Biológia
Veverica stromová
chránený druh národného významu
Veverica stromová (Scirius vulgaris), v niektorej literatúre
spomínaná i pod menom veverica obyčajná či veverica hrdzavá, je cicavec patriaci do radu hlodavce (Rodentia) – v jej
chrupe sú výrazné dva horné hryzáky a očné zuby jej chýbajú. V rámci tohto radu je zaradená do rovnomennej čeľade vevericovité (Sciuridae).
Má hmotnosť 230 až 480 gramov. Dĺžka jej tela dosahuje
20 až 27 cm. Výrazným poznávacím znakom je najmä huňatý chvost takmer rovnako dlhý ako telo (15 – 20 cm). Na hlave sú dobre pozorovateľné pomerne veľké oči a najmä vztýčené uši so štetinami, ktorých prítomnosťou sa odlišuje od
veverice sivej pochádzajúcej zo Severnej Ameriky a nedávno
zavlečenej do Európy (veverica sivá má uši bez štetín).
Telo veverice stromovej je pokryté kožušinovou srsťou,
ktorej farba na vrchnej strane tela varíruje od sivej cez červenú, hnedú až po čiernu. Pri západoeurópskych populáciách
prevláda hrdzavé zafarbenie, vo vysokých polohách a vo Východných Karpatoch sivé až čierne. V zime sa farba srsti zvyčajne mení na jasnejšiu alebo tmavosivohnedú. Bruško tohto
hlodavca je vždy biele.

bukov – bukvicami, plody dubov – žaluďmi, korienkami
a výhonkami rastlín, hubami, slimákmi, hmyzom a vtáčími
vajcami. Niekedy zožerie i mladé vtáčatá. Aktívna je len počas dňa, pričom najčulejšia býva v ranných a popoludňajších
hodinách. Potravu vždy chytá do predných labiek.

Veverica stromová počas konzumácie potravy v Lopušnej doline

Zo šišky ohryzenej týmto hlodavcom zostáva iba vreteno,
ktoré je zároveň i dôkazom o jej výskyte v príslušnej oblasti.

Zvyšok zo šišky smreka po ohryzení vevericou stromovou

Veverica stromová (Scirius vulgaris)

Stavbou tela je veverica stromová prispôsobená na skákanie, lezenie a obratný rýchly pohyb po stromoch. Výdatne jej
pri tom pomáha huňatý chvost. Počas pohybu cez deň jej slúži na udržiavanie rovnováhy, ako kormidlo i ako padák.
V noci počas spánku funguje ako teplá prikrývka. Pri dvorení ním máva.
Pri šplhaní po kmeňoch stromov veverica stromová využíva silné zadné končatiny a dlhé prsty s veľkými pazúrmi.
Kŕmi sa na zemi i v korunách stromov. Živí sa semenami
ihličnatých stromov, ktoré opatrne vylúpne zo šišiek, plodmi
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Na zimu si pripravuje veľké zásoby potravy a zahrabáva
ich do zeme, pretože nezimuje pravým zimným spánkom.
Istú časť zimy síce prespí, často sa však budí a ujedá zo svojich zásob.
Vyskytuje sa vo všetkých lesnatých oblastiach Európy s výnimkou Pyrenejského polostrova, v severnej Ázii a Severnej
Amerike.
Je typickým obyvateľom ihličnatej tajgy, vidieť ju však
možno i v listnatých lesoch. Na Slovensku nechýba v žiadnej
lesnatej krajine od nížin až po najvyššie pohoria. Je jedným
z mála hlodavcov, s ktorými sa človek spriatelil – v mestských lesoch, záhradách a parkoch stráca plachosť a žije dokonca takmer ako krotké zviera.

Biológia
Hniezdi v dutinách listnatých stromov alebo si vytvára
guľaté hniezdo z vetvičiek v korunách ihličnatých stromov
medzi konármi. Vchod do úkrytu má zdola a zvyčajne z východnej strany. Niekedy však využíva i staré hniezda operencov, ba i vtáčie búdky. V hniezde veverica stromová prespáva, ukrýva sa pred nepriaznivým počasím i pred nepriateľmi.
Pre svoje potomstvo pripravuje samica väčšie, tzv. pôrodné
hniezdo, ktoré býva vystlané mäkkým materiálom.

Exponáty dvoch jedincov veverice stromovej v Múzeu TANAP-u
v Tatranskej Lomnici

Takto pózovala veverica stromová v parku kúpeľov Sliač

Rozmnožuje sa podľa podmienok prostredia raz až tri razy
do roka. Gravidita samice trvá 35 až 40 dní. Na svet privádza
dve až sedem slepých mláďat. Po 30 dňoch sa im otvárajú oči
a vo veku 60 dní sa osamostatňujú. Niektoré mláďatá pohlavne dospievajú za priaznivých podmienok už v prvom roku života. Môžu sa dožiť veku päť až šesť rokov, avšak v prírode
sa konca prvého roku dožíva iba 20 až 25 % mláďat a piateho roku života iba 0,5 až 1 %.
Podobne ako iné hlodavce, i veverice stromové sa môžu
občas premnožiť, čo súvisí zrejme s výbornou úrodou
lesných semien. Na začiatku minulého storočia sa na Slovensku lovilo veľa veveríc na kožušinu (ktorá však nie je veľmi
kvalitná) a na preparáciu, pred troma desaťročiami sa lovili
iba výnimočne a v súčasnosti sa už tieto živočíchy nelovia
vôbec.
U nás už veverica stromová nepatrí medzi zver. Je zaradená k chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca predstavuje 66,38 €. Je tiež
súčasťou Červenej knihy ohrozených druhov, ktorú vydáva
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
(IUCN). Vo vydaní z roku 2000 jej prislúcha status menej
ohrozeného druhu.
Ak by sa vám tohto živočícha nepodarilo vidieť vo voľnej
prírode, jeho preparovanú formu si môžete pozrieť v rôznych
prírodovedných múzeách – napr. v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici.
Ohrozenie veverice stromovej súvisí s odlesňovaním krajiny – dobre sa jej darí najmä v pôvodných lesoch, tie sa však
v súčasnosti často rúbu a sú nahrádzané okrasnými alebo
rýchlorastúcimi drevinami pestovanými na produkciu dreva.
Jej úbytok je zdôvodňovaný i konkurenciou veverice sivej,
ktorá bola zo Severnej Ameriky zavlečená do Veľkej Británie
a Talianska. V Británii tento zavlečený druh dokonca už vytláča vevericu stromovú.

V súčasnosti zoológovia Dr. Alexander Čanády z Katedry
zoológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice a Dr. Ladislav Mošanský z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach
v rámci projektu Mapovanie veverice hrdzavej sumarizujú
faunistické údaje o tomto druhu. Zároveň sa obracajú s prosbou o pomoc. S týmto druhom sa stretol už prakticky každý,
avšak oficiálnych vedeckých informácií o ňom je iba nepatrné množstvo. Pozorovania je v prípade záujmu potrebné zapísať do dotazníka a zaslať e-mailom, resp. poštou na adresu
RNDr. Alexander Čanády, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie, PF UPJŠ Moyzesova 11,
046 54 Košice, resp. alexander.canady@upjs.sk. Potrebné je
uviesť tieto údaje: dátum, lokalita, okres (katastrálne územie)/kraj, počet jedincov, čas pozorovania, sfarbenie, čas pozorovania, miesto pozorovania (typ lesa, názov ulice, resp.
parku – ak to bolo v mestskom prostredí), stručný opis pozorovania. Medzi nepovinné informácie patrí nadmorská výška,
meno pozorovateľa, fotodokumentácia.
Za pomoc okrem vyššie menovaných vopred ďakuje i predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV RNDr. Vladimír Kubovčík.
Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., autorka
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