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Žlna zelená je podstatne menšia ako 
ďateľ, ale má oveľa farebnejšie pierka. 

Samček so samičkou si vydlabávajú 
hniezdo v bútľavých stromoch. Práca 
im zavše zaberie až tri týždne času, 
a tak sa nečudujte, že si ju občas 
zjednodušujú a zabývajú sa v už 

hotových dutinách.

Dobre sa tu darí aj mladej mamičke 
veverici a jej deťom. V dutine 
po rodinke ďatľov sa usadili 

až nedávno. Keď má veveričia 
mamička mláďatá, radšej ich občas 
presťahuje do nového pelechu, aby 
na ne nenatrafila maškrtná kuna. 

Keď mláďa prenáša, drží ho jemne 
v zuboch za bruško, pekne ovinuté 

chvostíkom okolo krku. 

Veverička

Tu býva žlna 

encyklopédia

strana

ORECHY

12
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VEVERIČIA KOMÔRKa
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Obydlie pizmovca hnedé
ho

Pizmovec hnedý

Zlní o
teck

o



12 hudobníci a smradúsi

Veveričie kožúšky

Hrdzavý, čierny, hnedý aj svetlý... 
také farby môže mať veveričí 
kožúšok. Je zaujímavé, že tmavá 
veverica môže mať všetky 
mláďatá hrdzavé a naopak. Ale 
všetky veverice majú rovnako 
svetlé brušká. 

Sivá bubeníčka

Žlna sivá je rodený bubeník. Na 
to, aby vyznačila svoje teritórium, 
používa svoj bubenícky dar. A tak 
bubnuje, na čo môže. Na konáre, 
ale aj na všetky ďalšie predmety, 
ktoré jej skrížia cestu. Vzhľadom 
na to, že žlna vyhľadáva blízkosť 
človeka, nie je ich málo.

Veveričia skrýša

Semienka zo šišiek, lahodné huby 
a žalude – tak tieto všetky dobroty 
si veverice riadne schovávajú do 
stromových dutín alebo zahrabávajú. 
Keď je núdza a v brušku škvŕka, 
ako keby si ich našiel. Ak nenájdeš, 
nečuduj sa, že v lese vyrástol nový 
strom zo zabudnutého žaluďa.

suSed smradúch

Čo to tu cítiť za nevábnu vôňu? 
Myšky sa vydali na prieskum 
a radšej si hneď nasadili na ňufáčiky 
kolíčky. No iste, je to ich sused, 
ktorý si asi myslí, že je noc. 
Pižmovec opúšťa svoj domček 
v strome len v noci a radšej sa 
na cestách istí zápachom, ktorý 
okolo seba šíri. Takto si na neho 
nikto netrúfne.

Veveričia pýcha

Tomu hovorím starostlivosť nad 
starostlivosť! Pekne prečesať, 
prečistiť, len nech sa leskne a je krásne 
huňatý. Reč je o veveričom chvoste, 
dôležitej pomôcke pri dlhokánskych 
skokoch veveríc. To sa potom 
nečudujte, že sa oň takto starajú. 

Žlnia Sesternica

Žlny si na veľké pohodlie a útulný 
domov práve nepotrpia. Vydlabú dutinu 
do stromu a bez akéhokoľvek mäkkého 
vystlania do nej znesú vajíčka. Žlny, nuž, 
nie sú žiadne jemné slečinky. Majú silné 
zobáky a statné nohy s dvoma prstami 
dopredu a dvoma dozadu. To aby sa im 
lepšie šplhalo.

Zelený koVboj

Keď uvidíš žlnu s hlavičkou 
naklonenou ku kmeňu stromu, 
tak ju práve pozoruješ pri 
hľadaní lariev. Snaží sa zachytiť 
najjemnejšie hryzenie lariev. Len 
čo sa tak stane, párkrát sekne 
do stromu, až kôra lieta, a dlhým 
jazykom si vytiahne larvu priamo 
do zobáčika. Mňam!

To mi to ide!  
Asi sa prihlásim 
do Superstar.

Myslím, že aspoň 
týždeň vôbec nič 

neucítim!

Ešte trikrát 
prečesať a bude 

to stovka!
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