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Kunci v zajčniku: kvaliteta bioloških 
sporočil v otroških slikanicah
v otroških slikanicah in drugi otroški literaturi velikokrat naletimo na biološke strokovne 
napake, ki lahko vodijo v nastanek napačnih predstav o življenju in delovanju narave. v 
prispevku predstavljamo analizo slikovnega gradiva in besedil slikanic, ki obravnavajo 
biologijo kuncev in/ali zajcev. s tem primerom želimo opozoriti na pomen kvalitetnega 
avtorskega in prevajalskega dela pri pripravi otroških slikanic.

Uvod

Pomudimo se na kratko pri razlagi razlik med zajci in 
kunci. Zajci tvorijo red sesalcev Lagomorph, kamor 
uvrščamo tudi kunce. Kryštufek (1991) piše, da so zajci 
človeka spremljali že od pradavnine in so priljubljena 
lovna divjad. Slovenijo poseljujeta dve vrsti zajca (rod 
Lepus): poljski (Lepus europaeus) in planinski (Lepus ti-
midus) (Sket, Gogala, Kuštor 2003). Kunci (rod Oryc-
tolagus) se od zajcev razlikujejo v nekaj bistvenih značil-
nostih (Tabela 1). Kryštufek (1991) navaja, da kunci 
izvirajo iz severozahodne Afrike in s Pirenejskega polo-
toka. Človek jih je s svojimi posegi raznesel skoraj po 
vsem Svetu. V Sloveniji je kunec pogosta domača žival, 
divje živečih populacij pa v Sloveniji ni. Večkratni po-
skusi naselitve kuncev v Sloveniji so namreč propadli.

Tabela 1: Bistvene razlike med zajci in kunci.

ZAJCI KUNCI

Skotijo se z dlako. Skotijo se goli.

Ob rojstvu vidijo. Ob rojstvu so slepi.

Daljše zadnje noge. Krajše zadnje noge.

Imajo dolga ušesa. Ušesa so krajša od glave.

Ne kopljejo rovov. Kopljejo rove in živijo v rovih.

So samotarske živali. So družabne živali.

Metode dela

Analizo slikanic smo opravili s pomočjo spletnega 
iskalnika literature COBISS v Mestni knjižnici Kranj. 
Zbrali smo vse otroške slikanice, ki obravnavajo živali 

(ključni besedi v iskalniku sta bili žival in slikanica). 
Na tak način smo zbrali in pregledali 217 slikanic ter 
podrobneje analizirali vse tiste, ki omenjajo kunce ali 
zajce. 

rezultati in razprava

Izmed 62 slikanic, ki obravnavajo kunce in/ali zajce 
smo v 24 (39 %) primerih opazili očitne strokovne 
napake pri razlagi in opisu. Napake smo razvrstili v 
štiri kategorije (Tabela 2). Največ napak se nanaša na 
slike in fotografije kunca s pripisom zajec ali zajček. 
Opazili pa smo tudi napačne navedbe, da na kmetijah 
gojimo zajce, da zajci kopljejo rove in v njih živijo ter 
da so mladiči ob rojstvu goli in slepi. Vse našteto so 
značilnosti kuncev, ki jih avtorji slikanic, predvsem pa 
prevajalci tujih slikanic enačijo. V večini primerov 

M. M. Blažić (2011) definira slikanico kot obliko knjige, 
ki zajema različne zvrsti in vrste: od ilustrirane knjige, 
knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. V ožjem 
smislu jo pojmuje kot sintezo besedila in ilustracij. Bran-
je slikanic je zelo pogosta oblika interakcije med odras-
lim in otrokom. S tem ko odrasli poimenujejo fotografije 
in risbe v slikanicah, nudijo otrokom nove informacije. 
Tovrstne informacije otrokom pomagajo širiti besedni 
zaklad (DeBaryshe, 1993). Ganea, Bloom Pickard in De-
Loache (2008) ugotavljajo, da so že 15- in 18-mesečni 
otroci, ki so s pomočjo realističnih slik ali fotografij 
spoznali določen objekt, tega znali povezati tudi z real-
nim objektom v prostoru. Nikolajeva (2003) obravna-
va slikanico kot medij, pri katerem sta beseda ter slika 
povezani in sovpadata, zato prejemnik doživi njun smisel 
skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev.
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smo napake našli v prevedenih slikanicah, kjer je pre-
vajalec, najverjetneje zaradi pomanjkanja biološkega 
znanja, preimenoval kunca (angl. rabbit) v zajca (angl. 
hare), misleč, da imata enake biološke značilnosti.

Glede na vlogo slikanic in druge otroške literature v 
procesu razvoja otroka je pomembno, da so viri infor-

macij v slikanicah primerni sta-
rosti otrok in da nudijo verodo-
stojne informacije. Podatek, da 
smo kar v dveh petinah slikanic 
o kuncih in zajcih naleteli na 
strokovne napake, zahteva večjo 
pozornost in odgovornost pri-
stojnih – pedagoške stroke in 
založnikov. Zavedamo se, da 
napačno pojmovanje kuncev in 
zajcev ni usodno pomembno za 
otroka na predšolski stopnji, 
toda zakaj bi otroka učili napač-
no, če to ni potrebno. Napake v 
literaturi se bodo kljub večjemu 
nadzoru, ki je vsekakor potre-
ben, dogajale tudi v prihodnje, 
zato je pomembno, da vzgojite-
lji in učitelji didaktično in stro-
kovno presojajo gradiva, ki jih 
uporabljajo pri poučevanju.
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Tabela 2: Identificirane kategorije strokovnih napak o biologiji kuncev in zajcev.

KATEGORIJA STROKOVNIH NAPAK IN POJASNILO f %

1. Ob fotografiji kunca je pripis zajec.  
Pojasnilo: Fotografija jasno prikazuje kunca, ki pa je poimenovan kot zajec.

20 60

2.  Zajce ne gojimo na kmetiji.  
Pojasnilo: Na kmetijah gojimo kunce, ne pa zajce. V zajčnikih torej gojimo kunce.

5 16

3.  Zajci si ne kopljejo rovov pod zemljo.  
Pojasnilo: Zajci ne kopljejo rovov. To je značilnost kuncev, ki živijo pod zemljo v večjih skupno-
stih. 

4 12

4.  Mladiči zajcev niso slepi in brez dlak.  
Pojasnilo: Slepi in brez dlak so mladiči kuncev.

4 12

Slika 1: Primer napačnih razlag o življenju kuncev in zajcev v slikanicah.


