
  

Puchate Dziuple

Rysunki przedstawiają futrzaste 
zwierzaki, które siedzą w 

dziuplach.



  

Ruda Dziupla
● Rysunek przedstawia rudą wiewiórkę 

siedzącą w dziupli, która je owoc 
dzikiej róży i wypatruje czy nikogo nie 
ma w pobliżu.

● Wiewiórka – gatunek gryzonia z rodziny 
wiewiórkowatych. Tułów wraz z głową wiewiórki 
pospolitej osiągają łącznie długość 20–24 cm, ogona 
17–20 cm, przy masie ciała 200–300 gramów. Zwierzę 
charakteryzuje się ubarwieniem zmiennym. 
Pożywienie wiewiórki pospolitej stanowią nasiona i 
pączki drzew, grzyby, owoce, ale także owady, jaja i 
pisklęta. Wiewiórka pospolita zamieszkuje dziuple, 
które utyka porostami i mchami, lub gniazda ptaków, 
dobudowując zadaszenie lub sama buduje gniazda z 
gałęzi. Gniazda te buduje w koronach drzew, zwykle w 
rozwidleniu gałęzi. 



  

Chytra Dziupla
● Rysunek przedstawia kunę, która 

siedzi w dziupli i obserwuje czy jest 
sama.

● Kuna – niewielki ssak drapieżny z rodziny 
łasicowatych. Podobnie jak większość 
małych łasicowatych charakteryzuje się 
wydłużonym ciałem i krótkimi nogami. 
Żywi się gryzoniami, ptakami i ich jajami, 
żabami i owadami. Dość duży udział w jej 
diecie mają owoce. W jaskiniach poluje na 
nietoperze. W zabudowaniach 
gospodarskich tępi szczury i myszy, 
wyrządza jednak również szkody wśród 
drobiu. 



  

Szop Dziupla
● Rysunek przedstawia szopa pracza, 

który leży w dziupli i odpoczywa, a pod 
dziuplą z innego drzewa sięga gałązka 
i siedzi na niej sikorka lazurowa. 

Szop pracz - gatunek średnich rozmiarów ssaka z rodziny 
szopowatych.  Szop jest wszystkożerny, a jego dieta zawiera w 
40% bezkręgowce, w 33% – rośliny i w 27% – kręgowce. Sierść 
szopa o szarym kolorze w 90% składa się z gęstego podszerstka, 
który chroni przed zimnem. Najbardziej charakterystyczne cechy 
szopa pracza to niezwykle zręczne przednie łapy i czarny wzór 
maski wokół oczu. Szopy znane są z inteligencji.

Sikorka lazurowa - gatunek niewielkiego ptaka z rodziny sikor. 
Podobna do sikory modrej, lecz w ubarwieniu więcej bieli i 
niebieskiego. Obie płci ubarwione jednakowo. Spód ciała i głowa 
białe, przez oko biegnie granatowa kreska, na tyle głowy tworząc 
opaskę. Grzbiet szaro-niebieski, skrzydła ciemnoniebieskie z 
charakterystycznym, szerokim białym lusterkiem bardzo dobrze 
widocznym w locie. Ogon stosunkowo długi, niebieski z białymi 
brzegami. Na kuprze pióra niebieskie z białymi końcówkami. 
Młode podobne do dorosłych. 
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