PRACOVNÍ LIST – VEVERKA OBECNÁ

1. Popiš tělo veverky.

Veverka obecná je středně velký ……………………. z čeledi veverkovitých obývající široké území v rozmezí
od západní Evropy až po východní ………. . V České republice ji nalezneme v lesích všech typů, ………….,
alejích, větších zahradách nebo hřbitovech se stromovým porostem. Má ………….., černou a někdy
hnědou s………….. . Veverka dorůstá do 19 - 23 cm a dosahuje hmotnosti 250 - 340 gramů. Veverka se
svým dlouhým …………. (14,5 - 20 cm) při spánku ………………… . U veverky obecné není vyvinut sexuální
dimorfismus, takže samec i samice vypadají ………… . Existuje i bílá srst veverky obecné, ale v ČR se
nevyskytuje. Veverka se pohybuje rychlostí až 19 km/h. Samice veverky může porodit až 2x za rok a
jeden vrh obsahuje obvykle 3-4 ………… . Mláďata veverky se rodí …….. a holá. Veverka obecná se v
přírodě dožívá v průměru 3 let, v zajetí až 10 let. Veverka obecná je chráněný druh. Veverka se dříve
lovila pro svoji ……………. a maso. Na Sibiři se kožešina z veverky používala jako platidlo.
Nápověda: hlodavec, Asii, parcích, zrzavou, srst, ocasem, přikrývá, stejně, mláďata, slepá, kožešinu

2. Veverky patří ke zvířátkům, která si chystají potravu na zimu.
Zakroužkuj, co si veverka vybere?

Veverka je osamělé zvíře, které je plaché a s jídlem se většinou nedělí i když v průběhu rozmnožování
může být sdílnější. 60 až 80 % dne tráví hledáním potravy, kterou tvoří především semena šišek, houby,
které si suší ve svých hnízdech v korunách stromů, různé plody, např. oříšky. Veverka má dobrou
prostorovou paměť.

3. Podle čeho poznáš, že tu měla veverka hostinu? Napadne tě ještě něco?

4. Kde bydlí veverka?
Kde si myslíte, že veverka bydlí? V dutině stromů? Ano, i ty může využívat, ale zdaleka ne tak často!
Věřte nebo ne, veverka si staví kulovitá hnízda vysoko v korunách stromů!
Zkus při procházce lesem najít veverčí obydlí.

5. Vybarvi:

