Az év emlőse 2021-ben a hermelin
(Mustela erminea)

Leírása:
 A menyétfélék közül az egyik legkevésbé elterjedt faj a hermelin.
Sokféle élőhelyen előfordulhat, de leggyakrabban patakok, tavak,
csatornák mentén találkozhatunk vele, a természeti sokszínűséget
kedveli, a településeket kerüli.
 A rejtőzködés nagymestere: nagyon aktív, gyorsan mozog, minden
apró zajra figyel. Így elkerüli, hogy könnyen zsákmányul essen a
rókának, nyestnek, a ragadozó madaraknak. A zsákmányát is
észrevétlenül meg tudja közelíteni. Mindenkori színezete is a
rejtőzködést segíti: nyáron vörösesbarnás, hasa fehér, „igazi” télen
fehér a szőre színe, esetenként sárgásfehér, farkának vége télennyáron fekete. A fehér téli bundája a természetben, hazánkban az
éghajlati szélsőségeknek köszönhetően egyre ritkábban figyelhető
meg.
 Éjszaka, szürkületben jár vadászni, kölyöknevelés idején aktív
nappal is. Fő táplálékforrása a mezei pocok, a kószapocok, de
nyúl, madár, hüllő, rovar és táplálékhiány esetén dög is szerepel az
étlapján. Kedvenc prédáját vízben, a szárazföldi rágcsálókat hó alatti
is követi.
 Testhossza: 25-30 cm, farokhossza: 10-14 cm, testtömege: 150400g. A hímek nagyobbak, mint a nősténynek.
 A nőstény 8-9 hétig tartó vemhesség után - az üregi nyúl vagy
rágcsálók prédaállat szőrével bélelt földalatti járatában - hozza
világra 2-6 kölykét. Az utódok 10-12 hetesen önálló vadászatra
képesek.

Védelme: A VADONLESŐ program hirdette meg az „Év emlőse”
rendezvénysorozatot. Minden évben megpróbálnak olyan emlősfajt
választani, melynek révén természetvédelmi szempontból is fontos
értékekre, jelenségekre, tudják ráirányítani a figyelmet.
 A hermelin felhívja a figyelmünket a klímaváltozásra azzal, hogy
elmarad az állat vedlése novemberben, nem alakul ki a fehér
szőrzet, mert a havas telek egyre ritkábbak és rövidebbek.
 Ez a kisragadozó szereti a változatosságot, olyan területeken érzi
jól magát, ahol a táj sokszínű és nem használnak rágcsálóirtó
szereket, műtrágyát. A kisszámú előfordulása is a szűkülő
fajgazdagságot jelzi.
 Veszélyt jelenthetnek a hermelinre is azok a fajok, - pl. az amerikai
nyérc -, amelyek tenyésztelepekről kiszabadulva megtelepednek,
gyorsan terjednek és kiszorítják az eredetileg itt élőket.
A hermelin védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Lépj be a www.vadonleso.hu
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Feladat: A keresztrejtvény megfejtése a ragadozók által kiszemelt és
elejtett állat megnevezését adja.
X

1. Fő tápláléka:
2. Mozgása:
3. Ennek a családnak a tagja.
4. Az „Év emlőse” rendezvénysorozatot meghirdető program neve:
5. Hermelinre vadászó állat:
6. Életét veszélyezteti:
7. Utódja:
8. Farkának vége _______ - nyáron fekete
9. A hermelin főként ebben a napszakban jár vadászni:
10. Mindenkori színezete segíti a ________________.
Megfejtés: ________________________
Forrás:
www.vadonleso.hu
Magyarország emlőseinek atlasza, Kossuth kiadó, 2007
Megfejtés: prédaállat (mezei pocok, gyors, menyétféle, Vadonleső, róka, műtrágya, kölyök, télen, éjszaka, rejtőzködést)

