A VIDRA ÉS A HALAK
A vidra vizeink egyik csúcsragadozója. Táplálékában a halak aránya a legnagyobb, melyek közül
a legyengült és kisebb méretű, nagy tömegben
előforduló, sokszor idegenhonos inváziós halakat
(pl: ezüstkárász, naphal, törpeharcsa, amurgéb)
részesíti előnyben.
Egy kilogrammnál nagyobb, tehát komolyabb
gazdasági jelentőségű halakat szinte sosem
fog meg. Ennek oka, hogy a nagyobb halak
elejtése jelentős energiabefektetést igényelne
tőle, ami nem térül meg számára, mert sem
helyben elfogyasztani, sem tárolni nem tudja
az ilyen méretes halakat.
Tavasszal, illetve nyáron kétéltű fogyasztása is

jelentős lehet, de ritkábban emlős és madár préda
is szerepel az étlapján. A ﬁatal egyedek előszeretettel fogyasztanak könnyebben elérhető gerincteleneket: csigákat, kagylókat, férgeket, vagy rovarokat.

JÁTÉKOS TANULÁS
A vidrák egész évben aktívak és az év bármely szakában szaporodhatnak, bár a tél végi
párzás a legjellemzőbb. A 60-75 napos vemhességet követően az újszülöttek szeme még
30 napos korukig is zárva lehet.
A hosszú utódgondozás során a ﬁatalok eltanulják szüleiktől a vidralét minden csínyját-bínját.
A két éves korukra ivaréretté váló vidrák megpróbálnak maguknak saját territóriumot foglalni.

VÍZHEZ IGAZÍTVA
A vidra minden porcikájában a vízi életmódhoz
akalmazkodott. Testfelépítésükre jellemző, hogy
áramvonalas, torpedó alakú testüket rendkívül
dús, jó hőszigetelésű szőrzet borítja, mely a vízhatlanságot is biztosítja az egyedek számára. A bőrük
alatt vastag szigetelő zsírréteget nem halmoznak
fel, így a bunda gondozásával, és tisztántartásával sok időt töltenek.
A vadászathoz szükséges gyors úszását az ujjai között feszülő úszóhártyák segítik. Hosszú
bajuszszálaival a zavaros, átlátszatlan vízben is
könnyen tájékozódik.

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

VIDRAVÉDELEM

A vidrának kevés természetes ellensége van,
esetleg néhol a nagyon felerősödő rókaállomány és
a kóbor kutyák lehetnek veszélyesek rájuk nézve.

Magyarországon egyelőre viszonylag jelentős,
nagy egyedszámú állományait találjuk. Az eurázsiai
vidra fokozottan védett hazánkban, természetvédelmi értéke 250 000.- Ft. A vizeket terhelő méreganyagok kivonása a forgalomból hatékonyan hozzájárulhat a vidrák egészségi állapotának javításához.
A partmenti útszakaszokon az óvatos, ﬁgyelmes
vezetéssel sok vidra életét menthetjük meg.

Sajnos a vizek szennyezése komolyan csökkenti a vidrák számát, mivel a táplálékul szolgáló
halakban felgyülemlő méreganyagok szervezetükbe jutva el is pusztíthatják az állatokat. Ezek
mellett az autók általi elütések, illetve a szándékos emberi pusztítás is komoly veszélyt jelenthet
az állományra.
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A VIDRA A VÍZEK ŐRE

https://www.iucnredlist.org/species/12419/21935287

A faj jelenléte elegendő táplálékot és aránylag
zavartalan környezeti viszonyokat jelez. A vidra
a sérült, gyengébb, illetve idegenhonos inváziós
halak és rákok pusztításával az élővizek őshonos
élővilágának fennmaradásához is hozzájárul.

http://stvsz.com/csaladbarat-zold-folyoso/petesmalmi-vidrapark/
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