
ZGODBA O BELIH ZAJČKIH 
V gozdičku blizu majhne vasice je živela družina belih 

zajčkov. Mama, oče in trije mladički. Njihovi kožuščki so 

bili beli kot sneg. Zaradi čiste bele barve so bili mladički 

bolj opazni in starši so jih z lahkoto našli, ko so se izgubili.  

Nekega dne so se vaščani odločili, da bodo skozi gozd, v katerem so živeli beli zajčki, zgradili 

široko cesto. Ta naj bi vaščane kar se da hitro pripeljala v mesto. Cesta je bila kmalu zgrajena 

in vsi vaščani so si kupili nove avtomobile. Vsak dan so se po cesti skozi gozdiček peljali v 

mesto: po nakupih, v službo, na obisk k prijateljem ali pa zgolj zato, da so se lahko bahali s 

svojimi novimi avtomobili.  Zrak ob novi cesti je bil črn in umazan od izpuhov. Gozdne živali 

z novo cesto niso bile zadovoljne, saj več niso živele tako  srečno kot včasih. Zaradi 

onesnaženega zraka je vedno več živali zbolelo. Ker je bilo cesto zelo nevarno prečkati, so 

živalce težje prišle do hrane in vode, pa tudi težko so obiskale svoje prijatelje na drugi strani 

ceste. Nevarni izpuhi pa so škodovali tudi zajčji družini.  Kmalu so njihovi beli kožuščki 

postali čisto sivi od umazanije. Mama in oče zajec nista več našla svojih mladičkov, če so se 

izgubili. Življenje zajčkov in vseh prebivalcev gozdička se je obrnilo na glavo. To so opazili 

tudi prebivalci vasi. Iz gozda ni bilo več slišati veselega ptičjega petja, opazili so nesrečne 

živali, ki so bile čedalje bolj bolehne in umazane, v gozdu niso več našli gozdnih sadežev, ki 

so jih vsako leto s pridom nabirali. Kmalu so ugotovili, kakšno napako so storili, ko so 

zgradili cesto in si kupili avtomobile. Odločili so se, da popravijo napako in zopet oživijo 

gozd.  Za vožnjo v mesto so raje začeli uporabljati vlak in avtobuse. Kožuščki bele zajčje 

družine so zopet postali snežno beli, živali so se pozdravile in v gozdu je bilo zopet najti vse 

polno gob, jagod in borovnic.  
 

Tudi ti pomagaj očistiti umazanega zajčka! 
 


