev (največ pa 

12). 

 Mladiči postanejo samostojni po približno 

štirih mesecih. 

 Lisjak pomaga lisici pri mladičih. 



DRUŽINA 

 

 

 

 

 Spada v družino Canidae (psi ). 



ZANIMIVOSTI 

 Hitro teče, kar 72 km/uro in je dobra 

plavalka. 

 V ustih ima kar 42 zob. 

 Na miško v travi lahko skoči kar do 4 metre 

daleč. 

 Vrane lovi tako, da se naredi mrtvo. Ko se 

vrana dovolj približa, lisica skoči nanjo. 

 

 



ZANIMIVOSTI 

 Lisice so pogoste prenašalke stekline. Zato 

vsako leto cepijo lisice z odmetavanjem vab z 

letal. 

 V filmih, risankah in basnih ima vedno vlogo 

zvite živali in ji rečejo zvitorepka. 

 

 

 



             HVALA ZA VAŠO POZORNOST 

  

 


