Az év emlőse 2020-ban a vidra
(Lutra lutra)

Leírása:
 A hazai élővizek csúcsragadozója. A vízhez kötődő életmódja
ellenére életének jelentős részét a szárazföldön tölti.
 Testhossza: 70-80 cm, farokhossza: 40 cm, testtömege: 8-15 kg
(hím), 5-8 kg (nőstény). Lábai rövidek, ujjait úszóhártya köti össze.
 Bundája tömött, zsíros, sok időt kell fordítania annak tisztán és
szárazon tartására, mivel vízben csak az védi a hidegtől. A Kárpátmedencében élő vidrák elsősorban éjszaka aktívak, zsákmányszerző
és területellenőrző napi útjuk során akár 8-10 km-t is megtehetnek,
míg nappal vackukon pihennek.
 Saját vadászterületet tart fenn. A vidrák fészke természetes
hasadékban, maga ásta üregben, vízparti fák gyökerei között, vagy
nádasban található.
 Legjelentősebb élőhelyei a természetes tavak, a halastórendszerek
és nagyobb patakok, folyók, árterek, mert ezekben egész éven
keresztül a táplálék biztosított.
 A kifejlett vidra naponta körülbelül 1 kg halat fogyaszt, a vadászattal
ismerkedő,
mohó
fiatalok
azonban
túlzásba
vihetik
a
zsákmányszerzést.
Étrendjét
kétéltűekkel,
tízlábú
rákokkal,
bogarakkal, madarakkal és kisemlősökkel (pl. pézsmapocok) is
kiegészíti.
 A felnőtt vidráknak kevés természetes ellensége van: a róka mellett
a kóbor kutyák jelenthetnek számára veszélyt.

Védelme:
 Hazánkban a vidra állománya stabil. Ennek oka, hogy a hazai vizek
kevésbé
szennyezettek,
továbbá
a
nagy
kiterjedésű
halastórendszerek kedvezőek a vidra számára (ahol elsősorban a
legyengült,
kisebb
testű,
gazdaságilag
értéktelen
halakat
fogyasztja).
 A közúti forgalom növekedésével sajnos egyre több, általában fiatal,
tapasztalatlan vidra esik gázolás áldozatává.
 A vidra 1974 óta védett, 1982 óta pedig fokozottan védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
A
VADONLESŐ
program
hirdette
meg
az
„év
emlőse”
rendezvénysorozatot, mely minden évben más és más őshonos
emlősállatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok jobb megismerését.
Lépj be a www.vadonleso.hu oldalra! Vadonleső lehetsz a FACEBOOKON
is!
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A vidra étrendjében halon kívül ez az állat is szerepel:
Ebben a napszakban aktív:
A hazai élővizekben nem kisragadozó, hanem …..
Ujjait köti össze:
Bundája:
Természetvédelmi státusza:
A tapasztalatlan, fiatal állat halálát okozza:
Az „év emlőse” rendezvénysorozatot hirdeti meg:
Latin (tudományos) neve:

Megfejtés: ________________________
Forrás:
www.vadonleso.hu, www.termeszetvedelem.hu
https://www.turistamagazin.hu/hir/vidra-a-jatekos-csucsragadozo
Megfejtés: pacsmagol (pézsmapocok, éjszaka, csúcsragadozó, úszóhártya, tömött, fokozottan védett, gázolás,
Vadonleső, Lutra lutra)

