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WIEWIÓRKA 
POSPOLITA
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Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) to 

budzący powszechną sympatię gryzoń z rodziny 

wiewiórkowatych. Występuje w dwóch odmianach 

barwnych: rudym o białym spodzie i 

czarnobrunatnym, również z białym brzuchem 

Spotykane są też okazy o ubarwieniu pośrednim. 

Na końcach uszu znajdują się zwykle pęczki 

włosów. Ogon pokrywają długie, odstające włosy, 

rozmieszczone w dwóch pasmach. Czarne 

wiewiórki częściej można spotkać w górach i na 

północy. Naturalnymi wrogami są kuny, ptaki 

drapieżne. Jest ssakiem łownym, bez większego 

znaczenia. Wiewiórki pospolite linieją wiosną i 

jesienią. Futro gęstnieje na zimę.
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WYSTĘPOWANIE

▪ Zamieszkuje tereny 

drzewiaste w Europie i 

Azji. W Polsce 

występuje powszechnie. 

Można ją spotkać w 

każdej części kraju. Lubi 

suche, cieniste, wysokie 

lasy, parki, ogrody i 

sady.
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ROZMNAŻANIE

▪ 2-3 razy w ciągu roku można 

zaobserwować pogoń 

godową samców i samic. Po 

38-39 dniach ciąży na świat 

przychodzą ślepe młode, 

które otwierają oczy dopiero 

w 4 tygodniu życia. Matka 

karmi je mlekiem przez 8 

tygodni. Później młode stają 

się już bardziej samodzielne. 

Dojrzałość osiągają w wieku 

10-12 miesięcy. 



z

ŻYCIE

▪ W Polsce wiewiórka pospolita 

występuje w lasach liściastych, 

mieszanych i iglastych. Spotykana 

jest w parkach, ogrodach i na 

cmentarzach, czyli wszędzie tam, 

gdzie rosną wysokie drzewa, po 

których może skakać. Aktywność 

wykazuje w ciągu dnia. Noc spędza 

w opuszczonych dziuplach lub 

niezamieszkanych gniazdach 

ptaków, nad którymi dobudowuje 

daszek. Gniazda wyściela mchem, 

suchymi liśćmi lub piórami. 
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▪ Gdy na zewnątrz robi, się 

chłodniej ludzie chowają się 

w swoich domach. Podobnie 

czynią wiewiórki, które 

szukają sobie schronienia 

przed wiatrem i mrozem. Nie 

są gatunkiem terytorialnym i 

rzadko łączą się w pary. Nie 

zapadają też w sen zimowy, 

choć zimą są raczej mniej 

aktywne, co ma związek z 

tym, że nie chcą tracić 

zapasów energii.



zZIMOWE 
ZWYCZAJE

▪ Ogólnie wiewiórki nie mają w 

zwyczaju zimować w swoich 

gniazdach, ale gdy pogoda nie 

dopisuje albo temperatura 

spada poniżej 20-30 stopni, 

chowają się w schronieniach, 

którymi są gniazda z liści, 

dziuple w drzewach lub 

jaskinie. Czasami zaszywają 

się w swoich domach na wiele 

dni – wszystko zależy od 

warunków pogodowych. 

Cieplejsze dni to dla nich 

świetna okazja do 

poszukiwania pożywienia.
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CO JESZCZE WIEWIÓRKA 
ROBI ZIMĄ?

▪ Najczęściej walczy o przetrwanie. Żeby 

przetrwać zimę, wiewiórka musi 

utrzymywać warstwę izolacji tłuszczowej. 

Jeśli straci jej zbyt dużo, to może nie 

przetrwać zimy, dlatego ostrożnie 

podejmuje decyzje o podróżach. Udaje się 

dalej, tylko, jeśli uważa, że zdobędzie, 

więcej pokarmu niż utraci energii. Choć 

wiewiórka to typ samotnika, to zimą 

chętniej nawiązuje przyjaźnie, przebywa z 

innymi wiewiórkami, by się ogrzać. Stara 

się unikać drapieżników, takich jak sowy, 

jastrzębie i lisy.
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POŻYWIENIE

▪ Podstawą diety wiewiórek są 

przede wszystkim nasiona. Pestki 

dyni, nasiona słonecznika czy 

nawet sezam są dla nich źródłem 

białka oraz kwasów 

nienasyconych, w tym cennych 

dla zdrowia olejów. Ponadto 

wiewiórki żywią się pączkami 

drzew, grzybami, owocami, 

owadami, jajami ptasimi i 

pisklętami. Przysmakiem 

wiewiórek są także orzechy. 
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ZAGROŻENIA I 
OCHRONA

▪ W Polsce od 2011 r. wiewiórka 

pospolita podlegała ochronie ścisłej, 

a od 2014 r. podlega ochronie 

częściowej. Na Wyspach Brytyjskich 

oraz w północnych Włoszech 

wiewiórka pospolita zagrożona jest z 

powodu ekspansji wiewiórki szarej, 

inwazyjnego gatunku 

sprowadzonego z Ameryki 

Północnej. Wypiera on rodzimy 

gatunek wiewiórki konkurując o 

zasoby środowiska oraz roznosi 

śmiertelny dla wiewiórki pospolitej 

wirus.
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CIEKAWOSTKI

•Wiewiórki jak mało kto wie, są sprzymierzeńcem leśników. Robią one zapasy 

orzechów i żołędzi na zimę, o których często zapominają. Dzięki temu z 

ukrytych i nie zjedzonych nasion na wiosnę wyrastają młode drzewa.

•Wiewiórki często są ofiarą polowań drapieżnych ptaków, aby zwiększyć swoją 

szansę na ucieczkę biegają one zygzakiem.

•Długie silne tylne nogi umożliwiają wiewiórce skok nawet na odległość do 6 

metrów.

•W Polsce występuje naturalnie tylko jeden gatunek wiewiórki – wiewiórka 

pospolita. Na świecie zaś mamy ich ponad 265 gatunków.

•Wiewiórka używa swojego ogona do sygnalizowania zagrożenia.

•Podobnie jak wiele innych gryzoni, anatomia wiewiórki uniemożliwia jej 

wymiotowanie. 
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Z ŻYCIA
WIEWIÓREK

▪ https://www.youtube

.com/watch?v=iXcrt

8Q9ueM

https://www.youtube.com/watch?v=iXcrt8Q9ueM
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ZNANE WIEWIÓRKI
https://www.youtube.com/
watch?v=iOPVX9YalUs

▪ MIŁEGO 

SEANSU ☺
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Materiały pozyskane ze źródeł:

https://mrowka.com.pl/porady/artykul/wiewiorka-ruda-wdzieczny-gosc-w-ogrodzie.html

https://pl.wiktionary.org/wiki/wiewi%C3%B3rka

https://www.medianauka.pl/wiewiorka-pospolita

https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113395,12913377,Wiewiorki___zapros_je_do_ogrodu.html

https://fisie.pl/fisia,Zaopiekowal-sie-mala-wiewiorka,68185.html

https://zwierzetainformacje.pl/co-je-i-co-robi-wiewiorka-zima/

https://zooart.com.pl/blog/co-jedza-wiewiorki-abc-zywienia-duzych-i-malych-burundukow

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/usa-mieszkancy-nowojorskiej-dzielnicy-boja-

sie-agresywnej-wiewiorki/npmzx4f,2b83378a

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita#Ochrona

https://przygodyprzyrody.pl/wiewiorka-pospolita/

https://www.youtube.com/watch?v=iOPVX9YalUs

https://www.youtube.com/watch?v=iXcrt8Q9ueM

https://wegliniec24.pl/2017/10/pyzate-policzki-wiewiorki-w-naszym-zoo-gromadza-

zapasy-na-zime/

https://mrowka.com.pl/porady/artykul/wiewiorka-ruda-wdzieczny-gosc-w-ogrodzie.html
https://pl.wiktionary.org/wiki/wiewi%C3%B3rka
https://www.medianauka.pl/wiewiorka-pospolita
https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113395,12913377,Wiewiorki___zapros_je_do_ogrodu.html
https://fisie.pl/fisia,Zaopiekowal-sie-mala-wiewiorka,68185.html
https://zwierzetainformacje.pl/co-je-i-co-robi-wiewiorka-zima/
https://zooart.com.pl/blog/co-jedza-wiewiorki-abc-zywienia-duzych-i-malych-burundukow
https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/usa-mieszkancy-nowojorskiej-dzielnicy-boja-sie-agresywnej-wiewiorki/npmzx4f,2b83378a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita#Ochrona
https://przygodyprzyrody.pl/wiewiorka-pospolita/
https://www.youtube.com/watch?v=iOPVX9YalUs
https://www.youtube.com/watch?v=iXcrt8Q9ueM
https://wegliniec24.pl/2017/10/pyzate-policzki-wiewiorki-w-naszym-zoo-gromadza-zapasy-na-zime/

