
Veverka obecná  

Základní údaje 

Jméno: veverka 

Čeleď: veverkovití 

Řád: hlodavci 

Třída: savci 

Hmotnost: průměrně 300 g 

Počet mláďat: 3 - 6 

Počet druhů: 16 

Rozšíření: Evropa, Asie (hlavně 
jejich listnaté části), u nás na celém 
území státu 

Podkmen: obratlovci 



Popis 
Zbarvení srsti bývá různé od rezavé, přes šedou až černou.  

Spodní část těla je bílá. Rezavých veverek je více v nižších oblastech a 
tmavých na horách.  

Dospělá veverka měří asi 25 cm a váží 300 g. Nepřehlédnutelný je 
její dlouhý chlupatý ocas, který používá jako kormidlo při skákání z 
větve na větev. Ocas bývá stejně dlouhý jako tělo samotné.  

Rozmnožuje se zpravidla dvakrát až třikrát ročně,  

rodí obvykle 3 – 6 mláďat,   
která vychovává v hnízdě v korunách stromů,  
nebo v dutinách stromů.  

mládě veverky 



Potrava 

Veverka obecná se živí semeny jehličnatých i listnatých stromů, kůrou 
mladých větviček, různými pupeny, houbami, ale i hmyzem či vajíčky 
ptáků. Na zimu si dělá zásoby potravy a zahrabává je do země, nebo je 
schovává do dutin stromů.  

Veverka pojídající ořech 

Při obraně svého teritoria se 
veverka snaží soupeře 
zastrašit a zahnat.  

lískový oříšek 



Nepřátelé veverky  

kuna lesní 

kočka divoká 

liška obecná 

káně lesní  

lasice kolčava 



Chování 

Veverka obecná žije až na období rozmnožování samotářským 
způsobem života a jiným veverkám se většinou vyhýbá.  

V dutinách stromů, někdy i na tlustších větvích, obývá v průměru 
25 – 30 cm velké hnízdo, ve tvaru kukaně, tvořené mechem, listy, 
trávou a kůrou.  

Veverka je aktivní přes den, ale ve vrcholném části dne je ukryta ve 
svém hnízdě, přičemž se vyhýbá teplu a viditelnosti.  

Finská veverka Hnědá forma veverky  Černá forma veverky 



Zápis do sešitu: 
 

• Veverka obecná 

•  - je hlodavec, živí se žaludy, bukvicemi, houbami, lískovými 
oříšky 

•  - žije v parcích a lesích 

•  - hnízdo staví v dutinách stromů, nebo ve větvích stromů 

•  - barva srsti: hnědá, rezavá nebo černá 

•  - huňatý ocas – kormidlo při skoku 

•  - nepřátelé veverky: kuna, liška, dravci – např. jestřáb 


