
Lutra lutra
(L., 1758)

Wydra 

ssaki, drapie˝ne, ∏asicowate

Opis gatunku

Wydra jest ssakiem drapie˝nym wybitnie przystosowanym
do ziemnowodnego trybu ˝ycia. Jej tu∏ów i ogon sà wyd∏u-
˝one, o niewielkim grzbietowobrzusznym sp∏aszczeniu,
g∏owa natomiast jest wyraênie sp∏aszczona. Krótki odcinek
szyjny tego zwierz´cia cechuje si´ bardzo mocnym umi´-
Ênieniem oraz silnym po∏àczeniem kr´gów z cz´Êcià tu∏o-
wiowà i czaszkà. Ca∏e cia∏o wydry jest gibkie, co stwarza
mo˝liwoÊci sprawnego p∏ywania i wykonywania skompli-
kowanych ruchów w wodzie oraz swobodnego poruszania
si´ na làdzie. Krótkie koƒczyny przednie i tylne zbudowane
sà ze stosunkowo grubych koÊci i zaopatrzone w sprawne
mi´Ênie. Wydra szczególnie w czasie p∏ywania i nurkowa-
nia cz´sto wykorzystuje ca∏e umi´Ênienie i kszta∏t swego
cia∏a. Za pomocà mocnych koƒczyn i spr´˝ystych ruchów
cia∏a mo˝e wykonywaç skoki na wysokoÊç do oko∏o
135 cm. Mi´dzy palcami wszystkich koƒczyn wydra posia-
da b∏ony p∏awne, co ∏àcznie z ma∏ymi uszami i fa∏dami
skórnymi zamakajàcymi otwory s∏uchowe i w´chowe
Êwiadczy o jej ziemnowodnym trybie ˝ycia. Oglàdajàc Êla-
dy koƒczyn wydry na mokrym gruncie, mo˝emy stwierdziç,
˝e w ogólnym zarysie sà one okràg∏e, z przewa˝nie wyraê-
nie odbitymi wszystkimi pi´cioma palcami oraz cz´sto tak-
˝e b∏onami p∏awnymi. Wszystkie koƒczyny wydry, a szcze-
gólnie przednie, sà chwytne. Te ostatnie zaopatrzone
w stosunkowo szerokie przyt´pione pazury s∏u˝à równie˝
do kopania nor. Wydra dzi´ki swej sprawnoÊci mo˝e wdra-

pywaç si´ na niektóre drzewa, a tak˝e pokonywaç tereno-
we pionowe przeszkody. 
Uz´bienie wydry sk∏ada si´ ∏àcznie z 36 z´bów. Posiada

dobrze rozwini´te d∏ugie k∏y, drobne siekacze oraz ró˝nej
szerokoÊci z´by przedtrzonowe i trzonowe. Pierwszy zàb
przedtrzonowy jest ma∏y. Szczególnie szeroki jest natomiast
górny trzonowy. Wzór z´bowy wydry:

3 1 4 1
3 1 3 2

Ubarwienie wydry jest wyraênie niejednolite i uzale˝nione
wy∏àcznie od g´stych w∏osów oÊcistych. Grzbiet i boki cia∏a
tego ssaka wykazujà zabarwienie bràzowe. W Polsce, co
wynika z obserwacji i badaƒ osobników od∏owionych oraz
znalezionych martwych, spotyka si´ przewa˝nie 2 typy za-
barwieƒ tych fragmentów cia∏a. Jedna cz´Êç osobników po-
siada barw´ ciemnobràzowà, natomiast druga wyraênie ja-
Êniejszà. Podgardle u wydr jest zdecydowanie jaÊniejsze,
srebrzystobia∏awe, a brzuszna cz´Êç tu∏owia srebrzysta.
Przewa˝nie bia∏e sà natomiast brzegi grubych warg, pod-
bródek oraz cz´Êç w∏osów okalajàcych ma∏e uszy. Stosun-
kowo krótkie i wyrównane w∏osy oÊciste zas∏aniajà szczelnie
wyraênie krótsze w∏osy we∏niste. Te ostatnie bardzo g´sto
wype∏niajà pola mi´dzy w∏osami oÊcistymi. Na 1 cm2 u wy-
dry mo˝e wyrastaç nawet ponad 50 000 w∏osów. O ile nie-
zwykle cienki w∏os we∏nisty nie mo˝e wykazywaç wyraênego
po∏ysku, o tyle w∏os oÊcisty, szczególnie ten srebrzysty, jest
wybitnie lÊniàcy. WÊród wydr od∏owionych na terenie Polski
obok typowego ubarwienia spotkano si´ z jednolicie bia∏ym
i prawie jednolicie czarnym ubarwieniem. Poza tym w tere-
nie obserwowano wydry z du˝ymi bia∏ymi plamami. Wydry
po urodzeniu pokryte sà w∏osami o zabarwieniu szarostalo-
wym. M∏ode wychodzàce z nor posiadajà ju˝ typowe dla
wydr doros∏ych zabarwienie grzbietu i boków cia∏a, chocia˝
ich w∏os nie wykazuje jeszcze pe∏nego po∏ysku.
Doros∏e wydry cechujà si´ wyraênym dymorfizmem p∏cio-
wym. Samce sà zdecydowanie wi´ksze od samic, ich g∏o-
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wa jest szersza, a kark i wargi silniej umi´Ênione. Masa
cia∏a najwi´kszego od∏owionego w Wielkopolsce doro-
s∏ego samca wynosi∏a 12,6 kg. W Wielkopolsce znalezio-
no równie˝ du˝ego martwego samca, którego masa cia-
∏a wynosi∏a 12,7 kg. Z literatury wynika, ˝e wydry mogà
byç jeszcze wi´ksze. D∏ugoÊç cia∏a samca o ci´˝arze
10,0 kg z okolic Pi∏y wynosi∏a 119,8 cm, natomiast pod-
stawowe wymiary od∏owionego w Zaborówcu w Wielko-
polsce samca wynosi∏y: d∏ugoÊç cia∏a 124 cm, w tym
ogona 45 cm i g∏owy 15 cm.
Wydra posiada 4 sutki. Nabrzmiewajà i zaznaczajà si´
one u samic w czasie p∏ywania wyraênie dopiero oko∏o
5 dni przed porodem. KoÊç pràciowa u tego zwierz´cia
osiàga d∏ugoÊç ok. 7 cm.
ObecnoÊç wydry w Êrodowisku zdradzajà pozostawiane na
brzegach charakterystyczne zielonkawe odchody, w któ-
rych znajdujemy przewa˝nie ∏uski i koÊci ryb, wzgl´dnie
pancerze hitynowe raków. Obok odchodów w miejscach
wyeksponowanych oraz na Êcie˝kach zwierz´ta te pozosta-
wiajà ciemnozielone, nieraz prawie czarne galaretowate
wydzieliny gruczo∏ów przyodbytniczych. Zimà na oÊnie˝o-
nych przybrze˝nych skarpach widoczne sà poza tym cha-
rakterystyczne dla tych zwierzàt Êlizgi. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Tylko niewprawny obserwator mo˝e pomyliç p∏ynàcà wydr´
z nast´pujàcymi gatunkami: bobrem (Castor fiber), nutrià
(Myocastor coypus), pi˝makiem (Ondatra zibethicus) oraz
norkà amerykaƒskà (Mustela vison). MyÊliwi polujàcy na te
zwierz´ta powinni poza tym wiedzieç, ˝e zabita wydra
w krótkim czasie po Êmierci tonie, gdy˝ ciÊnienie wody wy-
pycha powietrze znajdujàce si´ mi´dzy w∏osami i wtedy
ci´˝ar w∏aÊciwy zwierz´cia jest wi´kszy od 1. Przy obserwa-
cji wydry nale˝y braç pod uwag´ to, i˝ w czasie p∏ywania
tylko niewielka cz´Êç cia∏a wystaje ponad powierzchni´
wody. Ca∏kowicie zanurzony samiec wydry o masie cia∏a
10,0 kg wypar∏ 10,7 kg wody.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Wydry przewa˝nie ˝yjà samotnie i tylko samiec okreso-

wo, g∏ównie w czasie rui, zbli˝a si´ do samicy, aby towa-
rzyszyç jej przez pewien czas. Razem wykonajà ró˝ne
harce na làdzie i w wodzie. Wyraêny terytorializm zazna-
cza si´ u samic, które po osiàgni´ciu dojrza∏oÊci p∏ciowej
przynajmniej w pobli˝u swej nory nie tolerujà obecnoÊci
innych samic. Samce jednak, cechujàce si´ wi´kszà ten-
dencjà do w´drówek cz´sto przechodzà swobodnie i na-
wet polujà na terytoriach samic. W koƒcowej fazie cià˝y
i po urodzeniu m∏odych samice zachowujà si´ ostro˝niej
i wykazujà wtedy agresj´ tak˝e w stosunku do samców.
Potomstwem opiekujà si´ samice do 9 miesi´cy od ich

urodzenia. Kopulacja odbywa si´ w wodzie. Samica po
59–62 dniach cià˝y rodzi 2–4 m∏ode. M∏ode wydry roz-
wijajà si´ wolno i dopiero po 30 dniach otwierajà oczy.
Poród mo˝e nastàpiç w odpowiednio wymoszczonej no-
rze wzgl´dnie w wybudowanym z sitowia, traw i innych
roÊlin sza∏asie.
Wydry, przynajmniej w niewoli, ˝yjà nawet ponad
18 lat. Samica od∏owiona w 1981 r. w okolicach Tarno-
wa w dobrej kondycji zosta∏a uwolniona z ZOO w Pozna-
niu 20 kwietnia 1999 r. 

AktywnoÊç
Wydra jest zwierz´ciem charakteryzujàcym si´ g∏ównie
nocnym trybem ˝ycia. Potrafi nocà pod lodem, nawet po-
krytym grubà warstwà Êniegu, ∏owiç ryby. Z pewnoÊcià
u∏atwiajà jej to d∏ugie i sztywne w∏osy czuciowe. W orien-
tacji pod wodà istotnà rol´ odgrywa tak˝e s∏uch. Wydry
mogà okresowo, w sprzyjajàcych warunkach, byç aktywne
równie˝ w dzieƒ. Zwierz´ta te Êpià, wzgl´dnie wypoczywa-
jà w czasie dnia w ró˝nych schronieniach, natomiast no-
cà tak˝e na pó∏kach przy brzegach zbiorników wodnych.
Po Ênie i wyjÊciu o zmroku ze schronienia wydry zdobywa-
jà po˝ywienie. Po zaspokojeniu g∏odu resztki ofiar pozo-
stawiajà przy brzegu. Cz´sto jednak nadmiar przykrywajà
specjalnie zerwanà roÊlinnoÊcià. Doros∏e wydry w niewoli
zjadajà oko∏o 1200 g ryb. Przemieszczajàce si´ wydry
cz´sto znacznie oddalajà si´ od zbiorników wodnych. Na-
potykajàc psa, starajà si´ pr´dko dotrzeç do wody. Wi-
dzàc zaÊ cz∏owieka, reagujà ró˝nie – np. uchodzà do la-
su, gdy pobliski zbiornik nie zapewnia im bezpieczeƒstwa.
Szczególnie liczne ró˝ne Êlady obecnoÊci wydr spotyka si´
pod mostami. 
Wydry wiele czasu poÊwi´cajà zabawom. Najcz´Êciej
bawià si´ w wodzie w grupach rodzinnych i w parach.
Przy zabawach indywidualnych wykorzystywana jest z∏o-
wiona ryba, wzgl´dnie ró˝ne przedmioty, np. kamienie.
Pod wodà wydra mo˝e przebywaç oko∏o 1 minuty. P∏ynàc
w pe∏nym zanurzeniu, stopniowo wydycha pobrane powie-
trze. Osobniki sp∏oszone takich „Êladów” nie pozostawiajà.
Wydry wydajà ró˝ne dêwi´ki Ogólnie znany jest g∏os na-
wo∏ywania – ostry gwizd. Sp∏oszone nie wydajà g∏osów
ostrzegawczych, lecz gwa∏townie starajà si´ ukryç pod wo-
dà. Poszczególne osobniki, np. nale˝àce do grupy rodzin-
nej, czynià to ca∏kowicie indywidualnie. Matka, gdy minie
niebezpieczeƒstwo, gwizdem przywo∏uje potomstwo. Nie-
raz czynià to równie˝ m∏ode wydry.

Pokarm
Podstawowym po˝ywieniem wydr sà ryby. W zwiàzku z tym,
˝e zwierz´ta te, ze wzgl´du na gro˝àcy im parali˝ Chaste-
ka, w ograniczonym zakresie mogà pobieraç ryby karpio-
wate, muszà urozmaicaç diet´ w pokarm bez tiaminazy.
Wydry bardzo ch´tnie ∏owià raki, du˝e owady wodne,
a w niektórych Êrodowiskach tak˝e szcze˝uje oraz ˝aby.
DoÊç rzadko zjadajà ptaki, natomiast ssaki sporadycznie.
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Z ma∏˝y odrzucajà muszle, z ptaków przewa˝nie odcinajà
pióra, z du˝ych ryb twarde pokrywy skrzelowe i wi´ksze ∏u-
ski, natomiast z ∏ososiowatych cz´sto tak˝e ikr´. Ogólnie
mo˝na stwierdziç, ˝e dieta wydr jest i musi byç urozmaico-
na. Uzale˝niona jest jednak wyraênie od sk∏adu gatunko-
wego i liczebnoÊci potencjalnych ofiar. Dlatego te˝ ∏owio-
ne sà g∏ównie ma∏e ryby i dieta zmienia si´ wyraênie po
zamarzni´ciu wi´kszoÊci zbiorników.
Wydry na swobodzie ponad 1 kg pokarmu dziennie zdo-
bywajà w wodzie. Wyst´pujàc na stawach hodowlanych,
pokarm pozyskujà tak˝e w rzekach, ró˝nych rowach i nie-
zagospodarowanych innych zbiornikach. Z pewnoÊcià jed-
nak od˝ywiajàc si´ nawet tylko w oko∏o 30% karpiem, mo-
gà wyrzàdzaç szkody gospodarcze. Problem ten ostrzej ry-
suje si´ na stawach zarybianych pstràgiem. W zwiàzku
z tym, ˝e dla wydr bardzo atrakcyjnym po˝ywieniem sà ra-
ki, przede wszystkim hodowle tych skorupiaków muszà byç
odpowiednio zabezpieczane.

Cechy ekologiczne 

W zwiàzku z tym, ̋ e w Polsce Êrodowiska przyrodnicze nie sà
jeszcze zdewastowane, wydra jako gatunek stojàcy na koƒ-
cu ∏aƒcucha troficznego wyst´puje stosunkowo licznie. Ga-
tunek ten wyst´puje przy Morzu Ba∏tyckim, rzekach, jezio-
rach i stawach hodowlanych we wszystkich zlewniach pod-
stawowych naszego kraju. Analizujàc rozmieszczenie stano-
wisk wydry oraz bli˝ej rozpatrujàc zajmowane przez nià bio-
topy, mo˝na jednoznacznie stwierdziç, ˝e we wszystkich po-
rach roku jest ona g∏ównie zwiàzana z zasobnymi w ryby
rzekami. Mimo ˝e wyst´puje, a nawet rozmna˝a si´ w ró˝-
nych Êrodowiskach, to jednak najbardziej odpowiadajà jej
ÊródleÊne rzeki, w których obok ryb mo˝e ∏owiç raki. W Pol-
sce stale wydry wyst´pujà przy wszystkich ÊródleÊnych rze-
kach o skarpach znacznie wyniesionych ponad poziom wo-
dy, zasiedlonych przez ryby ∏ososiowate. Obok rzek cz´sto
zasiedlajà jeziora. WÊród jezior preferujà te, które ∏àczà si´
z rzekami. Stwarza to bowiem tym ziemnowodnym zwierz´-
tom odpowiednie warunki bezpieczeƒstwa i mo˝liwoÊç prze-
trwania okresu zimowego, a tak˝e przemieszczania si´ w ce-
lach zdobywania nowych ∏owisk i partnera do rozrodu. Mi-
mo i˝ g∏ównym miejscem schronienia wydry jest nora, mo˝e
ona zasiedlaç tak˝e p∏askie tereny bagienne, na których za-
miast nor buduje zlewajàce si´ z otoczeniem sza∏asy.
Wydry, szczególnie te, które zasiedlajà ma∏o zasobne w ry-
by i szczelnie zamarzajàce zbiorniki wodne, w okresie zi-
mowym cz´Êciej penetrujà stawy hodowlane. W Polsce
wi´ksze kompleksy stawów hodowlanych wydry zasiedlajà
regularnie przez ca∏y rok. Z przeprowadzonych obserwacji
wynika, ˝e wydra jest gatunkiem o du˝ych zdolnoÊciach
adaptacyjnych i dlatego z pewnoÊcià tak cz´sto zasiedla
nawet te stawy hodowlane, na których p∏oszona jest mi´-
dzy innymi przez psy. Wyst´puje i buduje schronienia tak-
˝e przy osiedlach ludzkich, nie wy∏àczajàc nawet miast. Na
wielu zbiornikach wodnych po reintrodukcji bobra stwier-

dzono wyraêny wzrost liczebnoÊci wydry. Obecnie Êlady
wydry prawie zawsze spotyka si´ na terytoriach tego gryzo-
nia. W zwiàzku z tym, ˝e samica penetruje mniejsze ni˝
samiec obszary, musi na okres rozmna˝ania zajàç szcze-
gólnie bogate Êrodowiska wodne. W innym przypadku,
bowiem nie zdo∏a wychowaç potomstwa.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
1150* – zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 – du˝e p∏ytkie zatoki
3110 – jeziora lobeliowe
3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki

z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3240 – zaroÊla wierzby siwej na kamieƒcach i ˝wirowi-

skach górskich potoków (Salici-Myricarietum
cz´Êç – z przewagà wierzby)

3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-
sieniczników Ranunculion fluitantis

7210* – torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Cari-
cetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charak-
terze m∏ak, turzycowisk i mechowisk

Rozmieszczenie geograficzne 

Wydra jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym i za-
mieszkuje prawie ca∏à Europ´ oraz Azj´ po Japoni´ na
wschodzie i Wyspy Skandynawskie na po∏udniowym
wschodzie, a tak˝e pó∏nocnà cz´Êç Afryki. Gatunek ten nie
jest spotykany w Islandii, na Korsyce, Sardynii, Sycylii, Kre-
cie i Cyprze, natomiast przynajmniej skrajnie nieliczny
w zachodnich Niemczech, Szwajcarii, Belgii i Holandii. Od
szeregu lat w krajach zachodniej Europy, m.in. w Holandii,
realizuje si´ szeroki program ochrony tego gatunku.

Wyst´powanie wydry w Polsce
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Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Konwencja Waszyngtoƒska – Za∏àcznik I
Rozp. Rady (WE) 338/97 – Za∏àcznik A
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona cz´Êciowa
(z wyjàtkiem wyst´pujàcej na terenie stawów rybnych
uznanych za obr´by hodowlane)

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (2004) – NT
Lista dla Karpat – VU (w PL – VU)

ObecnoÊç gatunku na obszarach
chronionych

Wydra jest gatunkiem chronionym ÊciÊle, chocia˝ tylko
w sposób bierny. Szczególnie bezpieczne ostoje znajduje
we wszystkich parkach narodowych oraz lasach paƒstwo-
wych, a tak˝e parkach krajobrazowych. W rezerwatach
utworzonych dla ochrony ptaków wodnych, takich jak sta-
wy hodowlane w Przemkowie oraz Stawy Milickie, osiedli-
∏a si´ licznie i chocia˝ obni˝a efekty gospodarowania, nie
jest na nich przeÊladowana. 

Ewolucja i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia 

Prowadzone badania wyst´powania wydry w Polsce wyka-
za∏y, ˝e zwierz´ to do niedawna uwa˝ane za zagro˝one
wygini´ciem jest obecnie doÊç liczne w naszym kraju. Licz-
nie wyst´puje na Pojezierzu Mazurskim, Pojezierzu Pomor-
skim, wzd∏u˝ wschodniej i zachodniej granicy paƒstwa
oraz na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wyraêne spadki
liczebnoÊci wydry notuje si´ po ostrych d∏ugich zimach.

Potencjalne zagro˝enia
Badania hodowli wydr w warunkach zamkni´tych wykaza-
∏y, ˝e gatunek ten jest bardzo odporny na dzia∏anie ró˝-
nych czynników chorobotwórczych. Musi jednak codzien-
nie pobieraç odpowiednie porcje po˝ywienia. Dlatego d∏u-
gotrwa∏e i ostre zimy mogà przyczyniaç si´ do znacznej re-
dukcji liczebnoÊci populacji tego gatunku. Przemieszczajà-
ce si´ wtedy wydry mogà byç ∏atwiej likwidowane na sta-
wach hodowlanych przez k∏usowników i psy, a tak˝e prze-
chodzàc przez szlaki komunikacyjne ginàç, pod ko∏ami
pojazdów. W okresie ca∏ego roku wydry ginà w ró˝nych
sieciach rybackich. Brak ryb w ÊródleÊnych rzekach oraz li-
kwidacja bagien sà g∏ównymi czynnikami ograniczajàcymi
liczebnoÊç wydry w Polsce. 
Przeprowadzone w latach 1979–1998 badania wykaza∏y,
˝e najwi´cej wydr ginie na drogach i w sieciach rybackich.
Z ogólnej liczby zarejestrowanych 282 przypadków Êmier-

ci 33,3% spowodowane by∏y przejechaniem przez pojaz-
dy, w sieciach rybackich utopi∏o si´ 29,1% osobników,
14,5% zgin´∏o w wyniku k∏usownictwa, 7,5% zosta∏o za-
gryzionych przez psy, 2,4% znaleziono w jeziorach po roz-
topieniu pokrywy lodowej. Poza tym 3 osobniki zgin´∏y
w mnichach na stawach hodowlanych oraz jedna na ∏àce
przy wypalaniu trawy. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Chroniàc nadal bobra i jego terytoria w szerokim zakresie,
poÊrednio stwarzamy dogodne warunki dla wydr, ograni-
czajàc jednoczeÊnie szkody wyrzàdzane przez tego dra-
pie˝nika na stawach hodowlanych. 
Stosunkowo czyste wody rzek ÊródleÊnych powinny byç
utrzymane w swym naturalnym charakterze i zarybiane.
W obr´bie stawów hodowlanych nale˝y zarybiaç wszystkie
cieki i w szczególnych przypadkach oceniaç, a tak˝e re-
kompensowaç straty wnikajàce z obecnoÊci wydr.
Stawy po eksploatacji torfu, obszary bagienne i cieki tyl-
ko cz´Êciowo zamarzajàce powinny byç chronione szcze-
gólnie jako miejsca zdobywania po˝ywienia w okresach
ci´˝kich zim.

Propozycje dotyczàce gatunku
Na obszarach, gdzie wydra wyst´puje licznie, nale˝y przy
od∏owach zwracaç uwag´ na mo˝liwoÊç pochwycenia
zwierz´cia.
Na stawach produkcyjnych stosowaç zabezpieczenia cen-
nych hodowli ryb.
Polujàc na zwierz´ta ziemnowodne, umiej´tnie okreÊlaç ich
przynale˝noÊç gatunkowà.
W celu utrzymania odpowiedniej bazy pokarmowej nale˝y
prowadziç racjonalnà gospodark´ rybackà bioràcà rów-
nie˝ pod uwag´ wszystkie uwarunkowania przyrodnicze. 
Przemieszczanie wydr w celach reintrodukcyjnych powinno
byç ograniczone i zawsze poparte konkretnymi wynikami
prac naukowych. Wydra w Polsce jest tak liczna, ˝e wszel-
kiego rodzaju reintrodukcje sà obecnie ca∏kowicie zb´dne.
Przy wykonywaniu prac melioracyjnych i oczyszczaniu
brzegów ró˝nych zbiorników wodnych nale˝y zawsze braç
pod uwag´ mo˝liwoÊç istnienia nor z m∏odymi wydrami.
Zak∏adom rybackim nale˝y dostarczyç literatur´ dotyczàcà
sk∏adu po˝ywienia wydr.

Propozycje wzgl´dem populacji
Przy zbiornikach wodnych nie stosowaç nawozów sztucz-
nych i pestycydów.
Wprowadzaç drzewa i krzewy przy brzegach rzek pozba-
wionych tej roÊlinnoÊci.
Przy budowie dróg, zapór i mostów nale˝y zadbaç o bez-
pieczne przejÊcia dla wydr.
Ograniczaç liczebnoÊç obcego gatunku, jakim jest norka
amerykaƒska.
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Kontynuowaç badania dotyczàce wyst´powania wydry
i dà˝yç do opracowania metody okreÊlania jej liczebnoÊci.
W ró˝nych Êrodowiskach nale˝y przeprowadziç dalsze ba-
dania sk∏adu po˝ywienia wydry. 
Rozszerzyç badania mo˝liwoÊci od∏owu wydr w celach ich
znakowania i ewentualnie przemieszczeƒ.
Oddzielnym zadaniem powinno byç opracowanie wiary-
godnej wyceny strat, jakie mogà z tytu∏u wyst´powania te-
go gatunku ponosiç gospodarstwa rybackie. 
Opracowaç naukowe metody zabezpieczania cennych ry-
backich obiektów hodowlanych. 
Opracowaç metody udost´pniania wydrom pokarmu
w okresach szczególnie ostrych zim.
Oceniç w ró˝nych Êrodowiskach wp∏yw wydr na sk∏ad ga-
tunkowy i liczebnoÊç ryb.
Utworzenie ogólnokrajowej bazy danych dotyczàcych
miejsc wyst´powania, przypadków Êmierci oraz sk∏adu po-
˝ywienia gatunku.
Udzia∏ w europejskim programie badaƒ genetycznych wydry.
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