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Notka o autorach
Dr Jerzy Romanowski
Wydrą zainteresował się na początku lat 80. XX w. i od tego czasu prowadzi
badania nad jej występowaniem, wybiórczością środowiskową i składem pokarmu
w Polsce. Jest pracownikiem Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie
Leśnym i Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie.

Dr Lidia Orłowska (Winiowska)
Badania nad wpływem wydry na populacje ryb hodowlanych oraz wolnożyjących rozpoczęła w połowie lat 90. XX w. Od 2004 r. jest pracownikiem Zakładu Ekologii Badań Łowieckich i Ekoturystyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.

Tomasz Zajc
Rozpoczął swoją przygodę z wydrą kilkanaście lat temu, badając górską i podgórską populację w Sudetach. Zainteresowania autora skupiły się na aspektach ekologii, preferencji pokarmowych i siedliskowych oraz postępującej synantropizacji
tego drapieżnika.
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Wstp
Wydra, jako drapieżnik o specyficznych zwyczajach pokarmowych (podstawę
jej pokarmu stanowią ryby), budzi wśród rzeszy ludzi tyle samo sympatii, co niechęci. Sympatią darzą ją miłośnicy przyrody i większość naukowców, natomiast
wśród hodowców ryb i osób związanych z gospodarką rybacką budzi negatywne
uczucia.
„A wydra leżała podle mnie na ławie; objadła się i spała, wznak rozwaliwszy się, bo to jej był najmilszy zwyczaj wznak leżeć.” W taki ciepły sposób pisał
Jan Pasek w „Pamiętnikach” o swej oswojonej wydrze, słynnym Robaku. Już z tej
pełnej uczucia opowieści o przyjaźni człowieka i wydry wynika, jak towarzyskim
i inteligentnym jest to zwierzę. Jednak swoją zażyłość z ludźmi wydra Pana Paska
przypłaciła życiem: podarowana królowi zbiegła i została zabita przez dragona.
Była to jakby smutna przepowiednia losu wydrzego rodu.
W ubiegłym stuleciu wydra (Lutra lutra) zamieszkiwała licznie całą Europę
i w Polsce była zwierzęciem pospolitym. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci
nastąpił gwałtowny spadek liczebności tego gatunku; na znacznych obszarach Europy Zachodniej wydra wyginęła całkowicie. Już w latach trzydziestych XX wieku
polski przyrodnik E. Niezabitowski Lubicz pisał o zastraszającym zmniejszaniu
się liczebności wydry, grożącym jej wyginięciem. Przyczyn tego zjawiska upatrywał on w nadmiernym tępieniu wydry przez ludzi. Długotrwałe prześladowania
przez człowieka oraz degradacja i skażenie środowisk wodnych spowodowały,
że w latach 80. XX w. wydra została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem
w większej części Europy.
O stosunku człowieka do wydry przez stulecia przesądzał noszony przez nią
strój. Wydrze futro było zawsze cenione wysoko ze względu na piękno i wyjątkową trwałość. Było ono atrybutem władzy i bogactwa: czapkę z wydrzych skór nosił
nasz król Zygmunt II. Zainteresowaniu człowieka jej futrem zawdzięcza wydra
swą nazwę, powtarzającą się w wielu słowiańskich językach. Przy wyprawianiu
wydrzych skór wyrywa się, czyli wydziera długie włosy ościste i właśnie od słowa
wydzierać pochodzi przypuszczalnie słowo wydra.
Wydra była od dawna obiektem intensywnych polowań ze względu na cenne
futro i jak najgorszą opinię szkodnika w gospodarce rybackiej. Dawne podręczniki
łowiectwa dużo miejsca poświęcały opisowi rozmaitych sposobów tępienia wydry
przy pomocy wymyślnych żelaz i pułapek. Jeszcze w 1920 roku J. Sztolcman umieścił wydrę wśród „zwierząt łownych szkodnych”, którą „tępić należy jako wielką
niszczycielkę gospodarstw rybackich”. W tym samym czasie pierwsi przyrodnicy,
odnotowali spadek liczby skór tego gatunku dostarczanych na europejski rynek
i zaczęli nawoływać do przynajmniej częściowej ochrony wydry i wprowadzenia
dla niej okresu ochronnego. W latach trzydziestych XX wieku światli polscy przy-
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rodnicy E. Niezabitowski Lubicz i R. Kuntze uzasadniali potrzebę ochrony tego
zwierzęcia i wykazywali, że „nawet w rybactwie wydra jest nie tylko szkodnikiem,
lecz może mieć znaczenie dodatnie, jako pewien czynnik regulujący zdrowotność
rybostanu”. Ryby bowiem, zwłaszcza w stawach, często są zakażone tasiemcem rybim (Ligula intestinalis). Ofiarą wydr padają przede wszystkim ryby wolniej pływające, a więc właśnie zakażone i osłabione przez tego pasożyta. W procesie trawienia
ryb przez drapieżnika pasożyty są niszczone. W ten sposób wydra zapobiega masowemu pojawianiu się pasożytów i korzystnie wpływa na zdrowotność rybostanu.
Apele o ochronę wydry w wielu krajach Europy przyszły za późno, wtedy, gdy
gatunek ten został już wytępiony w prawie całych Niemczech, Szwajcarii i krajach
Beneluksu. Obecnie wydra jest otoczona ochroną prawną w całej Europie, również
i w Polsce (niestety tylko w formie ochrony częściowej), a na mocy Dyrektywy Siedliskowej chronione są także środowiska jej bytowania. W wielu europejskich krajach podejmowane są działania zmierzające do aktywnej ochrony tego zwierzęcia
i środowisk jego bytowania.
W Polsce, gdzie wydry występują z wyższą częstością niż na zachodzie Europy, głównym problemem związanym z ochroną gatunku w ostatnich latach stał
się, podobnie jak np. w przypadku kormorana, konflikt z gospodarką stawową.
Na terenie naszego kraju w ostatnich 2 dekadach obserwuje się wzrost liczebności tego gatunku oraz zwiększenie areału występowania. Uważa się, że wzrost
liczebności jest wynikiem 3 czynników, do których należą: zmniejszenie stopnia
zanieczyszczenia wód ujemnie wpływających na populację ryb, wzrost liczby stawów hodowlanych oraz zaprzestanie nielegalnego pozyskania wydry z przeznaczeniem na futra. Równoczesny wzrost liczebności wydry i zwiększanie się liczby
stawów hodowlanych prowadzi do zaostrzenia konfliktu pomiędzy tym gatunkiem
a hodowcami ryb. Rybacy dostrzegają jedynie negatywne skutki obecności wydry
na stawach, które dotyczą konsumpcji ryb hodowlanych, ich pokaleczenia, penetracji zimochowów, a także zabijania pojedynczych osobników o dużych rozmiarach.
Pomijane są zupełnie pozytywne elementy obecności tego gatunku na stawach,
zwłaszcza karpiowych, do których należy wyjadanie tzw. „białej ryby” (gatunków
niehodowlanych) stanowiącej konkurencję pokarmową dla karpia. W związku
z powyższym zakres strat, jakie przypisuje się obecności wydry na stawach, jest
mocno zawyżany (chociażby poprzez pomijanie oddziaływania innych czynników
czy gatunków), co niejednokrotnie potwierdzały badania nad dietą wydry.
Celem tej pierwszej monograficznej książki o wydrze w języku polskim jest
przybliżenie Czytelnikowi wiadomości o biologii i ekologii gatunku, jego roli
w naturalnych ekosystemach, a także o istocie konfliktu z gospodarką stawową
i poszukiwanych drogach rozwiązania problemu. Autorzy przedstawiają także
założenia metod prowadzenia badań nad rozmieszczeniem i monitoringiem, aby
ułatwić młodym przyrodnikom, leśnikom i badaczom prowadzenie na profesjonalnym poziomie dalszych badań nad tym gatunkiem w Polsce.
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Charakterystyka
i opis gatunku
Wydra jest jednym z największych krajowych przedstawicieli łasicowatych. Rozmiarami ustępuje jedynie borsukowi. Charakteryzuje się silnie wydłużonym, smukłym ciałem. Długi, owalny i zwężający się ku końcowi ogon pełni funkcję napędu
i jednocześnie steru w wodzie. Krótki i silnie umięśniony odcinek szyjny jest słabo
zaznaczony. Wraz z masywnymi kręgami szyjnymi mięśnie te tworzą silne połączenie czaszki z częścią tułowiową kręgosłupa. Mocny szkielet wydry i silne umięśnienie karku, łap i ogona umożliwiają dużą sprawność w wodzie. Giętkie, wydłużone
ciało sprawdza się niemal równie dobrze w wodzie, jak i na lądzie. W obu środowiskach wydra wykorzystuje całe ciało podczas przemieszczania się. W wodzie zazwyczaj używa łap i ogona jako siły napędowej, często pływa wyginając charakterystycznie całe ciało. Również podczas biegania i poruszania się skokami ciało wydry
jest mocno wygięte, co znacznie niweluje niedogodności wynikające z obecności
krótkich kończyn.
Ubarwienie wydry zmienia się od jasno do ciemnobrunatnego, przy czym podgardle jest zazwyczaj jaśniejsze - srebrzystobiałe, a brzuszna część ciała srebrzysta.
U dorosłych osobników brzegi warg, podbródek i końcówki uszu zwykle są białe lub
kremowe. Znane są również formy albinotyczne i melanistyczne: osobniki całkowicie białe lub niemal czarne.
Długość ciała dorosłych osobników wynosi 60-100 cm, długość ogona
35-60 cm. Przeciętnie całkowita długość (od czubka nosa do końca ogona) wynosi
123-137 cm. Samice są mniejsze od samców. Średnia masa ciała samic to 6 kg, natomiast większe od nich samce ważą przeciętnie ok. 9 kg. Największe odnotowane
osobniki wydry ważyły jednak nawet 15 kg (Harris 1968).
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Pięciopalczaste, krótkie nogi wydry,
o palcach spiętych błoną pławną, wydają
się być przystosowane raczej do wodnego trybu życia (ryc. 1). Umożliwiają jej
rozwijanie znacznych prędkości w wodzie (nawet do 1,3-1,5 m/s), podczas gdy
przeciętna prędkość, np. podczas poszukiwania pokarmu to 0,3 m/s. Niemniej
wydra bardzo dobrze radzi sobie również
na lądzie, pokonując nierzadko drogą lądową duże odległości (przeciętnie 3-16
km). Poruszając się skokami może rozwiRyc. 1. Piciopalczaste łapy wydry spite s błojać prędkość do 14-15 km/h, w chodzie n
pławn. Z lewej łapa przednia, z prawej tylna.
Ry c . To m a sz Z aj ą c
prędkość ta wynosi przeciętnie 3 km/h.
Głowa wydry jest spłaszczona, a niewielkie oczy, uszy i nos położone są wysoko i pozwalają obserwować otoczenie z wody przy niemal całkowitym zanurzeniu
(ryc. 2). Drapieżnik pozostaje w tym czasie niemal niewidoczny. Podczas nurkowania nozdrza i uszy zamykane są specjalnym fałdem skórnym. Oczy osłonięte są natomiast przezroczystą, poziomą, trzecią powieką, która prawdopodobnie pełni funkcję
ochronną podczas przebywania pod wodą, nie ograniczając jednocześnie widzenia.
Futro wydry składa się z 2 rodzajów włosów – dłuższych włosów ościstych
(o długości 17-18 mm) i krótszych włosów wełnistych (o długości 8-9 mm). Pierwsze
z nich, warunkujące ubarwienie zwierzęcia, pełnią funkcję ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi, podczas gdy cieńsze włosy wełniste stanowią doskonałą
warstwę izolacyjną. Zatrzymywane pomiędzy nimi pęcherzyki powietrza stanowią dodatkową warstwę izolacyjną. U wydry występuje bardzo duże zagęszczenie
włosów – do 50 000/1cm2, o wiele wyższe w porównaniu do gęstości sierści psa
- 9000 włosów/cm2, czy kota – 32 000 włosów/cm2. Spośród wszystkich gatunków
wydr najgęstsze futro ma jednak wydra morska (ok. 165 000 włosów/1cm2).

Ryc. 2. P oł o one w ysoko n i e w i e lki e usz y, o c z y i n o s p oz wa l a j o b se rwowa  ot o c z e n ie
nawet pr z y nie m al c ałkowit ym z a nur z eniu.
Ry c . Tom a sz Z aj ąc
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a

b
Ryc. 3. P or ów n an i e c z a sz ki w y d ry e u r opejski ej ( A ) i mo r sk iej ( B ) .
Ry c . Tom a sz Z aj ąc

Czaszka wydry jest masywna i wyraźnie spłaszczona, w sumie uzębienie wydry liczy 36 zębów. Wzór zębowy: 3/1/4/1 i 3/1/3/2. U krajowego gatunku, którego podstawą pokarmu są głównie kręgowce, trzonowce i przedtrzonowe są silnie zaostrzone, co
stanowi przystosowanie do rozcinania i rozrywania mięśni (ryc. 3A). U gatunków
wydr żywiących się głównie bezkręgowcami (wydry morskie czy gatunki z rodzaju
Aonyx) zęby te są masywniejsze i spłaszczone, przystosowane raczej do miażdżenia
twardych pancerzy skorupiaków, m.in. krabów i innych bezkręgowców, czy skorup
jeżowców (rys. 3B). Grzbietobrzuszne spłaszczenie czaszki występuje szczególnie
u gatunków związanych z szybkopłynącymi potokami i polujących na ruchliwą zdobycz (głównie ryby) - m.in. u europejskiego gatunku. Sądzi się, że taka budowa czaszki,
przy jednoczesnym wysokim usadowieniu oczu, zwiększa kąt widzenia przestrzennego i tym samym powiększa pole widzenia binokularnego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wydr, które zbliżają się do swojej zdobyczy od dna, wpływając istotnie
na poprawę widoczności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szans na wykrycie
przez rybę. Gatunki wydr, których pokarm w głównej mierze stanowią niezbyt ruchliwe ofiary wyszukiwane w strefie przydennej (np. przedstawiciele rodzaju Aonyx), zdecydowanie nie potrzebują tak dobrze rozwiniętego binokularnego widzenia. Stąd też
przedstawiciele rodzajów Aonyx i Lutrogale, a w mnieszym stopniu Pteronura i Lutra
macilicollis mają wysoką i zwężoną czaszkę (Willemsen 1992).
Charakteryst yka
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Zmysły
Wzrok wydry jest stosunkowo dobry
i jest często wykorzystywany podczas
polowania. Występuje u nich podobny
system akomodacji jak u kormoranów
czy pluszczy. Silnie rozwinięte mięśnie
rzęskowe powodują zwężenie zewnętrznej powierzchni soczewki i zwiększenie zakrzywienia obrazu, dzięki czemu
wzrasta ostrość widzenia (Dunstone
1. Liczne włosy cz uciowe - wibrysy, pełni
1998). Używając tej zdolności akomo- Fot.
istotn f unkcj m.in. jako nar z dy d ot yku.
Fo t . Wal d e m ar B e n a
dacji, wydra uzyskuje równorzędny
poziom widzenia zarówno na lądzie, jak i pod wodą, przynajmniej w warunkach
dobrego oświetlenia. Według niektórych badaczy wydry mogą widzieć lepiej pod
wodą niż na powierzchni. U wydry kanadyjskiej stwierdzona została bardzo wysoka zdolność akomodacji wynosząca 54 dioptrii. Dla porównania u młodych
naczelnych, które osiągają najwyższe zdolności akomodacyjne spośród ssaków
lądowych, wynosi ona zaledwie 10 dioptrii. Badania pod kątem zdolności widzenia kolorów wykazały, że drapieżnik ten ma zdolność rozróżniania barwy zielonej
i niebieskiej spośród różnych odcieni szarości.
Również zmysł węchu u wydr jest bardzo dobrze rozwinięty. Jest to prawdopodobnie jeden z najistotniejszych zmysłów wykorzystywanych m.in. podczas komunikacji międzyosobniczej. Niemniej sugerując się wyraźną redukcją rozmiaru
buławki węchowej u wydr w porównaniu z lądowymi drapieżnikami, wydaje się,
że zmysł węchu spełnia u nich mniej istotną rolę aniżeli u nie związnych z wodą
kuzynów (Gittleman 1991).
Ostatnie badania zdają się wskazywać na wykorzystywanie tego zmysłu także pod wodą, szczególnie podczas poszukiwania zdobyczy zagrzebanej w mule,
pod liśćmi lub ukrytej w dnie (np. raków czy żab), które mogą być trudne
do wykrycia przy użyciu innych zmysłów (Noordhuis 2002). Dowiedziono,
że wrażliwe rhinarium (naga część nozdrzy) pozwala wydrom wychwycić zapachy również pod wodą. Narząd ten
u wydry kanadyjskiej jest wyraźnie
większy aniżeli u europejskiej, co może
sugerować, że jest ona lepiej przystosowana do polowania w mętnej wodzie
bądź wyszukiwania zdobyczy zagrzebaR yc . 4 . Nurk u j c a w y dr a .
Ry c . Kr z y sz t o f Z aj ą c
nej na dnie.
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Wydry mają także bardzo dobry
słuch. Sądzi się nawet, że zmysł ten
odgrywa istotną rolę przy wykrywaniu
zagrożenia.
Zmysł dotyku. U gatunków z rodzaju Aonyx i u wydry morskiej, których podstawą pokarmu są bezkręgowce, przednie łapy (podobnie jak i tylne
pozbawione ostrych pazurów), wykorzystywane podczas poszukiwania pokarmu, są wyjątkowo wrażliwe (ryc. 5).
Również obszary mózgu odpowiedzialne za odbieranie bodźców przy pomocy
palców, są u nich wyraźnie powiększoRyc. 5. Poz bawione o stryc h pa z urów,
pi ci opal cz a ste ł apy w yd r z yc y afry k a ski ej
ne. Gatunki rybożerne, takie jak nasza
sta nowi bardz o wr a  li w y n ar z d d ot y ku.
( To ma sz Z ają c , w g H A R R I S 1 9 6 8 )
wydra i inni przedstawiciele rodzajów
Lutra, Lontra i Pteronura, używające pyska do chwytania ofiar, mają natomiast silnie rozwinięte obszary mózgu odpowiedzialne za odbiór bodźców twarzy, głównie za pomocą włosów czuciowych (wibrysów) (Radinsky 1968). Jest to jeden
z najbardziej czułych narządów dotyku wydry. System ten jest niemal 5 razy wrażliwszy niż np. u tchórza (Hyvarinen i in. 2009). Pełnią one bardzo ważną rolę
podczas polowania i lokalizowania ofiary, szczególnie w mętnej wodzie o małej
widoczności, poprzez wychwytywanie turbulencji wody wywoływanych ruchem
potencjalnej zdobyczy. Najpewniej ich rola jest równie ważna podczas nocnych
polowań, kiedy widoczność jest mocno ograniczona. Green (1997) wykazał,
że osobniki z przyciętymi wibrysami miały dużo większe trudności ze schwytaniem ofiary. Obserwacje zupełnie ślepych osobników bezbłędnie lokalizujących
ofiarę dowodzą, jak korzystanie z wibrysów pozwala precyzyjniej zlokalizować
zdobycz (Williams 1989, Kruuk 2005). Ciekawostkę stanowi obecność liczniejszych niż w przypadku innych łasicowatych wibrysów na spodzie żuchwy. Prawdopodobnie mogą one pełnić ważną funkcję podczas poszukiwania zdobyczy
ukrywającej się przy dnie (Hyvarinen i in. 2009).
System nerwowy odbierający bodźce z włosów czuciowych jest na tyle wrażliwy, że umożliwia również odbiór informacji na temat kierunku i stopnia ich
wygięcia, dostarczając tym samym informacji na temat prędkości, z jaką zwierzę
porusza się w środowisku (Dunstone 1998).
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Rozmieszczenie
w Polsce i na wiecie
Wydra, spotykana w Eurazji i Afryce, jest jednym z kilkunastu gatunków, które
zasiedlają także inne kontynenty. W Azji poza naszą wydrą spotykane są jeszcze
trzy inne gatunki wydr: wydra karłowata (Aonyx cinereus), wydra indyjska, (Lutra
perspicillata) i wydra sumatrzańska (Lutra sumatrana).
Spośród wszystkich przedstawicieli rodziny Lutrinae, gatunek euroazjatycki
posiada największy areał geograficzny, obejmujący prawie całą Palearktykę, Europę, Azję i północną Afrykę. Obszar jej występowania rozciąga się od atlantyckiego wybrzeża Europy zachodniej, do pacyficznego wybrzeża Azji, łącznie z Japonią,
oraz od północnej Laponii i Syberii aż do północnej Afryki, Indii i Indonezji (ryc. 6).
Wydry nie występują na Islandii i większości wysp Morza Śródziemnego (brak
wydr np. na Korsyce, Sardynii, Sycylii, Krecie), z wyjątkiem Korfu i dwóch mniejszych greckich wysp: Euboea i Chios. Przypuszczalnie czynnikiem umożliwiającym
regularne występowanie wydr na tych trzech śródziemnomorskich wyspach jest bliskie sąsiedztwo lądu stałego.
W pierwotnie ciągłym europejskim areale gatunku nastąpiły znaczne luki na
obszarach, gdzie w ciągu ostatnich stu lat wydry wyginęły lub stały się skrajnie
nieliczne. Zjawisko to wystąpiło najsilniej w krajach Europy Zachodniej: w Belgii,
Holandii i Szwajcarii, a także dużych częściach Anglii, Francji, Niemiec, Hiszpanii
i Włoch. Proces ten doprowadził do sytuacji, gdy europejski areał wydry został rozdzielony szerokim pasem, gdzie wydry wyginęły lub są bardzo rzadkie. Ten praktycznie opuszczony przez wydry pas rozciąga się od zachodniej części Niemiec,
Holandii, Belgii i Luksemburga, poprzez wschodnią część Francji, Szwajcarię i zachodnią Austrię, oraz większą część Włoch. Liczniejsze populacje wydr zamieszkuRozmieszczenie w Polsce
i na wiecie
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16

Ryc . 6. Roz m i e sz c z e n i e w y d ry n a  wie c ie .
( Tom a sz Z aj ąc , w g Ru i z- O l mo i i n. 2 0 0 8 )

ją obecnie półwysep Iberyjski, Irlandię, Szkocję, Skandynawię oraz Europę środkową i wschodnią (ryc. 7).
Spadek liczebności wydr zarejestrowano nie tylko w Europie zachodniej i południowej, ale także w innych częściach jej areału, m.in. w Europie wschodniej
i Azji, np. Japonii, gdzie wydry wyginęły całkowicie. Jednak od niedawna rejestruje
się wzrost częstości spotykania gatunku i rozszerzanie się obszaru występowania
w wielu krajach, np. Anglii, Niemczech, Danii i Polsce. Zjawisko to zdaje się potwierdzać przypuszczenie, że wcześniejszy spadek liczebności wydr był spowodowany zanieczyszczeniami oddziałującymi w globalnej skali, np. skażeniem metalami ciężkimi
i pestycydami (patrz rozdział „Zagrożenia”).

wg M itche l J on e s i i n . 1999
st w ie rd z e ni a p o rok u 1970
st w ie rd z e ni a do rok u 1970
wg M a c d o n a l d i M a s o n 1 9 9 0

?

?

br a k sz cz e g ół o w y ch d a ny ch
o roz mie sz cz e niu

?
?
Ryc. 7. Wystp owan i e w y d ry
w Europie w l atac h 90. X X w.
Ry c . To m a sz Z aj ąc

?
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R yc . 9 . Wyst p owa n i e w y d ry w gł ów n yc h
r z e k a c h P o l sk i w l atac h 1 9 9 2  1 9 9 4 .
(w g br z e z i  sk i i i n . 1 9 9 6 )

R yc . 8 . Wyst p owa n i e w y d ry w P o l s c e
w l ata c h 1 9 9 2 - 1 9 9 4 .
(w g br z e z i sk i i i n. 1 9 9 6 )

Obszar występowania wydry obejmuje całą Polskę. W ubiegłym stuleciu wydra była w całym kraju zwierzęciem pospolitym. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach (przypuszczalnie już od lat trzydziestych XX wieku, gdy znany przyrodnik
E. Niezabitowski Lubicz pisał o zastraszającym spadku zagęszczenia wydry, grożącym jej wyginięciem) zaobserwowano w naszym kraju gwałtowne zmniejszanie
się liczebności tego gatunku. Proces spadku zagęszczenia gatunku i ubywania jego
stanowisk w Polsce trwał co najmniej do końca lat siedemdziesiątych (przyczyny
– patrz rozdział „Zagrożenia”). W latach osiemdziesiątych XX w. wydra uważana
była za gatunek rzadki, spotykany głównie na wschodzie i południowym wschodzie naszego kraju, chociaż Włodek i in. (1989) wykazali w tym czasie powszechną obecność wydry na terenie Pomorza Zachodniego. Niestety, dane o wydrze

R yc. 10. Wystp owanie w y d ry
w b a da n yc h k wa d r ata c h U TM
w ro d kow ej i w s c h o d n i ej P o l s c e
w l ata c h 1 9 9 1 - 9 4 ( A ) i 1 9 9 6 - 9 8 ( B ) .
Z iel one kółk a
oz n a c z aj k wa d r at y U TM ,
w k tóryc h st wierdz on o
l a dy o b e c n o  c i w y d ry,
c z e rwo n e kó ł k a – m i ej s c a ,
gdz i e l ad ów w ydry nie z n al e z i on o .
(w g R o m an ow sk i 2 0 0 0 )
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w Polsce w tym okresie były skąpe i często niedokładne, bazujące głównie na danych ankietowych, a nie rzeczowych badaniach terenowych.
Przeprowadzone w latach 1991-94 pierwsze badania terenowe nad rozmieszczeniem wydry pokazały, że gatunek ten spotykany jest prawie w całym kraju, przy czym najczęściej - na obszarze Pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego,
wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy oraz w Karpatach (ryc. 8, Brzeziski
i in. 1996). Wydry zasiedlały w tym okresie wszystkie główne rzeki kraju: Wisłę,
Odrę, Wartę, San, Bug, a także większość ich dopływów (ryc. 9). Ogólna częstość
pozytywnych stanowisk wydry (tzn. stanowisk, na których odnotowano ślady
wydry) wynosiła około 80% i była jedną z najwyższych, jakie dotąd odnotowano w trakcie badań nad tym zwierzęciem w Europie. Te same badania wykazały,
że tereny środkowej Polski (Mazowsza i Kujaw), Śląska i Sudetów, gdzie wykryto tylko pojedyncze stanowiska wydry, charakteryzowały się bardzo niską relatywną częstością stwierdzeń tego gatunku. Od połowy lat dziewięćdziesiątych
obserwuje się wzrost częstości wydry na tym terenie, czego efektem jest odnalezienie śladów jej obecności w większości badanych kwadratów UTM o bokach
10x10 km (ryc. 10). Przejawem tego procesu jest m.in. zasiedlenie przez wydry
w ciągu pięciu lat wielu cieków wodnych w dorzeczu Bzury w środkowej Polsce
(ryc. 11, Romanowski 2000, 2006). Wzrost liczby stanowisk wydry w Polsce trwa

1992
stwierdzenia pozytywne
stwierdzenia negatywne

1998
stwierdzenia pozytywne
stwierdzenia negatywne

Ryc. 11. Wyst p owan i e w y d ry
w d or z ecz u Bz ury w l atac h 1992 i 1998.
Z iel one kółk a oz n ac z aj m i ejsc a
st wierdz enia l ad ów obe c n o c i w y d ry,
cz erwone kółk a – mi ejsc a ,
gdz ie l ad ów w yd ry n i e z n al e z i on o .
(w g R o m a n ow sk i 2 0 0 0 )
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nadal, o czym świadczy dalsze rozszerzenie jej areału w dorzeczu Bzury, jak
również wzrost częstości występowania
w Sudetach, m.in. Karkonoszach (Zajc 2008, Lewandowski 2009). Obecnie wydrę można spotkać praktycznie w całym pasie Sudetów. Chociaż
najwyższe zagęszczenia uzyskuje ona
w niższych piętrach górskich i w strefie przedgórza (gdzie znajduje większe
Ryc. 12. Ak t ualne roz m i e sz c z e n i e w y d ry
zróżnicowanie pokarmowe), drapieżniw Sudetach i na ich pr z e d g ór z u.
Na c z e rwo n o z a z n a c z o n o
ka tego spotkać można również w górst wierdz enia p o     r oku,
p uste p ol a – miejs c a , gdz i e br ak dan yc h.
nych partiach najwyższych sudeckich
(wg Z ajc 2008, Lewandow ski 2009, Z ajc - niepubl.)
pasm - Karkonoszy i Gór Izerskich czy
Masywu Śnieżnika (ryc. 12). W efekcie można uznać, że w chwili obecnej wydry
zasiedlają całą Polskę, włączając w to Mazowsze, Kujawy, Sudety i Śląsk.
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Wydry (Lutrinae) należą do rodziny łasicowatych (Mustelidae), najliczniejszej grupy z rzędu ssaków drapieżnych (Carnivora). Pierwszą znaną grupą wydr
byli przedstawiciele rodzaju Mionictis, którzy pojawili się we wczesnym Miocenie
(ok. 30 mln lat temu). W oparciu o analizę mitochondrialnego DNA określono,
że wydzielenie odrębnych gatunków (rodzajów) miało miejsce w środkowym
Miocenie (ok. 11-14 mln lat temu) (Bininda-Emonds i in. 1999). Sądzi się, że
wydry jakie znamy obecnie pojawiły się w Azji, ok. 7 mln lat temu. Pierwsi przedstawiciele rodzaju Lutra występowali w Europie od Pliocenu, a jeden z jego przedstawicieli – Lutra licenti, występujący we wczesnym Plejstocenie w Chinach, po
skolonizowaniu ok. 1,7 mln lat temu Ameryki, dał tam początek nowemu rodzajowi - Lontra. Rodzaj Aonyx (reprezentowany obecnie przez dwa afrykańskie i jeden
azjatycki gatunek) wydzielił się, jako odrębna grupa, z gałęzi rodzaju Lutra/Lontra
ok. 5-8 mln lat temu. Z tej samej gałęzi, prawdopodobnie już we wczesnym
Plejstocenie, oddzielili się przodkowie wydry morskiej dając początek rodzajowi
Enhydra. Prawdopodobnie również arirania (rodzaj Pteronura) jest potomkiem
wydr, które bardzo wcześnie oddzieliły się od pozostałych grup. Częściowo spokrewniona z rodzajem Lontra, najprawdopodobniej wywodzi się z wymarłego rodzaju Satherium, pochodzącego z Azji, który później przedostał się do Ameryki
Południowej. Pochodzenie wydry gładkowłosej, jedynego przedstawiciela rodzaju
Lutrogale jest nie do końca znane. Budowa anatomiczna i behawior sugerują jednak pokrewieństwo z rodzajem Pteronura. Brak także informacji na temat genezy
wydry plamoszyjej, zaliczanej czasem do odrębnego rodzaju Hydryctis. Sugeruje
się, że może być ona siostrzanym taksonem przedstawicieli Lutrogale (Bininda-Emonds i in. 1999).
Pochodzenie
i systemat yka
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Lontra felina
Lontra provocax
Lontra longicaudis
Lontra canadensis
Lutra lutra
Lutra sumatrana
Aonyx capensis
Aonyx congicus
Aonyx cinereus
Lutra maculicollis
Lutrogale perspicillata
Pteronura brasiliensis
Enhydra lutris

Ryc. 13. Dr z e wo fi l o ge n e t yc z n e p od r odz i n y Lu tri n a e . O k re s y p o da n e w ml n l at.
(w g B i ni nd a – E mond s i i n. 1 9 9 9 )

Aktualnie w obrębie podrodziny Lutrinae wydzielanych jest 13 gatunków1,
zasiedlających wszystkie kontynenty z wyjątkiem Australii i Antarktydy.
Współcześni przedstawiciele podrodziny wydr Lutroidea2
Rodzaj: Aonyx Lesson, 1827
• Aonyx capensis – wydrzyca afrykańska
• Aonyx cinereus – wyderka orientalna (wydra karłowata)3
• Aonyx congicus – wydra kameruńska4
Rodzaj: Enhydra Fleming, 1822
• Enhydra lutris – wydra morska
Rodzaj: Lontra Gray, 1843
• Lontra canadensis – wydra kanadyjska
• Lontra felina – wydra patagońska
• Lontra longicaudis – wydra długoogonowa
• Lontra provocax – wydra południowa
Rodzaj: Lutra Brisson, 1762
• Lutra lutra – wydra europejska
• Lutra maculicollis – wydra plamoszyja5
• Lutra sumatrana – wydra sumatrzańska
Rodzaj: Lutrogale Gray, 1865
• Lutrogale perspicillata - wydra gładkowłosa (wydra indyjska)
Rodzaj: Pteronura Gray, 1837
• Pteronura brasiliensis – wydra olbrzymia (arirania)
1

Japońscy badacze postulują dołączenie do listy 14 gatunku – wydry japońskiej Lutra nippon (Imaizumi
i Yoshiyuki,1989), uznanej za wymarłą. Ostatnie jej stwierdzenie pochodzi z japońskiej wyspy Shikoku
z roku 1979.

2

Wg. IUCN Otter Specialist Group i IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species (Ruiz-Olmo i in. 2008)

3

Wyderka orientalna była zaliczana wcześniej do odrębnego rodzaju Amblonyx (Wilson 2005).

4

Wydra kameruńska traktowana jest przez niektórych autorów, jako podgatunek wydrzycy afrykańskiej Aonyx capensis congicus (Lönnberg, 1910) i tak umiejscawiana jest w taksonomii grupy (Wilson 2005).

5

Wydra plamoszyja wydzielana jest przez niektórych badaczy do odrębnego rodzaju Hydrictis (Wilson 2005).
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Wyderka orientalna
Aonyx cinerea

Wydra gładkowłosa
Lutrogale perspicillata

Wydra morska
Enhydra lutris

Wydra kanadyjska
Lontra canadensis

Arirania
Pteronura brasiliensis

Ryc. 14. P r z e d staw i c i e l e p oz o stałyc h r odz a j ów w y dr.
Ry c . Tom a sz Z aj ąc
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Aonyx capensis

Aonyx congicus

Aonyx cinereus

Lutra maculicollis

Lutra sumatrana

Lutrogale perpiscillata

Lontra canadensis

Lontra felina

Lontra longicaudis

Pteronura brasiliensis

Enhydra lutris

Lontra provocax

Ryc . 15. M apy z a si  g ów 12 g at un ków w y dr .
( Tom a sz Z aj ąc , w g Ru i z- O l mo i i n . 2 0 0 8 )
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Ryc. 16 . M apa z a si  g ów p od g at un ków w y d ry ( Lu t r a lu t r a ) .
( Tom a sz Z aj ąc , w g H ar r i s 1 9 6 8 , Conroy i i n . 1 9 9 8 )

W obrębie szerokiego zasięgu wydry europejskiej wydzielono 11 jej podgatunków6. Do niedawna na jednej z japońskich wysp występował dwunasty podgatunek - L. lutra whitleyi, obecnie uznany za wymarły.
1. L. lutra angustifrons Lataste, 1885
2. L. lutra aurobrunneus Hodgson, 1839
3. L. lutra barang F. G. Cuvier, 1823
4. L. lutra chinensis Gray, 1837
5. L. lutra hainana Xu & Lu, 1983
6. L. lutra kutab Schinz, 1844
7. L. lutra lutra Linnaeus, 1758
8. L. lutra meridionalis Ognev, 1931
9. L. lutra monticolus Hodgson, 1839
10. L. lutra nair F. G. Cuvier, 1823
11. L. lutra seistanica Birula, 1913
12. † L. lutra whiteleyi Gray, 1867 7

6

Do niedawna jako podgatunek wydry europejskiej wydzielano wydrę japońską L. l. nippon. Jednak ostatnie
badania filogenetyczne wykazały, że jest ona odrębnym gatunkiem (Suzuki i in. 1996).

7

Wg H. Sasaki i T. Shinohaha zasiedlał jedynie wyspę Hokkaido (Conroy i in. 1998).
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Biologia gatunku
Terytorializm
Terytoria wydry biegnące wzdłuż cieków wodnych, brzegów jezior czy wybrzeży morskich mają zazwyczaj charakter liniowy. Ich wielkość waha się od kilku do kilkunastu kilometrów i jest zależna od obfitości pokarmu, dostępności
potencjalnych schronień i stopnia naturalności zajmowanego siedliska. W celu
uniknięcia bezpośrednich konfliktów terytoria wydr są intensywnie znakowane.
Na odcinkach granicznych obserwować można znaczne nagromadzenia kopczyków i odchodów. Nie stwierdzono natomiast u tego gatunku terytoriów grupowych.
Jedne z pierwszych badań telemetrycznych, prowadzonych w Szkocji, wykazały, że długość zajmowanych areałów wynosi zwykle 16-39 km, jednak stwierdzono przypadek samca przemierzającego ponad osiemdziesięciokilometrowy
odcinek strumienia. Średnie rozmiary terytoriów samców w Szkocji wynosiły
38,8 km, podczas gdy w przypadku samic zaledwie 18,7 km (Green i in. 1984,
Durbin 1998, Kruuk i in. 1993). Różnice dotyczyły nie tylko rozmiarów terytoriów, ale i charakteru siedlisk zajmowanych przez osobniki w zależności od płci
i wieku. Podczas gdy dorosłe samce zajmowały zazwyczaj główne dopływy rzek,
samice (jak i nierozmnażające się młodociane samce) zasiedlały mniejsze cieki
wodne, jeziora i tereny bagienne (Green i in. 1984). W przeliczeniu na wykorzystywaną powierzchnię wody, rozmiary terytoriów są porównywalne z tymi, jakie
spotyka się np. u zbliżonego rozmiarami borsuka czy lisa i wynoszą zaledwie 0,63
km2 w przpadku samców i 0,24 km2 w przypadku samic (Kruuk 2005).
Biologia
gatunku
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rzeki i jeziora
terytoria samców
terytoria samic
i samic z młodymi
5 km

Ryc. 17. P r z y kł ad ow e r oz m i e sz c z e n i e i w i e l ko  c i t e ry t o riów sa mc ów
i sa m i c w y d ry w p ołud n i ow ej S z we c ji.
(w g Er l i nge 1 9 6 8 )

W przypadku siedlisk nieliniowych (nie biegnących wzdłuż cieków wodnych),
takich jak jeziora czy stawy hodowlane, gdzie spotykamy większe zagęszczenia
pokarmu na stosunkowo niewielkich powierzchniach, terytoria mogą mieć zaledwie 2,5 km2. W tym przypadku zarówno w odniesieniu do samców, jak i samic
mogą one w znacznym stopniu nachodzić na siebie.
W Polsce dane na temat zagęszczenia wydr są stosunkowo skąpe. Badania prowadzone w Puszczy Białowieskiej wykazały średnie zagęszczenia rzędu
2,2 os./10 km rzeki, co daje zaledwie 3,1 os./100 km2. Najwyższe zagęszczenia stwierdzono nad większymi rzekami - średnio 3 osobniki na 10 km cieku. Zagęszczenie
wyraźnie spadało na mniejszych rzekach (średnio 1,7 os./10 km) i potokach (średnio 1 os./10 km) (Jdrzejewska i Jdrzejewski 2001). Podobne wyniki uzyskano
na Litwie - 1,5-3,1 os./km2 (Ozolins i Rantins 1992). Dla porównania na Białorusi zagęszczenie wydr na 10 km cieków, w zależności od ich charakteru, wyniosło
1,7-5,9 osobników (tj. 3,7-10,7 os./10 km2) (Sidorovich 1997).

terytorium samca
terytorium samicy z jednym młodym
terytorium samicy z dwoma młodymi
4 km

Ryc. 18. Roz kł ad te ry tor i ów w y d r n a pr z y kł adz ie stawów w Te b o  .
(w g Ku e rová i Ro che 1 9 9 9 )
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Samce zajmują zdecydowanie większe areały osobnicze aniżeli samice. Przeciętnie w obrębie ich terytoriów zlokalizowane są 2 lub 3 (czasem więcej) terytoria
samic. Stopień nakładania się terytoriów sąsiadujących ze sobą przedstawicieli tej
samej płci nie jest jeszcze szczegółowo poznany. Badania prowadzone w Szwecji opisują wyraźne pokrywanie się części granicznych terytoriów sąsiadujących
ze sobą samców (ryc. 17), podczas gdy terytoria samic zwykle nie nachodziły
na siebie (Erlinge 1967b, 1968, Sjöasen 1997). Odcinki, na których terytoria
samców się pokrywały, były zdecydowanie częściej znakowane i penetrowane,
choć przypadki bezpośrednich starć były obserwowane stosunkowo rzadko. Samce poświęcają znacznie więcej uwagi obronie terytorium aniżeli samice, czego
wyrazem jest wzrost intensywności znakowania i częstotliwości agresywnych zachowań na granicy terytorium.
Choć wydry nigdy nie łączą się w grupy, dorosłe osobniki tolerują obecność
wędrujących, nie rozmnażających się młodocianych wydr na zajmowanym przez
siebie terenie.
Uważa się, że zachowania terytorialne dojrzałych samców mają podłoże seksualne (obrona miejsc rozrodczych), podczas gdy w przypadku samic i młodocianych samców jest to raczej obrona zasobów pokarmowych (Erlinge 1968).

Schronienia
Zazwyczaj w obrębie areału osobniczego wydry zlokalizowanych jest wiele schronień wykorzystywanych okresowo. Zwykle są to prowizoryczne schronienia naziemne, położone w miejscach, które zapewniają im spokojny i bezpieczny wypoczynek,
np. śródrzeczne wysepki, trzcinowiska, nadbrzeżne zakrzaczenia, szczeliny pod
korzeniami drzew lub szczeliny skalne. Schronienia wydry znajdują się przeważnie
w sąsiedztwie głównych cieków i zbiorników wodnych (przeciętnie w odległości kilku
- kilkunastu metrów od wody), czasem w znacznym oddaleniu od stałych żerowisk.
W środowiskach słodkowodnych, zdecydowanie rzadziej niż nadmorskich, spotkać
można schronienia podziemne. Ich budowa i rozmiar zależą od lokalizacji i/lub
charakteru podłoża. Wydry rzadko kopią samodzielnie nory. Zwykle wykorzystują
nory innych zwierząt (borsuków, piżmaków czy lisów). Typowe nory wydry, pełniące funkcję dziennych kryjówek, mają
prostą budowę. Do nieco obszerniejszej
komory gniazdowej prowadzi zazwyczaj
jeden korytarz i kominy wentylacyjne,
prowadzące na powierzchnię. Przeważnie tego typu kryjówki zlokalizowane
Fot. 2. Wej cie d o nory w y d ry m o e z n ajd owa
są nad samą wodą, a wejście do nich
si  p od wod alb o na p ow i e r z c hn i , z w y kl e
w be z p o rednim s si e dz t w i e wody
może znajdować się zarówno pod, jak
Fo t . To ma sz Z aj ąc
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k o mo r a g ni a z do w a

wej ś c i e do n o r y

Ryc . 19. P r z y kł ad ow y sc he m at n o ry w y dry.
( Tom a sz Z aj ąc , w g J org a 1 9 9 8 )

i nad powierzchnią wody, ukryte pomiędzy korzeniami drzew czy wśród gęstej
nadbrzeżnej roślinności. Niemniej w części przypadków nory wykopane są bezpośrednio w odsłoniętych nadbrzeżnych skarpach. Badania prowadzone na Słowacji
wykazały, że schronienia podziemne stanowiły ok. 35% wszystkich miejsc kryjówek,
a zaledwie 30% miało wejście zlokalizowane pod wodą (Urban 2000). Najczęstszymi naziemnymi schronieniami były kępy traw, bylin, trzcinowiska i zakrzaczenia,
z których prawie połowa znajdowała się w pasie 5 m od wody.
Na wybrzeżach morskich w Szkocji nory wydry często wykopane są w torfie
(Kruuk 1995). Mogą to być rozległe, rzucające się w oczy konstrukcje, rozmiarami
dorównujące norom borsuków. W przypadku nor zajętych przez samice z młodymi,
na zewnątrz, w sąsiedztwie wejścia znajdują się często pokaźne (nawet półmetrowej średnicy) latryny. Zazwyczaj tego typu kryjówki można znaleźć w pasie 100 m
od wybrzeża.
Idealne siedlisko dla wydry stanowią stawy tworzone przez bobry, zapewniające
odpowiednią obfitość pokarmu, stabilne warunki wodne i schronienia. Dlatego też
częste są przypadki zasiedlania bobrowych żeremi bądź ich nor przez wydry (niezależnie od obecności ich właścicieli) (Kruuk 2005).

Fot. 4 . B o b rowe  e re mia s
c h tn i e w y ko r z yst y wa n e ja ko s c h ro n ie n ia
równie  pr z e z w ydry.
Fo t . Wal d e m ar B e n a

Fot. 3. Sz cz elin y p om i  dz y sk ał a m i stan ow i 
d o g odne s chro n i e n i e d l a w y d ry.
Fo t . Ar tur Tab or
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Innym rodzajem dziennych kryjówek wydry są specyficzne gniazda (ang.
„couches”) budowane w trzcinowiskach na pokładach suchych trzcin naniesionych
przez wiatr i fale, przypominające bardzo duże gniazda łysek (Hewson 1969).
Badania telemetryczne umożliwiły określenie nie tylko potencjalnych, ale
i faktycznie wykorzystywanych schronień. Green i in. (1984) podaje, że prawie
2/3 wszystkich miejsc odpoczynku wydry stanowiły kryjówki naziemne (gęste
zakrzaczenia nadbrzeżne czy szczeliny pod pniami drzew). Z kolei badania prowadzone w Szkocji wykazały wysoką częstotliwość wykorzystywania trzcinowych
„gniazd”. Wykorzystanie nor było niemal trzykrotnie niższe (Kruuk i in. 1998).

Pokarm
Podstawą pokarmu wydry, jako gatunku prowadzącego ziemno-wodny tryb
życia, są organizmy wodne i niektóre lądowe, występujące w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, zbiorników wodnych bądź w innych podmokłych ekosystemach. Liczne opracowania dotyczące diety tego drapieżnika wyraźnie podkreślają, że ryby stanowią podstawowe źródło jego pożywienia. Jednak zarówno udział
procentowy, jak i skład gatunkowy ryb w pokarmie zmienia się znacznie, w zależności od siedliska, obfitości ryb na zasiedlanym terenie i dostępności alternatywnych grup pokarmu, czy też pory roku. Analiza diety wydr w różnych regionach
Palearktyki wykazała wyraźną zależność składu pokarmu wydry i częstotliwości
występowania określonych ofiar w jej diecie w zależności od zajmowanego siedliska (Jdrzejewska i in. 2001). Wedug innej teorii skład gatunkowy i udział
grupy ofiar

udział procentowy
Ryc . 20. P ok ar m w y d ry w Pal e ar k t yc e .
(w g J d r z e jew sk a i i n. 2 0 0 1 )
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udział procentowy
Ryc . 21. S kł ad p ok ar mu w y d ry w Po l s c e .
(w g B r z e z i  sk i i i n. 2 0 0 6 )

grup pokarmu zmienia się wraz z szerokością geograficzną (Clavero i in. 2003).
Niemniej jednak większość badań potwierdza, iż ryby stanowią podstawę pożywienia wydry, szczególnie w przypadku osobników zasiedlających morskie wybrzeża i nizinne rzeki bądź jeziora, a więc w sytuacji zasiedlania biotopów charakteryzujących się bogatą ichtiofauną. Oprócz ryb często ofiarą wydry padają
raki i inne większe skorupiaki (np. kraby) czy płazy (głównie żaby), uważane za
pokarm alternatywny. Ich udział w pokarmie wydry w znacznym stopniu jest
zależny od dostępności ryb w środowisku, chociaż w przypadku raków wykazano wyraźną zależność pomiędzy udziałem tych skorupiaków i ryb w pokarmie.
To właśnie dostępność raków w środowisku zdawała się warunkować frekwencję
innych ofiar w diecie (Jdrzejewska i in. 2001).

Fot. 5. P rowadz c y n o c n y try b  yc i a l i z
je st c z  st z d o byc z  w y d ry
w r ej o n a c h g ór sk i c h i p od g ó r sk i c h .
Fo t . Ar tur Tab or

Fot. 6. W miej s c a c h l ic z n e g o w yst p owa n ia
r a k i sta n ow i  c z  st y p o k a r m w y d ry.
Fo t . Wal d e m ar B e n a
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Fot. 7. Wydr a be z proble mu od n ajd u je z i mujc e  aby z agr z e b a n e n a dn ie strumie n i.
Fot . Ar tur Tab or

W przypadku pozostałych grup pokarmu – płazów, drobnych ssaków, ptaków
czy bezkręgowców, nie obserwowano, aby ich zagęszczenie w środowisku wpływało istotnie na spadek udziału ryb w pokarmie. Erlinge (1967a) wykazał, że częstotliwość występowania płazów w pokarmie drapieżnika zależna jest od siedliska.
Kolejne badania wydają się to potwierdzać. Weber (1990) wykazuje w swojej pracy
wysoką zależność pomiędzy liczbą stwierdzeń płazów (głównie żaby trawnej Rana
temporaria) w pokarmie, a ich dostępnością w środowisku. Badania prowadzone
w Puszczy Białowieskiej, której niewielkie potoki są stosunkowo ubogie w ryby,
wykazały bardzo duży udział płazów i bezkręgowców (głównie chrząszczy z grupy
pływakowatych Dytiscus sp.) w pokarmie tamtejszych wydr. Udział płazów (głównie żaby trawnej) okresowo przekraczał tam 50% biomasy wszystkich ofiar w sezonie jesienno-zimowym, przy jednoczesnym spadku liczebności ryb w pokarmie.
Z podobną sytuacją spotykamy się w górach, szczególnie w ich wyższych partiach,
gdzie obfitość ryb (zarówno pod względem zagęszczenia, jak i zróżnicowania
gatunkowego)wyraźnie spada. Występująca tam licznie żaba trawna i inne płazy
stają się ważnym źródłem pokarmu wydry (Harna 1993, Ruiz-Olmo 1998, Brzeziski i in. 2006, Zajc 2008, Pagacz i Witczuk 2010). Potwierdza to założenie,
że płazy pełnią istotną rolę jako alternatywny pokarm wydry.

Fot. 9. Z i e m n owo dn y k a rc z own ik sta n owi
r z a dk  z d o byc z w y dry .
Fo t . Wal d e m ar B e n a

Fot. 8. Ż aba tr awna ,
n a j c z  st sz y pł a z w p ok ar m i e w y d ry.
Fo t . To ma sz Z aj ąc
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W strefie umiarkowanej udział płazów w pokarmie wzrasta wyraźnie również
w zależności od pory roku. Wzrost frekwencji zaznacza się bardzo mocno szczególnie w sezonie zimowym i wczesnowiosennym (w naszym klimacie dotyczy
to głównie żaby trawnej zimującej na dnie niewielkich cieków wodnych), a czasem także w okresie rozrodczym (Weber 1990, Lanszki i in. 2009). W górnych
partiach Pirenejów obserwowano przypadki wędrówek wydr do miejsc rozrodu
płazów w czasie, kiedy przystępowały one do godów (Ruiz-Olmo 1998). Również
w wyższych partiach Karkonoszy i Gór Izerskich, zarówno sztuczne, jak i naturalne miejsca rozrodu żaby trawnej okazały się ważnym żerowiskiem dla wydry
(T. Zajc – dane niepublikowane).
Drobne ssaki, ptaki, gady czy bezkręgowce stanowią zazwyczaj pokarm marginalny, a ich udział w diecie przeważnie nie przekracza kilku procent. Podobnie
jak w przypadku płazów, bardzo wyraźnie zaznacza się tu zależność od dostępności ryb w środowisku (Jurajda i in. 1996, Lanszki i in. 1998). Ciekawym
przykładem zdolności przystosowawczych wydry są badania przeprowadzone
na podmokłych terenach Shapwick Heath w Wielkiej Brytanii, gdzie ptaki wodne
wykazywane były nawet w 60% analizowanych odchodów (Hey de la 2008). Autor tłumaczy to lokalnymi warunkami siedliskowymi i dużym zakwaszeniem tamtejszych wód. W efekcie tereny te charakteryzują się bardzo ubogą ichtiofauną,
zarówno pod względem zróżnicowania gatunkowego i ich zagęszczenia. Analiza
pokarmu wydry na Wyspach Brytyjskich, pod kątem drapieżnictwa na ptakach
wykazała, iż najczęściej jej ofiarą padają chruściele (Rallidae) - w tym głównie kokoszka wodna (Gallinula chloropus) i łyska (Fulica atra) - oraz kaczki (Anatidae)
(Cotgreave 1995). Zdarzają się też przypadki atakowana ptaków rybożernych:
kormoranów (Phalacrocorax carbo), mew (Larus), czapli siwej (Ardea cinerea),
a nawet kani rudej (Milvus milvus) (Green 2000, Ruiz-Olmo i Marsol 2002).
Co ciekawe, w centralnej i północnej Europie niemal nie spotyka się w pokarmie wydry gadów bądź są one reprezentowane przez pojedyncze, prawdopodobnie
przypadkowe osobniki, podczas gdy w południowych, cieplejszych regionach, ich
udział w diecie wyraźnie wzrasta (Arcá i Prigioni 1987, Clavero i in. 2005).

Preferencje pokarmowe i strategie łowieckie
Wydry chwytają zazwyczaj gatunki najłatwiej dostępne w danym środowisku
czy w określonej porze roku. Dotyczy to zarówno ryb, jak i innych grup zwierząt.
Niemniej często zaobserwować możemy wyraźne preferencje pokarmowe, zarówno pod względem gatunkowym, jak i wielkości poszczególnych ofiar. Przykładowo
w górskich potokach zasiedlanych przez głowacza (Cottus gobio), udział tej ryby
w diecie wydry jest znacznie wyższy niż sugerowało by to jego zagęszczenie w środowisku. Prawdopodobnie wolniejsze głowacze stanowią łatwiejszą zdobycz dla wydry, aniżeli zwinne i szybkie pstrągi (Salmo trutta m. fario) (Poledník i in. 2004).

35

Biologia
gatunku
Wydra ambasador czystych wód

Fot. 10. Wik sz  z d obyc z w y d ry z w y kl e w yc i g aj n a br z e g , a by sp o kojn ie si p o sil i .
Fot . Ar tur Tab or

W jeziorach obserwowano natomiast wysoki udział podatniejszych na schwytanie
węgorzy, nawet w sytuacjach gdy ich zagęszczenie w zbiorniku było niewielkie.
Badania nad preferencjami pokarmowymi wydry prowadzone na wybrzeżu
morskim i na większych jeziorach prezentowały bardzo podobne wyniki. Zazwyczaj ofiarą wydry padały gatunki zasiedlające strefę przybrzeżną. W przypadku
jezior wydry preferowały gatunki, które przebywają bądź ukrywają się w przybrzeżnej roślinności i wykazywały pewne preferencje do gatunków związanych ze
strefą litoralu. Udział ryb związanych z wodami otwartymi w obu przypadkach był
znacznie niższy (Lanszki i in. 2001).
50
pstrągi występujące w strumieniu
pstrągi w pokarmie wydry
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R yc . 2 2 . Ni e w i e l k i e ry by n a j c z  c i ej
padaj ofia r  w y d ry, n i e z ale  n i e od i c h d o st pn o  c i w ro d owisk u.
(w g K ruuk 2 0 0 5 )
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Zazwyczaj ofiarą wydry padają
osobniki niewielkie, (do 15 cm długości) (ryc. 22). Mniejsza zdobycz (do 10
cm długości) zjadana jest zwykle bezpośrednio w wodzie, większe ryby i ofiary
trudniejsze do zjedzenia jak np. raki,
wyciągane są na brzeg i tam zjadane.

Aktywno dobowa
Wydra prowadzi zazwyczaj nocny
tryb życia, przy czym populacje zasiedlające morskie wybrzeża np. Szkocji są
aktywne również w ciągu dnia. Osobniki
zasiedlające wody śródlądowe rozpoczynają aktywność w godzinach wieczornych, po zapadnięciu zmroku i kończą
ją o świcie. Dzień przesypiają w swoich
schronieniach. Ponad połowa dobowej
aktywności przypada na sen i odpoczynek. Czas poświęcony na polowanie
i inne formy aktywności (znakowanie
terytorium, toaleta) zależne są od pory
roku, środowiska, dostępności pokarmu.

Fot. 1 1 . Te n n a ry b e k p st r  g a
w kr ótc e sta n owił b  dz ie c e n n  z d o byc z
dl a w y dry.
Fo t . Ar t ur Tab o r

Fot. 1 2 . Z n a c z n a c z    d o b ow ej a k t y w n o  c i
w y d r pr z y pa da n a se n i o dp o c z y n e k .
Fo t . Ar t ur Tab o r

Rozród
Wydry, w odróżnieniu od wielu innych łasicowatych, w sprzyjających warunkach mogą rozmnażać się przez cały rok, więc trudno mówić o występowaniu
u nich pory godowej (Chanin 1996). Głównym czynnikiem warunkującym przystąpienie do godów są warunki środowiskowe i obecność odpowiedniej obfitości
pokarmu. W regionach, gdzie dostępność pokarmu zmienia się wyraźnie w ciągu roku (np. w górach bądź chłodniejszej strefie klimatycznej), obserwowana jest
sezonowość rozrodu u tego drapieżnika. Na kontynencie europejskim i w Rosji
większość narodzin młodych przypada w okresie wiosennym i późnojesiennym
(Kruuk 2006, Sidorovich i Tumanov 1994). W regionach charakteryzujących
się wyraźną zmiennością warunków środowiskowych (dostępności bazy pokarmowej, warunków pogodowych itp.) obserwuje się sezonowość okresu rozrodczego.
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Fot. 13. P o okoł o 2 m i e si c ac h m ł od e w y d ry z ac z y n aj p oz n awa  ot o c z e n ie n o ry .
Fot . Wal de m ar B e na

Samce i samice łączą się w pary na krótko. W tym czasie spędzają dużo czasu
na wspólnych zabawach, wzajemnym czyszczeniu, jednak nie obserwowano dotychczas przypadków wspólnego polowania. W tym okresie kilkakrotnie dochodzi
do kopulacji, w czasie której samiec przytrzymuje samicę za kark zębami. Kopulacja
może mieć miejsce zarówno w wodzie, jak i na lądzie (Harper i Jenkins 1981).
Po trwających kilka do kilkunastu dni zalotach, samiec opuszcza samicę i nie bierze udziału w wychowywaniu młodych. Całość opieki rodzicielskiej przejmuje samica. Ciąża u wydr trwa 61-74 dni (Wayre 1979). Na świat zazwyczaj przychodzą 1-3 młode (max. do 5). W Europie średnio przypada 2,4-2,7 młodych na miot
(Stubbe 1980, Wlodek 1980, Sidorovich i Tumanov 1994, Ansorge i in. 1997).

Fot. 14. P o c z tkowo l e pe i be z r ad n e , m ł od e w y dry sz y b ko ro sn  .
Fot . Ar tur Tab or
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Część badań wykazała wyraźną korelację pomiędzy liczbą młodych, a dostępnością pokarmu w środowisku (Kruuk i in. 1991). Jednak wg badań prowadzonych
na Białorusi liczba młodych w miocie wyraźnie zależna była od zagęszczenia gatunku. W rejonach, gdzie wydry były pozyskiwane i tym samym odnotowywano
niższe ich zagęszczenia, liczba młodych w miocie była wyższa, niż na terenach
gdzie objęta była ochroną (Sidorovich 1991). Nowo narodzone wydry ważą
zaledwie 80-100 gramów, są ślepe, bezzębne i praktycznie nie przemieszczają
się. Oczy otwierają po około 30-35 dniach (Hancox 1992). Przez pierwsze 15
tygodni karmione są mlekiem matki, po czym stopniowo przechodzą na pokarm
mięsny. Miejscem narodzin wydr są różnego rodzaju „schronienia rozrodcze”.

Fot. 15. P ełne z d ol n o c i ł ow i e c ki e m ł od e w y d ry u z ysku j d o pie ro p o o k . 8 mie si c a c h .
Fot . Ar tur Tab or
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Określenie to (w języku angielskim „natal hole” lub „natal den”) zarezerwowane
jest wyłącznie dla miejsc, w których samica rodzi młode. Mogą to być kryjówki
pod stertą głazów lub w formie podziemnych nor, bądź ukrycia naziemne, przypominające „zadaszone” gniazda konstrukcje z trzciny, budowane zazwyczaj
w rozległych trzcinowiskach (Durbin 1996, Taylor i Kruuk 1990). W środowiskach nadmorskich schronienia rozrodcze mają formę tuneli, wykopywanych
w torfie, zazwyczaj z kilkoma korytarzami prowadzącymi do obszernej komory
gniazdowej (Kruuk 1995). Komory gniazdowe wyścielone są trawą, turzycami
bądź trzciną, podobnie jak zwykłe dzienne kryjówki.
Schronienia, w których przychodzą na świat młode wydry, znajdują się
zwykle w miejscach trudno dostępnych, często w znacznym oddaleniu od
głównych cieków wodnych. Są one wyjątkowo trudne do zlokalizowania w terenie, bowiem samica dba, aby były dobrze zamaskowane i praktycznie nie
znakuje ich sąsiedztwa, a latryny znajdują się wewnątrz, w korytarzu odchodzącym od głównej nory (Durbin 1996), aby ograniczyć wykrycie przez potencjalne drapieżniki czy też osobniki własnego gatunku. Część trwalszych nor
rozrodczych może być wykorzystywana przez wydrę sukcesywnie przez wiele
lat.
Kilka pierwszych tygodni młode spędzają w norze bądź schronieniu, pod
baczną opieką matki. W okresie wychowywania młodych samica jest szczególnie agresywna, również wobec innych osobników swojego gatunku. Po ok.
dwóch miesiącach młode są przenoszone do nowego ukrycia i od tego czasu,
co kilka dni (średnio co 2 dni ) samica zmienia kryjówkę, przenosząc za każdym razem młode (Durbin 1996). Tego typu działania mają z jednej strony pozwolić młodym zapoznać się z terytorium, a z drugiej pozwalają samicy korzystać z różnych zasobów. W tym czasie kryjówki zajęte przez samicę
z młodymi są łatwiejsze do zlokalizowania dzięki obecności rozległych latryn
w ich sąsiedztwie. Co istotne, schronienia te na ogół nie są wykorzystywane
przez samice poza okresem wychowywania młodych (Durbin 1996). W czasie opieki nad młodymi behawior samicy ulega pewnym zmianom. Bardzo
często żeruje w tym czasie w sąsiedztwie nory, pozwala młodym pływać w
jej pobliżu i pozostaje z nimi w ciągłym kontakcie głosowym. Trzymiesięczne młode mogą już podążać za matką na polowania (Polotti i in. 1995).
W tym czasie „grupa rodzinna” podejmuje dłuższe wędrówki (nawet kilkukilometrowe), w czasie których młode poznają otoczenie i uczą się polować,
obserwując zachowania swojej matki (Kruuk i Moorhouse 1990, Durbin
1996). Samodzielne polowanie młode rozpoczynają ok. czwartego miesiąca życia. W tym czasie ich aktywność nadal ogranicza się do miejsc o łagodniejszym
nurcie, prawdopodobnie ze względu na mniejsze doświadczenie i zdolności pływackie. Pełne zdolności pływackie i łowieckie uzyskują dopiero ok. 8 miesiąca
życia (Polotti i in. 1995). Początkowo zdobycz młodych stanowią zwierzęta
najłatwiejsze do schwytania (np. raki, żaby).
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Młode pozostają pod opieką samicy przez 9-13 miesięcy, w zależności od
lokalnych warunków środowiskowych i obfitości pokarmu. Po tym okresie zwykle
opuszczają rodzinne tereny w poszukiwaniu własnego terytorium. Podczas dyspersji młodociane wydry mogą pokonywać znaczne odległości. Jenkins (1980) opisuje ponad dwudziestokilometrowe dystanse pokonywane przez młodocianego
osobnika w ciągu nocy. Dojrzałość płciową wydry uzyskują zazwyczaj po 2-3 latach
(Chanin 1985, Mason i Macdonald 1986). Jednak zdarzają się przypadki, gdy
do rozrodu przystępują osobniki przed ukończeniem drugiego roku życia (Sidorovich i Tumanov 1994).

Długo ycia i miertelno.
Struktura populacji.
Średnia długość życia wydry na wolności to jedynie 3-4 lata (Kruuk 1995,
Ansorge i in. 1997), jednak w niewoli mogą one dożywać wieku nawet 15 czy
20 lat (Chanin 1985). Prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach badania nad
przyczynami śmiertelności wydr w wielu europejskich krajach wskazują, iż
najczęstszą przyczyną śmierci wydr (od 40 do 100% wszystkich przypadków)
są kolizje z pojazdami (Ansorge i in. 1997, Skarén 1992, Körbel 1994,
Reuther 2002). Natomiast na Białorusi za główną przyczynę śmiertelności
wydr uznano nielegalne polowania (ponad 92% wszystkich stwierdzeń), podczas gdy kolizje z pojazdami miały znaczenie marginalne (Sidorovich 1991).
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Bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności występuje u osobników młodych. Śmiertelność wydr poniżej 1 roku życia może wynosić nawet 28% (Ansorge i in. 1997),
choć na Szetlandach wskaźnik ten w tej grupie wiekowej wynosił jedynie 18%.
Struktura europejskiej populacji wydry prezentuje stosunkowo wyrównane
proporcje płci wśród młodych wydr (przed ukończeniem pierwszego roku życia).
Wśród osobników starszych proporcje te ulegają wyraźnej zmianie, przy ponad
trzykrotnie wyższej liczebności samic. Proporcje samców do samic wynoszą 1:3,5
(Ansorge i in. 1997).

Interakcje midzyosobnicze
Europejskie wydry są samotnikami i nie zaobserwowano przypadków tworzenia przez nie stałych grup. Łączą się w pary tylko na krótko w okresie godów.
Nawet w populacjach nadmorskich, gdzie ich terytoria są niewielkie i w znacznym
stopniu nakładają się na siebie, poszczególne osobniki zachowują odpowiednio
duży dystans.
Dzięki rozbudowanemu systemowi komunikacji zapachowej, raczej unikają one przypadków bezpośrednich interakcji, pomimo iż terytoria sąsiednich osobników mogą w pewnym stopniu się pokrywać (ryc. 25, Kruuk 2006).
Przypadki agresji u wydry są wyjątkowo rzadkie, jednak jak wykazały badania
przeprowadzone w Szkocji, przyczyną 4% stwierdzonych przypadków śmierci mogły być starcia międzyosobnicze. Inne dane z Wysp Brytyjskich mówią
o 23% samców i 13% samic noszących ślady walk z innym osobnikiem swojego
gatunku.
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Ryc. 25. Interakcje midz yosobnicze u w ydry. Obserwacje z popul acji nadmorskiej na Szetl andach.
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Komunikacja głosowa
Komunikacja głosowa jest jedną z ważniejszych form interakcji pomiędzy wydrami. Co prawda gama głosów wydawanych przez naszą wydrę nie jest tak bogata
jak w przypadku gatunków socjalnych, takich jak arirania czy wydry morskie, jednak możemy wyróżnić tu kilka różnych rodzajów dźwięków, pełniących funkcję
komunikacyjną (np. pomiędzy matką a młodymi), bądź formę ostrzegawczą przy
spotkaniach z innymi osobnikami własnego gatunku (Gnoli i Prigioni 1995).
Poniżej opisane zostało kilka najczęściej słyszanych dźwięków, wraz z wyjaśnieniem ich funkcji.
1. Prychanie - nosowy głos (brzmiący jak „hah”) zwykle o częstotliwości 0-10 kHz
wydawane w różnych sytuacjach, m.in. podczas obserwacji otoczenia z wody
czy kępy traw, bądź po zaobserwowaniu zagrożenia. Często słyszany jako reakcja na obecność człowieka.
2. Miauczenie - niski, często przedłużający się dźwięk. Może być powtarzany
kilkakrotnie. Wykazuje typową, regularną strukturę, 3-4 sekundowych dźwięków wydawanych na tej samej częstotliwości, bądź z tendencją wzrostową.
Głosy tego typu, wydawane zwykle przez młode, mogą sygnalizować złość czy
niezadowolenie w przypadku pojawienia się innego osobnika w bezpośrednim
otoczeniu.
3. Krzyk - będący oznaką agresji, można podzielić na dwa różniące się typy.
Pierwszy w formie krótkich dźwięków, może przypominać mruczenie, drugi
w formie wysokiego przedłużającego się krzyku. Głosy te wydawane są np.
podczas obrony terytorium, pokarmu i innych terytorialnych zachowań oznaczających zaniepokojenie i niezadowolenie, a także podczas zalotów czy zabaw młodych.

Fot. 16. M ł od e n awołujc e m atk w y daj spe c y fic z n e gł o n e g wiz dy .
Fot . Ar tur Tab or
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4. Mruczenie - niski dźwięk, przypominający gruchanie, używany gdy zwierzęta
są w bliskim kontakcie. Głos może być formą powitania, choć w wielu przypadkach jego funkcja i znaczenie mogą być trudne do przypisania. Wydawany
jest np. przez matkę po powrocie do młodych, bądź pełni funkcję uspokajającą
szczenięta.
5. Ciche gwizdy - służące do komunikacji międzyosobniczej, używane, gdy
osobniki znajdują się blisko siebie, np. dwie młode wydry. Są to krótkie dźwięki wydawane w jednosekundowych odstępach.
6. Głośne gwizdy - służące do komunikacji międzyosobniczej, głośniejsze i nieco dłuższe niż ciche gwizdy wydawane w celu zaznaczenia swojej obecności
innemu osobnikowi, znajdującemu się w okolicy, np. wydawane przez młode
nawołujące matkę bądź przez młodocianego osobnika przy spotkaniu z osobnikiem dorosłym.
7. „Ćwierkanie” - wydawane w norze przez młode.

Komunikacja zapachowa
Jedną z najważniejszych form komunikowania się u wydry jest sygnalizacja
zapachowa. Odbywa się ona przy pomocy odchodów i specyficznej galaretowatej
wydzieliny, czasem uznawanej za wydzielinę gruczołów analnych, która najprawdopodobniej jest sygnałem, że zwierzę głodowało przez co najmniej 24 godziny.
Najintensywniej znakowane są granice terytoriów, sąsiedztwo stałych schronień
i nor, żerowiska. Tego typu sygnalizacja umożliwia ograniczenie do minimum
bezpośrednich konfrontacji międzyosobniczych. Obserwacje behawioru znakowania wydry w obiektach częściowo zamkniętych wykazały 7-krotnie wyższą aktywność znakowania samców aniżeli samic (Prigioni i in. 1995).
Wyraźnie zaznacza się sezonowa zmienność w intensywności znakowania
wykazująca silny spadek w sezonie letnim. Te sezonowe różnice tłumaczone są
zmianami w behawiorze terytorialnym bądź rozrodczym, obecnością młodych
i ich dyspersją (spadek znakowania w okresie narodzin, wzrost, gdy młode osiągają wiek 5-6 miesięcy i rozpoczynają znakowanie rodzinnego terytorium), bądź
obroną zasobów (wzrost intensywności znakowania w miejscach żerowania
i schronień w czasie spadku obfitości zasobów) (Green i in. 1984, Kruuk 1995,
Macdonald i Mason 1987, Prigioni i in. 1995).
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Środowisko ycia
W obrębie swego areału geograficznego wydra zamieszkuje najróżniejsze środowiska: rzeki, małe strumienie i kanały melioracyjne, jeziora i stawy rybne. Miejscami jej bytowania są cieki i zbiorniki wodne o zalesionych brzegach lub brzegach
całkowicie pozbawionych drzew i krzewów, położone m.in. na terenach rolniczych
i nawet w obrębie dużych miast, a także wybrzeże morskie. Gatunek zasiedla środowiska wodne położone na różnej wysokości: w depresjach poniżej poziomu morza,
np. na Żuławach, oraz na wyżynach i w górach aż do ponad 1000 m w Pirenejach
i ok. 4120 m n.p.m. w Tybecie. W Polsce spotykany jest w górskich rzekach Karpat
i Sudetów. Czynnikiem ograniczającym występowanie wydry w wysokogórskich
strumieniach jest uboga baza pokarmowa, jednak niska liczebność ryb w tych środowiskach może być rekompensowana przez wysoki udział płazów w pokarmie wydr,
jak to ma miejsce np. w dopływach Sanu w Bieszczadach (Brzeziski i in. 2006).
Zasiedlanie różnorodnych środowisk wodnych i nadwodnych wskazuje na znaczną
plastyczność gatunku, który może przeżyć w środowiskach mających ze sobą mało
cech wspólnych, jak np. szkockie wybrzeże Morza Północnego i warszawski odcinek
Wisły.
Zmienność wyglądu miejsc bytowania wydry jest jednak w pewnym sensie myląca: w tak różnych środowiskach większa część aktywności wydry koncentruje się
w wąskim pasie po obu stronach granicy wody z lądem (Kruuk 1995). Głównym
czynnikiem określającym przydatność środowiska wodnego dla wydry jest obecność
ryb i innych potencjalnych ofiar, takich jak płazy i raki. Najważniejszymi elementami
środowiska lądowego są: obecność ukryć, np. pod korzeniami przybrzeżnych drzew
i w norach, oraz inne czynniki, które mogą wpływać na stan bazy pokarmowej i czystość wód, oraz możliwość znajdowania schronień przez wydry. Takim ważnym czynŚrodowisko
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nikiem środowiskowym jest obecność
drzew na brzegu oraz w okolicy rzek i jezior. Z jednej strony przybrzeżne drzewa
dają możliwość znajdowania ukryć przez
wydry, a z drugiej strony poprzez ocienianie nurtu i urozmaicenie linii brzegowej
mają korzystny wpływ na populacje ryb.
Zadrzewienia przybrzeżne i lasy w otoczeniu środowisk wodnych zmniejszają
także ilość zanieczyszczeń docierających
do wody, dzięki czemu mają dodatkowy
Fot. 1 7 . Ś ro d owisko  yc ia w y dry
pozytywny wpływ na populacje ryb. Na
z l ot u p ta k a .
Fo t . Wal d e m ar B e n a
wybrzeżu morskim jednym z kluczowych
elementów warunkujących występowanie wydr jest dostępność słodkiej wody np.
naturalnych zbiorników z wodą deszczową, w których zwierzęta opłukują sierść po
kąpielach w morskiej wodzie (Kruuk 1995).
Jako optymalne środowiska bytowania wydr określa się zwykle jeziora o naturalnej linii brzegowej, z zadrzewionymi lub zarośniętymi trzciną brzegami, a także
duże i średnie rzeki o nieuregulowanych brzegach, przynajmniej częściowo zadrzewionych lub zakrzewionych. Badania w środkowej i wschodniej Polsce pokazały,
że wydry stosunkowo częściej spotykane były na odcinkach rzek o nieuregulowanym korycie, szerokości większej od 3 m, czystej wodzie i zadrzewionych lub zakrzewionych brzegach (Romanowski 2000). Dodatkowy dodatni wpływ na częstość spotykania wydry miało sąsiedztwo lasów w pobliżu badanych stanowisk.
Tak duże znaczenie obecności zadrzewień (zarówno na samym brzegu cieku wodnego, jak i w jego sąsiedztwie) dla występowania wydry wskazuje na ich wieloraką
rolę: zapewnianie schronienia, a także ma związek z mniejszym zanieczyszczeniem
wody i większą liczebnością i biomasą ryb. Podobne wyniki zebrali także inni autorzy, badający występowanie wydr w różnych środowiskach w Europie: np. Mason

Fot. 18, 1 9. R z e ki i strum i e n i e o sto su n kowo n at ur a l n y m c h a r a k t e r z e ,
jako op t y m al n e si e d l i sk a d l a w y dry.
Fot . Wal de m ar B e na , Fot . Je r z y Rom an o w sk i
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i Macdonald (1986) zaobserwowali
preferencje wydry wobec zadrzewionych brzegów i starych drzew z rozwiniętymi systemami korzeniowymi, oferującymi ukrycia. Warto zwrócić uwagę,
że w porównaniu do dość słabo rozpoznanego znaczenia zanieczyszczenia
wód powierzchniowych, rola roślinności przybrzeżnej w życiu wydr od początku badań nad ekologią tego gatunku
budziła wyjątkowo duże zainteresowaFot. 20. Obecno   od p ow i e d n i ej ba z y
nie. Wyższe poziomy aktywności wydr
p ok ar mow ej t o je d e n z gł ówn yc h
c z y n n i ków warun k u jc yc h o b e c n o   w y d ry
(oceniane na podstawie liczby śladów)
w rod owi sku.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
notowano na brzegach o dobrze zachowanej roślinności (szczególnie drzewiastej) w porównaniu z brzegami otwartymi
w Walii (Jenkins 1982) i Szkocji (Jenkins i Burrows 1980, Bas i in. 1984). Podobny związek pomiędzy obecnością wydry a roślinnością brzegową stwierdzono
także w Niemczech (Prauser 1985), na Węgrzech (Kemenes i Demeter 1995)
i w Polsce (Brzeziski i in. 1996). Także w badaniach nad rozmieszczeniem
wydry w rejonie wileńskim na Litwie odnotowano dodatnią zależność pomiędzy
liczbą śladów wydry a zalesieniem sąsiedztwa rzeki, przy czym zależność ta miała postać najsilniejszej korelacji spośród wszystkich analizowanych czynników
(Baranauskaus i Mickevicius 1995).
Wybiórczość środowiskowa wydry zmienia się nie tylko w zależności od charakterystyki i dostępności środowisk wodnych w różnych regionach Europy, ale
także w miarę zmian zagęszczenia populacji tego gatunku. Dobrą ilustracją tej
tezy są materiały o preferencji wydr wobec różnych elementów środowiska, zebrane podczas wspomnianych powyżej badań autora w środkowej i wschodniej
Polsce (Romanowski 2000, 2006). Najsilniejszą selekcję względem elementów
środowiska badanych stanowisk i ich otoczenia stwierdzono na Mazowszu i Kujawach, gdzie rejestrowano najniższą częstość spotykania gatunku. Na tym obszarze
wydry wyraźnie preferowały m.in. odcinki rzek o zadrzewionych brzegach oraz
o czystej wodzie, natomiast unikały odcinków rzek o uregulowanych brzegach
i pozbawionych potencjalnych ukryć. Odmienną sytuację obserwowano we
wschodniej Polsce: tutaj częstość rejestracji śladów wydry w wyróżnionych typach
środowisk była zgodna z ich udziałem wśród wszystkich przebadanych biotopów,
co oznaczało brak preferencji środowiskowych tego gatunku. Podobny wynik uzyskano analizując zmiany wybiórczości wydr podczas rekolonizacji przez nie dorzecza Bzury: w miarę zasiedlania coraz większej liczby dopływów Bzury w kolejnych okresach czasu następowało osłabienie się przejawów preferencji i unikania
względem większości badanych elementów środowiska. Zaobserwowano, że odbudowie populacji wydry w Polsce towarzyszy zmniejszenie wybiórczości środoŚrodowisko
ycia
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Fot. 2 1 , 2 2 . Obecni e cor a z cz  ci ej sp ot y k a m y w y dr w ro d ow i sk a c h o k r e l a n yc h ja ko
sub op t y m al n e , n o sz c yc h w i d o c z n e l ady dz ia ł a  c z ł owie k a .
Fot . Jer z y Ro m an ow sk i

wiskowej gatunku i zasiedlanie cieków i zbiorników wodnych o „gorszej jakości”
z punktu widzenia wymagań wydry, np. kanałów melioracyjnych i niewielkich cieków położonych na terenach rolniczych, a także rzek i zbiorników wodnych w obrębie dużych miast. Równolegle wzrasta częstość spotykania i przypuszczalnie
zagęszczenia wydr na stawach rybnych. Stawy hodowlane mogą mieć krytyczne
znaczenie dla podtrzymania populacji w okresie surowych zim, kiedy cieki wodne
zamarzają: nasila się wówczas drapieżnictwo wydry na tzw. „magazynach” z zimującą rybą (Kloskowski 1999 i 2005).
Intrygującym zagadnieniem jest pytanie o związek rozmieszczenia wydry
z obecnością innych ssaków ziemnowodnych, a w szczególności bobra. Badając rozmieszczenie wydry w środkowej Polsce stwierdzono istotną dodatnią zależność pomiędzy obecnością wydry i bobra: na Mazowszu wydry występowały
dwa razy częściej w obecności bobrów w porównaniu do stanowisk, gdzie śladów
bobrów nie znaleziono. Ta obserwacja nie daje możliwości rozstrzygnięcia, czy
stwierdzony związek jest efektem podobnej wybiórczości środowiskowej dwóch

Fot. 2 4 . C o r a z c z   c i ej sp otk a  m o e m y w y d r 
r ów n i e  w ro dk u du  yc h mia st ta k ic h ja k
Wro c ł aw, Wa r sz awa c z y K r a ków.
Fo t . To m a sz Z aj ą c

Fot. 23 Staw y b obrow e
s bardz o cz  st o r ów n i e  m i ejsc e m
by towan i a w y d ry.
Fo t . Wal de m ar B e na
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gatunków, czy też pozytywnym efektem zmian dokonanych w środowisku przez
bobry. Wcześniej inni badacze stwierdzając podobny związek skłaniali się ku tezie
istnienia komensalizmu pomiędzy tymi dwoma gatunkami, tzn. układu, w którym
obecność bobra jest korzystna dla wydry, natomiast obecność wydry jest obojętna dla bobra. Bóbr jest gatunkiem kluczowym (ang. keystone species), który
w ekosystemach rzek zmienia przepływ materii, wpływa na produkcję pierwotną
i wtórną oraz zwiększa różnorodność siedliskową, m.in. zwiększając zasobność
wód w bezkręgowce i ryby. Już dawno zaobserwowano, że wydry często korzystają
z bobrowych nor i żeremi, a także polują w sąsiedztwie ich tam (Vaisfeld 1977).
Także wydry kanadyjskie wykorzystują przekształcone przez bobry odcinki rzek
jako środowiska bytowania zimą i chronią się w konstrukcjach bobrów: np. w stanie Idaho 38% miejsc odpoczynku wydr znajdowało się w wykopanych przez bobry norach (Melquist i Hornocker 1983). Utrzymujący się wzrost liczebności
populacji bobrów w Polsce, szacowanej w 1977 r. na 1000 osobników, a w 1997 r.
na 16000 osobników (Brzuski i Kulczycka 1999), przypuszczalnie miał pozytywny wpływ na odbudowę populacji wydry w naszym kraju. Zależność rozwoju
populacji wydry od stanu populacji bobrów na Łotwie zaobserwowali wcześniej
Ozolins i Rantins (1992).
Obserwacje zebrane w ostatnich latach w Polsce i wielu innych częściach
Europy wskazują na dużą łatwość przystosowania się gatunku do bytowania na
terenach zaludnionych i zabudowanych. Obecność wydr odnotowano w siedliskach poddanych silnym wpływom antropogenicznym: w portach i sąsiedztwie
morskich terminali naftowych, na miejskich odcinkach rzek – nawet w samym
centrum dużych miast, takich jak Warszawa, w pobliżu hut i miejsc zrzutów ścieków komunalnych, w śródpolnych kanałach melioracyjnych, a nawet w systemie
kanalizacji deszczowej (Kruuk 1995, Madsen 1996, Toman i in. 1998).
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Wydra jako
ambasador czystych wód
Wydra, będąc drapieżnikiem polującym głównie na ryby, znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego wielu ekosystemów wodnych rzek, jezior i niektórych
wybrzeży morskich. Te dwie cechy (rybożerność i wysoka pozycja w łańcuchu
pokarmowym) powodują, że należy ona do gatunków szczególnie wrażliwych
na niszczenie siedlisk i zanieczyszczenie wód, i jest w szczególności narażona
na zatrucie toksynami w efekcie procesu bioakamulacji substancji trujących na
kolejnych poziomach troficznych. To właśnie fakt gwałtownego załamania się liczebności populacji ptaków (bielik, bielik amerykański, sokół wędrowny) i ssaków
(wydra, foki) o podobnych cechach ekologicznych w drugiej połowie ubiegłego
stulecia, zwrócił uwagę światowej opinii publicznej na problem zatrucia środowiska pestycydami i metalami ciężkimi. Ptaki i ssaki drapieżne, szczególnie tzw. specjaliści (gatunki, które wyspecjalizowane są w polowaniu na określone grupy ofiar
lub zasiedlają określone środowiska), są obiektem regularnego monitoringu jako
gatunki wskaźnikowe stanu środowisk, a ich obecność uważana jest za wskazówkę
wysokiej różnorodności fauny. Jednym z krajów, gdzie wydra uważana jest, razem
z gatunkami dużych bezkręgowców, za gatunek wskaźnikowy, tzw. bioindykator,
jest Hiszpania (Ruiz-Olmo i in. 2000).
Wydra powszechnie uważana za gatunek wskaźnikowy stanu wód, nazywana jest też często “ambasadorem czystych rzek”. W istocie jest ona, szczególnie
w Europie Zachodniej, bardzo skutecznym symbolem ochrony wód, lecz z uwagi
na zaobserwowaną w ostatnich latach dużą plastyczność ekologiczną, nie może
być uważana za klasyczny gatunek wskaźnikowy (Kruuk 1995). Przejawem tej
Wydra jako ambasador
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plastyczności ekologicznej wydry jest zdolność przystosowania się do bytowania nawet w zdegradowanych środowiskach kanałów i portów. Z drugiej strony
nie pozostawia wątpliwości fakt, że zanieczyszczenia chemiczne wody i niszczenie naturalnych brzegów rzek wpływają negatywnie na występowanie wydry.
Te czynniki, a także zmniejszenie się bazy pokarmowej, wymieniane są zwykle
jako główne przyczyny gwałtownego spadku liczebności wydry prawie w całej Europie w latach 60. i 70. XX w. Badania na obszarze Polski potwierdziły, że wydry
rzadziej zasiedlały uregulowane rzeki z silniej zanieczyszczoną wodą i mniejszym
zalesieniem brzegów. Oznacza to, że pojedyncze stwierdzenie obecności wydry
nie może być traktowane jako dowód dobrego stanu konkretnego fragmentu środowiska wodnego. Fakty te przekonują jednocześnie, że liczebność wydry i szczególnie zmiany rozmieszczenia tego gatunku na większych obszarach związane są
ze stanem środowisk wodnych, a w szczególności z poziomem specyficznych zanieczyszczeń (np. rtęci i innych metali ciężkich oraz pestycydów), naturalnością
nadrzecznych zbiorowisk roślinnych oraz stanem populacji ryb - bazy pokarmowej wydry. Tak więc pamiętając, że brak lub obecność wydry na kilku stanowiskach nie jest wystarczającym wskaźnikiem poziomu zanieczyszczeń w pojedynczym cieku wodnym, uznać można badania rozmieszczenia wydry na większych
obszarach, np. w skali regionów geograficznych, jako służące ocenie stanu środowisk nadwodnych tych obszarów. W takim ujęciu zebrane dane o naturalnej odbudowie populacji wydry w województwie warszawskim i okolicznych terenach
w latach 90. XX w. wskazują na ogólną poprawę stanu środowisk wodnych w środkowej Polsce. Najbardziej istotnym elementem tego procesu jest zapewne ekologiczny efekt inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków: zmniejszenie
zanieczyszczeń wód powierzchniowych, prowadzące do poprawy stanu populacji
ryb, wydry i innych przedstawicieli fauny wodnej i nadwodnej.

Fot. 2 5 . Z n a c z n  c z    b i ot o p ów w y d ry
stanowi obecnie rodowiska w mniejszym
lub wikszym stopniu przekształcone przez
człowieka, czasem znacznie odbiegajce od tego,
co zwyklimy nazywa „naturalnym”.
Fo t . Je r z y Ro m an ow sk i

Fot. 2 6 . J e de n z k a n a ł ów O dry
n a t e re n ie Wro c ł awia ,
jako pr z y k ł a d sub o p t y m a l n e g o ro d owisk a
z a sie dl a n e g o pr z e z w y dr .
Fo t . To m a sz Z aj ą c
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We współczesnej praktyce ochrony przyrody, obok definicji gatunku wskaźnikowego funkcjonują także pojęcia gatunku osłonowego (ang. umbrella species)
i gatunku flagowego (ang. flagship species). Pierwsze określenie czasem zastępowane nazwą „gatunku parasolowego” używane jest wtedy, gdy działania ochronne
na rzecz jednego gatunku w pośredni sposób chronią wiele innych gatunków i ich
środowisko. Identyfikacja gatunków osłonowych pomaga skutecznie ukierunkować wysiłki i fundusze na ochronę wybranych zespołów gatunków lub siedlisk.
Tradycyjnie do tej grupy zaliczamy duże i średnie ptaki oraz ssaki o rozległych areałach, takie jak puszczyk plamisty w Ameryce Północnej (dzięki tej sowie ochroniono las wraz ze ślimakami i salamandrami) i tygrys (Projekt Tygrys w Indiach
przysłużył się ochronie środowiska życia tygrysów wraz z wieloma gatunkami).
Jako gatunki flagowe określa się zwierzęta reprezentujące zagrożony ekosystem.
Przy wyborze tych gatunków pod uwagę bierze się ich rzadkość (lub silne zagrożenie), a także atrakcyjność, aby przyciągnąć sympatię społeczeństwa. Przykładem
najbardziej znanych gatunków flagowych jest panda wielka w Chinach, górski
goryl w Afryce centralnej i orangutan w południowo-wschodniej Azji: ludzie na
całym świecie angażują się w ochronę tych zwierząt i jednocześnie chronią zagrożone ekosystemy. Wydaje się, że także wydra w wielu przypadkach spełniła
rolę gatunku osłonowego lub flagowego: funkcjonuje jako żywy symbol ochrony środowisk wodnych, dla jej ratowania dokonano renaturalizacji licznych rzek
i strumieni w Europie zachodniej i odtworzono wiele środowisk rozrodu płazów.
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Tropy i lady
Śladami wydr są wszelkie znaki pozostawiane przez nie na ziemi, kamieniach, lodzie, śniegu i roślinach, a także innych, nienaturalnych podłożach, jak np. betonowych
konstrukcjach. Najczęściej spotykanymi śladami pozostawianymi przez te zwierzęta
są tropy, czyli odbicia łap oraz odchody, natomiast o wiele rzadziej dostrzec można
ich legowiska, miejsca osuszania sierści i wejścia do nor. Podobnie jak i pozostałe ssaki
drapieżne, w miejscach żerowania wydr znaleźć można resztki ich zdobyczy.
Umiejętność rozpoznawania śladów wydr umożliwia stwierdzenie bytowania tych
zwierząt (obserwacje wizualne wydr są rzadkie), a także może stanowić podstawę do
badań nad rozmieszczeniem gatunku i monitoringu zmian jego częstości (patrz rozdział „Zalecana metoda badania rozmieszczenia wydry”).

Tropy
Kończyny wydry mają po pięć palców opatrzonych w pazury. Na spodzie końców palców znajdują się poduszeczkowate zgrubienia nagiej skóry, zwane opuszkami
palcowymi. Bliżej środka łap leżą opuszki międzypalcowe, a dalej za nimi – opuszki nadgarstkowe, zwane piętkami. Palce spięte są błoną pławną, która jednak bardzo
rzadko pozostawia widoczne odbicie. Tropy łap są zaokrąglone, jedynie odbicia opuszek nadgarstkowych (piętek) nadają im bardziej wydłużony kształt. Odbicie piętki
przedniej łapy ma zaokrąglony kształt i widoczne jest w pewnej odległości od opuszek
międzypalcowych, natomiast odbicie piętki tylnej łapy jest bardziej masywne i zlewa
się z odciskiem opuszek międzypalcowych. Wewnętrzne palce przednich i tylnych
kończyn często nie pozostawiają odcisku, dlatego najczęściej spotykane są tropy wyTropy
i lady
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Fot. 27, 28. Tropy w y d ry od bi te n a m o k ry m pia sk u
Fot . Jer z y Ro m an ow sk i

dry z widocznymi odbiciami czterech palców. Tropy (mierzone bez pazurów i odbicia
piętki) przedniej łapy mają 5-7 cm długości i 6 cm szerokości, tropy tylnej – około
6 cm długości i około 7 cm szerokości. Tropy, na których odbija się także piętka, są
o 2-3 cm dłuższe (Tablica 1).
Wydry na lądzie najczęściej poruszają się skokami o długości od 100 do 150 cm,
pozostawiając urozmaicone układy tropów. Tropy tylnych kończyn mogą pokrywać
tropy przednich, lub odbijać się oddzielnie (Tablica 2). Na twardych podłożach,
np. mokrym piasku i na lodzie, grupy
tropów zazwyczaj składają się z czterech
10 cm
odcisków, czasami przypominając czwórkowy układ tropów zająca, a czasami
układają się prawie w linię prostą. W śniegu wydry pozostawiają częściej parzysty
układ tropów, w głębokim śniegu wydra
grzęźnie głęboko i brzuchem żłobi bruzdę pomiędzy tropami łap. Długi ogon
często pozostawia dobrze widoczny ślad.
Tropy wydry spotykane są najczęściej
na brzegach jezior, rzek, strumieni i stawów w całej Polsce. Ich wygląd w dużej
mierze zależy od rodzaju podłoża, w którym są odciśnięte. Na twardym, mokrym
piasku i cienkim śniegu pokrywającym
Fot. 2 9 . Tro p y w y dry n a pia sk u.
lód widoczne są oddzielne, płytkie odbiFo t . To m a sz Z aj ą c
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Tablica 1. Tropy wydry

6 cm

trop tylnej prawej łapy

trop przedniej prawej łapy

pazury
opuszki palcowe

a
b

A - długość mierzona od
początku palców do końca
opuszki międzypalcowej,

B - długość mierzona od palców do opuszki piętowej

opuszka
międzypalcowa
opuszka piętowa

c

szerokość
“c”

wiek

samce

samice

1 rok

5,0-5,9 cm

4,0-4,7 cm

6,1-6,4 cm 8,2-8,7 cm 5,7-7,1 cm

2 rok

6,0-7,8 cm

4,8-6,5 cm

samice 5,5-5,8 cm 7,6-7,9 cm 5,6-6,6 cm

3 rok

7,9-13.5 cm

6,6-11,9 cm

Płeć
samce

długość “a” długość “b”

Tabela 1. Średnia wielkość tropów
dorosłych osobników wydry
(wg Reuther i in. 2000).
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Tabela 2. Wielkość tropów tylnej łapy wydr
(długość “B”) w zależności od wieku i płci
(wg Sidorovich 1991).
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Tablica 2. Układ tropów wydry

chód

b

a

d

c
e

galop

a

b

c

d
e

półskoki

a

d

b
e

chód

galop

półskoki

pomiar

samiec

samica

samiec

samica

samiec

samica

a

2,6

1,6

9,8

12,6

11,0

-

b

19,

18,7

13,2

10,3

0,7

-

c

0,7

2,5

9,5

9,9

0,0

-

d

20,0

19,6

39,3

38,4

80,8

-

e

48,5

42,4

71,8

71,2

92,2

-

Tabela 3. Wymiary układu tropów w zależności od płci i sposobu poruszania.
a-d - odstępy pomiędzy dwoma kolejnymi tropami,
e - odległość pomiędzy dwoma kolejnymi odciskami tej samej łapy
(wg Reuther i in. 2000).
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cia opuszek i pazurów. W miękkim błocie tropy odbijają się głęboko i widoczny
jest zarys zewnętrznych krawędzi łap
10 cm
(czasami także błony pławnej). Głęboki
i puszysty śnieg zaciera wygląd szczegółów tropu i często więcej informacji
o gatunku zwierzęcia w takim przypadku
dostarcza układ tropów, towarzyszące
inne ślady (np. odchody), oraz miejsce
znalezienia śladów. Pamiętać jednak należy, że w miejscach bytowania wydr dostrzec można także ślady obecności kilku
ssaków drapieżnych i innych zwierząt,
w różny sposób związanych ze środowiFot. 30. Tropy w ydry odbi te n a c i e n ki m mule .
skami wodnymi, takich jak kuna domoFo t . Je r z y Ro m an ow sk i
wa, norka amerykańska, tchórz, lis, bóbr,
piżmak, a także pies i kot (fot. 31, 32). Wyraźnie odbite tropy wydry z widocznymi
pięcioma palcami i piętką (a czasami także błoną pławną) trudno pomylić ze śladami innych zwierząt: od tropów kun, tchórza i norki amerykańskiej są wyraźnie większe, a od tropów pozostałych wymienionych gatunków różnią się obecnością pięciu
palców na każdej kończynie. Od tropów kota dodatkowo odbicia wydr wyróżniają
się odbiciami pazurów, choć warto zwrócić uwagę, że spotykane są także kocie tropy
z śladami wypuszczonych pazurów. Również układ tropów wydry jest łatwy do rozpoznania. Jednak spotykane czasem na twardych podłożach, np. mokrym piasku, pojedyncze tropy z odciśniętymi tylko czterema palcami i niecałą opuszką międzypalcową

Fot. 31. Niet yp owo od cin i te tr opy kota
m o na p omyli z t ropa m i ł a si c owat yc h.
Fo t . Je r z y Ro m an ow sk i
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Fot. 3 2 . Tro p y p sa c z a se m m o g  by m y l o n e
z tropa mi w ydry.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
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mogą być pomylone z tropami psa lub lisa. Cechy wyróżniające takie niekompletne
tropy wydry to: delikatniejsze ślady pazurów, bardziej okrągły kształt opuszek palcowych (wydłużonych u psowatych) i ich silne rozstawienie oraz oddalenie od opuszki
międzypalcowej (ta odległość na tropach wydry jest często większa od długości samych opuszek palcowych, podczas gdy u psa jest zwykle mniejsza). Ponadto tropy
wydry są zwykle płytsze (dzięki dużej powierzchni łap w stosunku do ciężaru ciała)
i sprawiają wrażenie delikatniejszych od tropów psów.

Odchody
Odchody wydr są podłużne, o długości od 3 do 10 cm. Zawierają one duże ilości
łusek, kręgów i ości ryb, pancerze raków, kości żab, rzadziej pióra i sierść, a wyjątkowo
– materiał roślinny. Ich kolor jest różny: najczęściej ciemnobrunatny, ze srebrzystym
odcieniem nadawanym przez łuski ryb (fot. 33-34). Odchody, które zawierają głównie resztki żab są smoliste (fot. 43), a te składające się z resztek raków są ceglasto-czerwone. Świeże odchody mają charakterystyczny zapach piżma i tranu, pokryte
są śluzem, który po wyschnięciu nadaje im lekki połysk. Stare odchody rozsypują się
na wiele fragmentów, aż w końcu pozostają po nich tylko łuski i największe kości ryb.
Odchody leżą na kamieniach, korzeniach i pniach drzew, kępach traw i na brzegach, najłatwiej dostrzec je pod mostami, gdzie są zabezpieczone przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (fot. 35-41). Wybór miejsc
znakowania jest mocno skorelowany z charakterem brzegów i dostępnością odpowiednich miejsc znakowania. Często wydry umieszczają odchody, a także wydzielinę zapachową, na kopczykach z piasku, które usypują specjalnie w tym celu
(fot. 42). W rejonach górskich i podgórskich, nad kamienistymi potokami, pozbawionymi łach piachu, obserwowane były podobne „konstrukcje” usypywane w bezpośrednim sąsiedztwie wody, z drobnego żwiru rzecznego bądź liści. Ponadto w sezonie zimowym natrafić można czasem na kopczyki z ubitego śniegu. Podobną funkcję
jak kopczyki z piasku pełnią też kępy traw umieszczane na kamieniach i głazach lub
ziemi (fot. 35-36). Takie miejsca, podobnie jak same odchody i wydzielina gruczołów

Fot. 33, 34. Ty p ow e od c hody w y d ry z aw i e r ajc e łusk i i fr a g me n t y sz k ie l e t u ry b .
Fot . Jer z y Ro m an ow sk i
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Fot. 35 - 42. P r z y kł ad ow e m i ejsc a z n akowan i a w y kor z yst y wa n e pr z e z w y dr .
Fot . Tom a sz Z aj ąc
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zapachowych, pełnią ważną funkcję
w znakowaniu zapachowym wydrzych
terytoriów i umieszczane są w miejscach
łatwo dostępnych z wody. Czasem większe nagromadzenia odchodów możemy
znaleźć w pobliżu stałych schronień wydry, np. w sąsiedztwie zajmowanych nor,
co może ułatwić ich lokalizację podczas
prowadzonych badań terenowych.
Fot. 4 3 . O d c h o dy mo g  mie  f o r m
sm ol ist ej c z a rn ej m a z i z awie r a j c ej
n i e l i c z n e sz c z tk i pł a z ów.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i

Ślady erowania
Podstawę pokarmu wydr stanowią
drobne ryby o długości mniejszej od
10 cm, które zjadane są w całości w wodzie. Większą zdobycz, jak również raki,
wydry wynoszą na brzeg i tutaj można
czasami spostrzec ślady ich żerowania.
Są to najczęściej rozsypane łuski i nietknięte części ogonowe zdobyczy (wydra pożera ryby zaczynając od głowy).
Wyjątkowo, w miejscach nienaturalnej
koncentracji łatwej do upolowania zdobyczy, np. na stawach rybnych, znajduje
się upolowane i porzucone prawie nietknięte duże ryby.
Czasem natrafić możemy także na
szczątki płazów. Żaby zjadane są zwykle w całości, a jedynym śladem żerowania jest rozrzucony skrzek (czasem
z fragmentami wnętrzności), którego
wydry praktycznie nigdy nie zjadają.
W przypadku ropuch, stosunkowo częstym zwyczajem, praktykowanym przez
drapieżniki, w tym także przez wydrę,
jest zrywanie skóry z ich karku i głowy.
Zdarza się, że wydry zjadają jedynie
nogi ropuch porzucając resztę zdobyczy.
W ten sposób unikają zjadania części
ciała, w których znajduje się najwięcej
skórnych gruczołów jadowych.
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Fot. 4 4 . W g o r z z o d gry z io n  gł ow ,
 wia de c t wo w y dr z ej u c z t y.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i

Fot. 45. Śl ady  e rowania wron y na k a r a siu.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i

Fot. 46. S z k ie l e t ry by d o k ł a dn ie o c z ysz c z o n y
pr z e z sz c z ur a .
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
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Należy jednak pamiętać, że resztki posiłków wydry mogą być łatwo mylone
z resztkami pozostawianymi przez inne drapieżniki żywiące się rybami i płazami
(norka amerykańska, tchórz). W szczególności znajdowane czasami na brzegach rzek
i jezior oczyszczone kręgosłupy ryb z pewnością nie są resztkami pozostawionymi
przez wydry, które pożerają całe ryby (z kręgosłupem i ośćmi) – mogą to być resztki
pozostawione przez żyjące nad wodą gryzonie (np. szczury wędrowne) (fot. 46).

Inne lady
Kryjówki wydr zakładane są zwykle nad samą wodą (rzadziej w większej odległości od wody) w przestrzeniach pod korzeniami przybrzeżnych drzew i w jamach
wymytych przez wodę w stromych urwiskach. Wydra sama nie kopie nor, choć przy
urządzaniu swych schronień często poszerza naturalne otwory pod korzeniami.
Jej nory położone są zwykle w stromych brzegach i składają się z jednego lub kilku
korytarzy prowadzących do komory gniazdowej, wyścielonej suchą trawą. Jako
przejściowe ukrycia, w których może odpocząć lub zjeść swoją zdobycz, wydra wykorzystuje nory, półki skalne, zagłębienia w ziemnych ścianach starych mostów, gęste
zakrzaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody, wykroty i zagłębienia pod zwalonymi drzewami, miejsca osłonięte trzcinami i inne. Czasem osiedla się w opuszczonych
żeremiach i w norach bobrów. W razie braku nor, np. nad dużymi jeziorami z szerokim pasem trzcin, zakłada gniazda w stertach gałęzi, trzcin i dobrze osłoniętych naziemnych legowiskach.
W bezpośrednim sąsiedztwie wody wydry mają stałe miejsca, gdzie tarzają się,
suszą sierść i iskają się. Miejsca takie można poznać po udeptanej ziemi, wygniecionej
trawie i wydeptanych ścieżkach, prowadzących znad wody (fot. 47).
Dość rzadko spotykanymi śladami
wydr są ich wyjeżdżone „zjazdy” na zaśnieżonych, pochyłych brzegach, długości od kilku do ponad dwudziestu metrów. W rejonach górskich i podgórskich
„zjazdy” mogą być znacznie dłuższe. Podczas pokonywania wyższych wzniesień
drogą lądową wydry chętnie ześlizgują
się na brzuchu z wzniesienia, co ułatwia
im przemieszczanie się w głębokim śniegu. Również w bezśnieżnych porach roku
wydry chętnie ześlizgują się z gliniastych
brzegów, ślady tej zabawy są jednak krótsze i zwykle mają 1 – 2 metry długości.
Fot. 47. Ś c ie  k a w y d e p tan a
pr z e z w ydr n a br z e gu
Fo t . Je r z y Ro m an ow sk i
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Fo t . Ar t ur Tab o r

64

Zagroenia

65

Zagroenia
Wydra ambasador czystych wód

Fot . Jer z y Ro m an ow sk i

Zagroenia
W ubiegłym stuleciu na większości obszarów Europy zachodniej i niektórych innych terenach następował gwałtowny spadek liczebności populacji wydr.
Ten spadek był tak dramatyczny, że doprowadził do wyginięcia wydry w wielu
krajach Europy, a w innych gatunek uznano za zagrożony wyginięciem. W ostatnich dekadach odnotowuje się odbudowę areału i liczebności gatunku, co może
wskazywać, że zmniejszyła się siła oddziaływania niektórych czynników zagrażających temu gatunkowi. Przyczyny zmniejszania się liczebności wydry w Europie są złożone i nie do końca zbadane. Można sądzić, że u podstaw spadku
liczebności tego gatunku legły głębokie zmiany środowisk wodnych i nadwodnych, spowodowane przez działalność gospodarczą ludzi. Melioracja bagien,
regulacja rzek i niwelacja brzegów, zanieczyszczenie wód oraz dewastacja przybrzeżnych zbiorowisk roślinnych, a także fragmentacja środowisk - oto główne
przyczyny krytycznej sytuacji populacji wydry w Europie. Załamanie liczebności tego gatunku, a także wielu innych ptaków i ssaków drapieżnych, miało miejsce równocześnie z zastosowaniem DDT i innych pestycydów, a także wzrostem
globalnych koncentracji metali ciężkich, polichlorowanych bifenyli i innych
związków chemicznych, które w wysokich koncentracjach mogą być śmiertelne
dla kręgowców, a w niskich zmniejszają ich rozrodczość. Potencjalne czynniki
negatywnie wpływające na populacje wydr można sklasyfikować w trzech kategoriach:
1. toksyny i zanieczyszczenia w środowisku,
2. niszczenie siedlisk,
3. zabijanie przez człowieka.
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Toksyny i zanieczyszczenia w rodowisku
Chociaż pewna przyczyna spadku liczebności wydry przypuszczalnie pozostanie
niewyjaśniona, to jednak większość autorów jest zgodna, że proces ten związany był
ze skażeniem środowiska przez chloroorganiczne pestycydy, polichlorowane dwufenyle (PCB) i metale ciężkie, głównie rtęć. Świadczyć o tym może zgodność w czasie
załamania liczebności wydr ze wzrostem produkcji polichlorowanych dwufenyli i zastosowaniem w Europie nowych pestycydów (dieldrina i aldrina) do powszechnego
użycia. Substancje te były stwierdzane w ciele wydr w koncentracjach zagrażających
życiu lub upośledzających rozród: np. w zagrożonych wyginięciem populacjach
wydr z południa Szwecji, Holandii i południa Anglii, stwierdzono średnie koncentracje polichlorowanych dwufenyli w tkankach powyżej 50 mg kg-1. Te same związki
były zidentyfikowane jako przyczyna załamania liczebności także innych drapieżników, np. sokoła wędrownego (dieldrina, Newton i in. 1993) i fok bałtyckich (PCB,
Olsson i in. 1992). Niedawne badania potwierdziły związek pomiędzy zmniejszeniem się liczebności wydry a skażeniem środowiska przez pestycydy. W ciałach padłych wydr w Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii i Holandii wykryto wysokie stężenia
tych związków, a także metali ciężkich. Natomiast np. na Węgrzech i w Finlandii,
gdzie liczebność wydry jest nadal wysoka, skażenie tych zwierząt pestycydami i metalami ciężkimi jest minimalne.
Istnieje także wiele wskazówek, że to rtęć jest jedną z głównych substancji odpowiedzialnych za spadek liczebności wydr. W stanie pierwiastkowym rtęć łatwo paruje
i rozprzestrzenia się na duże odległości w atmosferze. W stanie jonowym tworzy rozpuszczalne w wodzie sole i łatwo wchodzi w skład związków organicznych wykazujących silne właściwości toksyczne. Na jej działanie narażone są szczególnie organizmy
wodne, przy tym z powodu bioakumulacji tych związków na kolejnych poziomach
troficznych najsilniej zagrożone są drapieżniki znajdujące się na szczycie łańcuchów
pokarmowych, do których należy wydra. Znane są przypadki padłych wydr, które
przed śmiercią okazywały zaburzenia zachowania typowe dla zatrucia rtęcią i w których ciałach stwierdzono bardzo wysokie koncentracje tego metalu. Dodatkową
wskazówką o roli rtęci, która zdolna jest do globalnej cyrkulacji w środowisku, jest
fakt zgodności w czasie zarówno spadku, jak i odbudowy liczebności populacji wydr
na oddalonych od siebie obszarach, np. w Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce.
Poza pestycydami i metalami ciężkimi, także inne czynniki, jak zanieczyszczenie i zakwaszenie wód, mogły przyczynić się do spadku liczebności wydry. Brak
wydr w wielu rzekach we Włoszech, Francji i Bułgarii jest wyjaśniany silnym zanieczyszczeniem organicznym i chemicznym tych rzek. Negatywny związek pomiędzy
organicznym i chemicznym skażeniem wód powierzchniowych, a rozmieszczeniem
wydry stwierdzono także w Polsce (Brzeziski i in. 1996, Romanowski 2000).
Nadmierne zakwaszenie wód w rejonie Sudetów Zachodnich, które miało miejsce
kilkadziesiąt lat temu, doprowadziło do znacznego zubożenia tutejszej ichtiofauny,
co prawdopodobnie stało się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zniknięcia
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wydr w tym regionie (Zajc 2008). Chociaż nie wykazano bezpośredniego wpływu niskiego pH wody na samą wydrę, zubożenie bazy pokarmowej (szczególnie ryb,
które nie były w stanie przetrwać w mocno zakwaszonych wodach, przez co w wielu
tamtejszych rzekach nie odnotowano obecności ryb bądź ich zagęszczenia były bardzo niskie) uniemożliwiało przez długi czas rekolonizację tego obszaru przez drapieżnika. Zarówno zniknięcie, jak i powrót wydry na tym obszarze były skorelowane ze zmianami jakości wód oraz liczebności i różnorodności gatunkowej ryb.

Niszczenie siedlisk
Niszczenie środowisk wodnych do niedawna uważane było za główną przyczynę
spadku liczebności gatunku w całej Europie, np. w ostatnim planie ochrony wydry
(Otters. An Action Plan for their Conservation) badacze z 90% europejskich krajów
wymienili niszczenie środowisk wodnych za główne zagrożenie dla wydry. Kanalizacja i regulacja rzek, usuwanie roślinności nadbrzeżnej, budowa tam, melioracja środowisk wodno-błotnych i inne rodzaje antropopresji na środowiska wodne uważane
były przez biologów za przyczynę zmniejszania się liczebności i areału drapieżnika.
W istocie znane są przypadki negatywnego wpływu tego rodzaju działalności człowieka na populacje wydr, np. tamy i zbiorniki zaporowe ograniczyły rozmieszczenie
wydr na wielu odcinkach rzek w południowej Europie oraz w Austrii. Także umacnianie brzegów i usuwanie roślinności przybrzeżnej, które towarzyszą melioracjom
i regulacjom rzek, odbijają się negatywnie na jej rozmieszczeniu, co zostało potwierdzone także w warunkach naszego kraju (Romanowski 2000). Badania przeprowadzone w Czechach wykazały istotny wpływ różnego typu barier (mostów, jazów i innych konstrukcji hydrotechnicznych) na występowanie i rekolonizację terenu przez
wydry (Šusta 2005). Bariery tego typu były prawdopodobnie istotnym czynnikiem
wpływającym na późną rekolonizację rejonu Ziemii Kłodzkiej (Zajc – materiały niepubl.). Podobnie materiały historyczne z przedgórza Karkonoszy opisują przypadki zniknięcia wydry po przeprowadzonych na szeroką skalę działaniach zmierzających do uregulowania tamtejszych rzek i potoków. W efekcie ich naturalne brzegi
zastąpione zostały wysokimi kamiennymi murami, co w połączeniu z budową licznych progów i kaskad, stanowiło w wielu przypadkach bariery trudne do pokonania

Fot. 48, 49. P r ac e m e l i or ac y jn e i r e gul ac je r z e k
w i stotn y sp o sób pr z e k sz tał c aj si e d li sk a w y dry.
Fot . Jer z y Ro m an ow sk i
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Fot. 50, 51. „U jar z m i an i e ” sud e c ki c h r z e k pr z y p omo c y k a mie n n yc h mu rów.
Fot . Tom a sz Z aj ąc

dla wydry i uniemożliwiały swobodną migrację ryb wzdłuż potoków (Zajc 2008).
Efekt niszczenia środowisk potęgowany może być dodatkowo przez zjawisko fragmentacji środowisk, prowadzące do tego, że ocalałe pełnowartościowe fragmenty
środowisk wodnych z zachowaną roślinnością przybrzeżną stają się za małe i nie
zaspokajają wszystkich potrzeb życiowych wydry. W pofragmentowanym środowisku osobniki zmuszone są do podejmowania wędrówek i przekraczania rozmaitych
barier środowiskowych, co sprzyja dodatkowemu wzrostowi śmiertelności gatunku.
Obecnie, gdy zebrano wiele dowodów plastyczności ekologicznej wydry, wśród
badaczy wydry panuje przekonanie, że w ubiegłych latach przeceniano rolę fizycznych zmian zachodzących w środowiskach wodnych w procesie załamania populacji
tego gatunku w Europie. W szczególności nie udało się potwierdzić, aby aktywność
ludzi, np. wędkarstwo, rekreacja i sporty wodne mogły ograniczać rozmieszczenie
gatunku, a wręcz przeciwnie - udokumentowano bardzo wiele przykładów obecności wydry w siedliskach silnie penetrowanych przez ludzi i zwierzęta domowe, a także w pobliżu zabudowań czy nawet w obrębie dużych miast. Z drugiej strony dopiero niedawno doceniono pozytywne znaczenie obecności dodatkowych środowisk
wodnych, takich jak starorzecza, śródleśne strumienie i torfowiska dla występowania
wydr. Wiele aktualnych badań wskazuje, że nawet niewielkie siedliska tego typu są
intensywnie wykorzystywane przez wydry poszukujące w nich pożywienia. W chwili
obecnej uważa się, że z punktu widzenia ochrony wydry bardziej powinniśmy przejmować się redukcją rybostanu w środowiskach wodnych niż np. rekreacją i turystyką. Należy jednak pamiętać, że ekosystemy wodne są bardzo wrażliwe na zmiany
w środowisku wywołane działalnością człowieka, oraz że złożone powiązania wydry
z różnymi elementami środowiska są nie do końca wyjaśnione.

Fot. 52, 53. K a sk ady i pro gi wod n e stan ow i  bar i e r  n ie t y l ko dl a w y dry, a l e i ry b
cz y inn yc h z w i z an ych z wod z wi e r z t, o gr ani cz ajc w i st ot n y sp o s ó b i c h m i gr a c j .
Fot . Tom a sz Z aj ąc
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Zabijanie przez człowieka
Przez wiele dziesięcioleci wydry były obiektem intensywnych polowań i tępienia
przez ludzi. Na wydry polowano dla ich cenionego futra (będącego wzorcem trwałości w przemyśle futrzarskim), a także z powodu praktykowanego przez wiele lat
w tzw. „nowoczesnym” (obecnie już przestarzałym) łowiectwie zwyczaju zwalczania
szkodników - drapieżników. Szczególnie okrutny rodzaj polowania na wydry z psami utrwalił się wśród angielskich myśliwych. Tępienie wydr mogło być dodatkowym
czynnikiem, który wraz ze skażeniem środowiska przez pestycydy, polichlorowane
dwufenyle i metale ciężkie, spowodował załamanie się liczebności gatunku w Europie. Obecnie w większości krajów wydra objęta jest całoroczną ochroną, co w połączeniu z końcem mody na noszenie naturalnych futer dzikich zwierząt zapewniło
temu gatunkowi “parasol ochronny”. Nielegalne kłusownictwo, głównie na stawach
hodowlanych, nadal pozostaje problemem w wielu częściach areału wydry, jednak może mieć negatywny wpływ na występowanie wydr jedynie w lokalnej skali. Jak
wskazują ostatnie badania z różnych krajów, nielegalne pozyskiwanie nie jest w stanie powstrzymać procesu odbudowy populacji wydr w Europie, natomiast narastającym zagrożeniem jest śmiertelność na drogach w wyniku kolizji z samochodami,
która np. jest główną przyczyną śmiertelności reintrodukowanej, lokalnej populacji
wydr w Holandii.
Zgodnie z aktualną wykładnią przepisów ochrony gatunkowej w Polsce wydra
nie podlega ochronie na obszarach stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane
i jest legalnie odstrzeliwana w ilości do kilku, a nawet kilkunastu osobników / kompleks stawów w ciągu roku. Niestety brak jest danych o wielkości rocznej redukcji
wydry w skali województw i kraju. Brak jest także statystyk śmiertelności wydr na
naszych drogach.
Obecnie śmiertelność wydry w wyniku tępienia przez ludzi oraz kolizji z samochodami utrzymuje się na takim poziomie, który nie hamuje dalszej ekspansji gatunku, jednak należy podkreślić niebezpieczeństwo braku statystyk o śmiertelności
wydr w Polsce. Przewidując dalszy wzrost populacji wydry, za główne zagrożenia
należy uznać te, które są związane ze stawami hodowlanymi: możliwość zaostrzenia
się konfliktu na stawach rybnych, co może prowadzić do wzrostu liczby zabijanych
osobników. Kolejnymi ważnymi problemami wydają się być przewidywane:
• dalsza regulacja rzek i budowa tam, realizowana dla potrzeb wąsko rozumianych
celów ochrony przeciwpowodziowej (zmniejszenie powierzchni optymalnych
środowisk bytowania wydry),
• szybki rozwój motoryzacji i budowa nowych dróg (wzrost śmiertelności wydr na
drogach),
• kłusownictwo w celu pozyskania futer.
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Formy ochrony
i sposoby minimalizacji zagroe
Aktualnie wydra na terenie Europy objęta jest ochroną zarówno międzynarodowymi rozporządzeniami, jak i krajowymi ustawami. Już na początku lat
osiemdziesiątych w 17 europejskich krajach umieszczona została na liście gatunków objętych całkowitą ochroną, a w kolejnych 10 – ochroną częściową. W wielu
krajach ujęta została w narodowych czerwonych księgach zwierząt zagrożonych.
W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody i Jej Zasobów („The IUCN Red List of Threatened Species”) została zaliczona do kategorii NT (bliska zagrożenia, ang. „near threatened”).
W Polsce historia ochrony wydry sięga roku 1927, kiedy umieszczona została
na liście gatunków łownych. Trzydzieści lat później zyskała status gatunku łownego z całorocznym okresem ochronnym. Z listy tej skreślono ją w roku 1995,
obejmując jednocześnie ochroną ścisłą. Obecnie na terenie Polski drapieżnik ten, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
(Dz.U. Nr 220 poz. 2237), objęty jest ochroną częściową. Wyłączona z ochrony
jest jedynie na obszarach stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie. Polska jest jednym z nielicznych europejskich
państw, w których wydra nie figuruje w krajowej czerwonej księdze zwierząt.
Gatunek ten objęty jest w naszym kraju także innymi formami ochrony, w ramach kilku międzynarodowych konwencji i rozporządzeń:
• Konwencja Berneńska – dotycząca ochrony europejskiej przyrody żywej
i naturalnych siedlisk - Załącznik II (lista gatunków rzadkich i ginących w Europie),
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•
•
•

•
•

Konwencja Waszyngtońska (CITIES) - konwencja w sprawie międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin – Załącznik I,
Rozporządzenie Rady (WE) - Załącznik A,
Dyrektywa Siedliskowa RADY 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej fauny i flory - Załącznik II i IV.
Ponadto znajduje się na 2 międzynarodowych listach gatunków zagrożonych:
Czerwona lista IUCN - NT (bliskie zagrożenie, ang. near threatened),
Lista dla Karpat - VU (narażone, ang. vulnerable).

Aktywne formy ochrony gatunku
W latach 80. i 90. XX w. w wielu regionach Europy, w których wydry wyginęły
lub tworzyły niewielkie mocno izolowane populacje, ważnym narzędziem ochrony
było prowadzenie reintrodukcji. Działania te w części przypadków kończyły
się sukcesem. Obecnie działania tego
typu uważane są tylko za jedną z form
odbudowy populacji, wykorzystywaną
w celu podtrzymania (zasilenia) populacji mocno izolowanych, narażonych na
wyginięcie. Jednocześnie więcej uwagi
poświęcono odbudowie i renaturalizacji
środowisk wodnych, które w przyszłoFot. 5 4 . Pr z y k ł a d dz ia ł a 
re nat ur a l i z a c y jn yc h , m a j c yc h z a z a da n i e
ści mogłyby zostać samoczynnie zasiep opr aw  wa run ków sie dl iskow yc h w y dry.
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
dlone przez wydrę, bez dodatkowych
działań takich jak reintrodukcje (fot. 54).
Z myślą o samoistnej rekolonizacji wielu obszarów opracowana została przez
Clausa Reuthera koncepcja sieci korytarzy ekologicznych. Pierwotnie powstała
z myślą o odbudowie populacji niemieckiej, potem rozszerzona została dla całej
Europy (Reuther 1995). Opracowana
koncepcja obejmowała ochronę i odbudowę sieci połączeń wodnych, będących
głównymi korytarzami migracyjnymi
wydry, które umożliwiłyby połączenie
gatunek liczny
wszystkich izolowanych europejskich
gatunek rzadki
populacji tego drapieżnika poprzez samoistną rekolonizację kolejnych obszaR yc . 2 6 . G ł ów n e p o ł  c z e n i a si e c i si e d l i sk
w y dry w z a c h o dn iej Eu ro pie .
rów (ryc. 26).
(w g R eu t h er 1 9 9 5 , z mi e ni o n e)
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Ryc. 27. Wykre s pre z e n t u jc y gł ów n e pr z yc z y n y m i e rte l n o  c i w y dry w Nie mc z e c h
w l atac h 1985- 2000.
(w g R eu t he r 2 0 0 2 )

Obecnie główną przyczyną śmiertelności gatunku są kolizje z pojazdami. O ile
śmiertelność wydr w żakach i sieciach rybackich wykazuje tendencje spadkowe, o tyle
od kilkunastu lat obserwowany jest gwałtowny wzrost przypadków śmierci wydry na
drogach (ryc. 27). Zmniejszenie liczby utonięć jest efektem wdrażania pewnych form
zabezpieczeń, można zatem oczekiwać, że również powszechne wdrożenie metod
minimalizujących negatywny wpływ dróg i inwestycji z nimi związanych, zmniejszy
śmiertelność w wyniku kolizji z pojazdami.

Ograniczanie miertelnoci wydry na drogach
Gęsta sieć dróg stwarza istotną barierę dla przemieszczania się zwierząt, dla których
próba jej pokonania często kończy się śmiercią. W celu ograniczenia efektu barierowego, jaki stanowią drogi i linie kolejowe, opracowano liczne metody minimalizujące ich
negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku zwierząt są to głównie różnego rodzaju przejścia, które umożliwiają bezpieczne pokonanie niebezpiecznych odcinków bez narażania życia (fot. 55). Istotne jednak, aby tego typu konstrukcje
były odpowiednio zlokalizowane tak, aby mogły być w pełni wykorzystane przez poszczególne gatunki bądź grupy zwierząt.
W przypadku ziemnowodnego gatunku, jakim jest wydra, wiele przypadków
śmierci na drogach stwierdzono w miejscach, gdzie drogi przecinają cieki wodne,
bądź w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Nieco zaskakujące wyniki dały badania
tropy wydry
nad śmiertelnością wydry na drogach
przeprowadzone w Niemczech, które
wykazały, że prawie połowa miejsc kolizji
Fot. 55. Bud owa au t o str a dy A4 pr z e c i n ajc ej
B ory D olno l  skie z pr z y kł ad e m pr z ejc i a
wydr z samochodami wystąpiła w miejd olneg o w ykor z yst y wane g o pr z e z w y d r  , ju 
na etapie bud ow y.
scach, gdzie droga nie przecinała żadnych
Fo t . Walde m ar B e na
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cieków czy zbiorników wodnych (Körbel
1994). Niemniej wciąż aż 40% miejsc kolizji znajdowało się w odległości do 100 m
od wody. Przyczyna wysokiej śmiertelności w sąsiedztwie mostów i przepustów
wodnych leży w ich konstrukcji. Wiele
z nich bowiem nie spełnia odpowiednich
wymogów, aby mogły być wykorzystane
jako przejścia dla wydry czy innych ziemnowodnych zwierząt (np. bobrów). Zaobserwowano, że wydry unikają przepływania pod niskimi mostami i przepustami,
a nie mając możliwości przejścia brzegiem
pod mostem, próbują przekroczyć drogę,
narażając się na potrącenie przez prze57 . Pr z y k ł a dy mo st u n ie b e z pie c z n e g o ,
jeżdżający pojazd. Aby uniknąć takich Fot. 56,
p oz baw i o n e g o “su c h yc h pr z ej   ” ( A )
i be z pi e c z n e g o dl a w y dry, z z a c h owa n y m
sytuacji, zaleca się niewielką modyfikację
pa se m b r z e g u ( B ) .
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
w konstrukcji mostów i przepustów, tak
aby w pełni spełniały one rolę bezpiecznych przejść. Istotnym czynnikiem jest odpowiedni stosunek wysokości do szerokości takiego przejścia w zależności od jego długości, tak aby zachować odpowiedniej szerokości pas brzegu (Tabela 4).
W przypadku zbyt wąskich konstrukcji, które uniemożliwiają zachowanie lub odtworzenie odpowiednio szerokiego brzegu zaleca się wykonanie sztucznego „suchego”
przejścia po obu stronach mostu. W przypadku przepustów i mostów o szerokości powyżej 2 m, przy obu brzegach należy zainstalować specjalne półki (drewniane bądź betonowe) o szerokości ok. 0,5 m, umieszczone powyżej średniego poziomy wody. Należy
pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dostępu do półki z brzegu. W przypadku mniejszych przepustów, o szerokości poniżej 2 m, półka lub platforma może być umieszczona
po jednej stronie. Modyfikacją dla ok. półtorametrowej średnicy okrągłych przepustów
jest dno wyłożone kamieniami bądź z ułożonymi wzdłuż pniami drzew (o średnicy
20 cm), pełniącymi funkcję suchego przejścia (Jdrzejewski i in. 2004).
Tabela 4. Optymalne parametry przepustów przystosowanych dla wydry (Körbel 1995).

Długość
mostu
(przepustu)

Wysokość powyżej
lustra wody mierzona przy
średnim stanie wody

≤10 m

min. 100 cm

10 ≥ 15 m

min. 150 cm

> 15 m

na każde 100 cm dodatkowej
długości zwiększamy
wysokość o 5 cm

Szerokość brzegu
po każdej stronie
150 cm szerokość brzegu; przynajmniej
100 cm powinno znajdować się ponad wodą.
200 cm szerokość brzegu; przynajmniej
150 cm powinno znajdować się ponad wodą.
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250 cm szerokość brzegu; przynajmniej
200 cm powinno znajdować się ponad wodą.
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Fot. 58. P r z ykł ad pr aw i d ł owo w y kon an e g o pr z ejc i a d l a w y dry p o d l in i ko l ej ow ,
z z a mon towan y m i su c h y m i p ół k a m i p o obu je g o st ro n a c h .
Fot . Wal de m ar B e na

Na rzekach i potokach o znacznych rocznych wahaniach poziomu wody stosowanie stałych półek jest mało praktyczne, bowiem przy wysokich stanach wody będą zalewane. Tutaj zaleca się zastosowanie tzw. „przejść pontonowych”, które unoszą się na
wodzie, a więc niezależnie od aktualnego stanu wód spełniają funkcję suchego przejścia. Należy pamiętać, aby konstrukcja była nieco dłuższa od przejścia, umożliwiając
tym samym swobodny dostęp z brzegu.
Projekt przejcia pontonowego pod mostem
dla wydry i innych ssaków.
Pontonowe pomosty powinny być stosowane w przypadkach, w których mamy do
czynienia z dużymi wahaniami poziomu, bądź w przypadku dużych rzek o niestabilnym dnie. Pomosty tego typu powinny mieć połączenie z brzegami rzeki, by mogły
z nich korzystać także gatunki lądowe.
Pływające pontony wykonane są z drewna stanowiącego osłonę materiału pławnego (ryc. 28). Aby mogły być skutecznie wykorzystywane również przez inne niż
wydra drobne i średnie ssaki, powinny mieć długość przekraczającą długość mostu,
szerokość - 30 cm i wysokość - 10 cm (szczegółowy schemat – rys. 28a). Rurki, do
których przymocowana jest konstrukcja przejścia pontonowego, przytwierdzone są
na stałe do obu ścian mostu. Sposób mocowania zależny jest od konstrukcji mostu.
Poniżej zaproponowano dwa przykłady pomostu pontonowego. Jeden „standardowy” przystosowany do części znajdującej się bezpośrednio pod mostem.
Dla odcinka leżącego przy naturalnym brzegu, oddalonym od krawędzi ściany mostu,
wprowadzić można nieznaczną modyfikację w postaci ruchomej półki, która umożliwi bezproblemowe przejście bezpośrednio z brzegu na kładkę (rys. 28b). W takim
przypadku szerokość ruchomej półki (przymocowanej na zawiasach) zależna jest od
konstrukcji mostu i tym samym odległości całej konstrukcji od linii brzegowej.
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Przejście pontonowe

a
wypełnienie
polistyrenowe
20 mm

10 cm
rurki galwaniczne
na stałe przymocowane
do ściany mostu

30-35

cm

Modyfikacja łącząca kładkę z brzegiem
ruchoma półka o szerokości
zależnej od odległości od brzegu
umożliwiająca bezproblemowe przejście
z brzegu na kładkę

b

ruchoma półka

zawiasy

Ryc . 28. S c he m at y pr z ej p on ton ow yc h .
Ry c . Tom a sz Z aj ąc
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Fot. 59, 60. P r z yk ł ady pr z ej “suc h yc h” i “m okryc h” t wo r z o n yc h p o d dro g  .
Fot . Jer z y Ro m an o w sk i

W przypadku braku możliwości zastosowania powyższych rozwiązań (zbyt
wąskie przepusty, konstrukcja uniemożliwiająca zamontowanie półek) alternatywę stanowią suche przejścia dla zwierząt zlokalizowane w pobliżu cieku
(fot. 59 i 60). Przejścia tego typu zaleca się stosować również w przypadku, gdy
przepust nad ciekiem wodnym spełnia wymogi przejścia dla zwierząt, ze względu
na wysoki wskaźnik śmiertelności wydry w pewnej odległości od wody. Podobnie
jak w przypadku wodnych przepustów, parametry przejść suchych zależne są od
ich długości (Tabela 5).
Tabela 5. Parametry suchych przejść przystosowanych dla wydry (Körbel 1995).

Długość
tunelu
≤10 m
10 ≥ 15 m
15 ≥ 25 m
> 25 m

Średnica tunelu
min. 100 cm
min. 120 cm
min. 150 cm
Zalecana konstrukcja suchego tunelu wg poniższego przelicznika:
wysokość: 150 cm + 5 cm za każde 100 m długości tunelu,
szerokość: min. 300 cm + 10 cm za każde dodatkowe 100 cm długości tunelu.

Istotne jest, aby tego typu przepusty i tunele pozostawały suche przez cały rok.
Wejście powinno znajdować się na poziomie gruntu, ewentualnie na wysokości poniżej 10 cm. Podłoże tunelu powinno mieć w miarę naturalny charakter. W tym celu należy wyłożyć dno przynajmniej dziesięciocentymetrową warstwą piasku bądź ziemi.
Zarówno przepusty wodne, jak i suche przejścia powinny być stosowane wspólnie z grodzeniem. W tym celu stosujemy siatkę o wysokości min. 150-160 cm
powyżej gruntu, wkopaną w podłoże na głębokość 40-50 cm, aby uniemożliwić
podkopywanie. Zalecana gęstość oczek to ok. 4 cm (w celu uniknięcia przechodzenia płazów i drobnych ssaków gęstość siatki powinna zwężać się ku dołowi).
W przypadku zabezpieczania tylko mostów i przepustów wodnych siatka powinna rozciągać się wzdłuż drogi na odcinku przynajmniej 100 m. W przypadku zaFormy ochrony i sposoby
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Rys . 29. Jednokierun kowa br a m k a w o gr odz e n i u um o l i w i a j c a u c ie c z k  z wie r z  t om, k t ó re
d o stały si na dro g , spe ł n i s woj f un kc j r ów n i e  w pr z y pa dk u w y dry. A - wid o k o g ó l n y, B s che m at dz iał ania . P odan o n ajm n i ejsz e d opusz c z aln e w y mia ry p o sz c z e g ó l n yc h e l e me n t ów.
Ry c . Kr z y sz tof Z aj ąc

stosowania przejść suchych i tuneli siatkę prowadzimy na całym odcinku uznanym za niebezpieczny. Miejsca, gdzie kończy się ogrodzenie, warto oznakować
dodatkowo przy użyciu znaków ostrzegawczych, bądź nakazujących ograniczenie
prędkości dla pojazdów.
Aby tego typu przejścia dolne właściwie spełniały swoją funkcję, powinny być
zachowane odpowiednie odstępy pomiędzy nimi. W zależności od rozmiaru konstrukcji maksymalny rozstaw pomiędzy nimi wynosi 500 m. Jednak w przypadku wydry zaleca się stosowanie mniejszych odstępów (200 m), jako gwarantujących wyższą skuteczność i zapobiegających próbom przedostania się przez siatkę
(Körbel 1995).
Warto również wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie w formie jednokierunkowej bramki w ogrodzeniu umożliwiającej wydostanie się zwierzętom, którym
udało się w jakiś sposób przedostać na drogę (ryc. 29).
Stosowanie dodatkowych suchych przejść dolnych uzależnione jest od warunków lokalnych (natężenia ruchu i możliwości wykopania przejścia). W przypadku
mało uczęszczanych dróg często wystarczy odpowiednie oznakowanie potencjalnych miejsc kolizji i ograniczenie prędkości. Jednak nawet w takich przypadkach
zaleca się dostosowywanie mostów i przepustów pod kątem funkcjonalności, jako
pełniących rolę przejść dla zwierząt. Opisane powyżej typy przejść i przepustów
będą skutecznie spełniały swoją funkcję również w przypadku innych krajowych
zwierząt, takich jak: bóbr, piżmak, lis, borsuk, kuny, tchórz, gronostaj, łasica czy
rzęsorek rzeczek.
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Ograniczanie miertelnoci wydry
w sieciach i akach
Odnotowywany w ostatnich latach systematyczny spadek przypadków utonięć
wydry w znacznym stopniu jest efektem powszechniejszego stosowania w Europie zabezpieczeń, które całkowicie eliminują bądź wyraźnie ograniczają przypadki śmierci
wydry. W przypadku żaków, które były częstą przyczyną utonięć wydr, opracowano
specjalne modele zastawek.
Projekt zabezpieczeń chroniących przed utonięciami wydr w żakach (przy jednoczesnym utrzymaniu ich skuteczności w prowadzonych połowach) opracowany
został przez Vincent Wildlife Trust (Jefferies i in. 1988). Na etapie projektowym
kluczowy nacisk postawiono na określenie optymalnego rozmiaru otworu uniemożliwiającego przedostanie się wydry do środka. Drugim istotnym elementem jest
odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń wewnątrz sieci. Otwory powinny mieć
z jednej strony na tyle duże rozmiary, aby nie wpływały znacząco na wynik połowów
i jednocześnie zabezpieczały przed przedostaniem się do środka mniejszych osobników dorosłych i młodocianych. Nie uwzględniono tu natomiast szczeniąt i młodych
zależnych od matki, ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo przedostania się
do wnętrza żaków niedostępnych dla matki. W oparciu o przeprowadzone pomiary
Vincent Wildlife Trust zaproponował stosowanie obręczy o maksymalnej średnicy
95 mm (samice bez problemu przedostają się przez otwory o średnicy 115 mm),
sztywnej siatki zabezpieczającej o oczkach średnicy 85 mm (przekątna 105 mm).
W przypadku elastycznej siatki zabezpieczającej wielkość oczek nie powinna przekraczać 75 mm (obwód 300 mm). Aby żaki zachowały pełną efektywność połowów
i ochronę przed dostępem wydr, zabezpieczenia powinny być umieszczone pomiędzy
pierwszą obręczą sieci (pozycja P1) i końcem pierwszego zwężenia (pozycja P2).
Poniżej zamieszczono 4 przykładowe typy zabezpieczeń wraz z opisem ich budowy i lokalizacji (wg Jefferies i in. 1988).
1. Kwadratowe zabezpieczenia (ang. square guard lub S guard): mała kwadratowa,
sztywna siatka tworzona z prętów o grubości 3 mm z nierdzewnej stali. Poszczególne otwory (oczka) mają boki o długości 85 mm (Tablica 3 B). Całość mocowana
jest od wewnątrz do końcowego otworu lejkowatego zwężenia żaka (pozycja P2).
2. Obręcz (ang. ring guard lub R guard): sztywna obręcz o średnicy 95 mm, zrobiona
ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm (Tablica 3 C). Obręcz zamocowana jest przy
wewnętrznym końcu pierwszego lejkowatego zwężenia wewnątrz sieci (P2, Tablica 3 A).
3. Przednia sieć (ang. front net lub F guard): elastyczna przednia siatka nylonowa
o długości oczek 75 mm. Sieć przymocowana jest do aluminiowej ramy o grubości 3 mm (Tablica 3 D) przymocowanej do przedniej obręczy sieci (pozycja P1,
Tablica 3 A).
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4. Krata (ang. grid lub G guard): duża usztywniona przednia siatka w formie kwadratowych otworów o bokach długości 85 mm umocowanych do stalowej
ramy grubości 3 mm (Tablica 3 E). Krata powinna być przyczepiona do przedniej obręczy przy otworze żaka (P1, Tablica 3 A).

Tablica 3. Formy zabezpieczania aków
(wg Vincent Wildlife Trust 1988)

P1

P3

P2

pierwsze
zwężenie
lejkowate

Ø 50 cm

P4

P5

P6

pierwsza drugie
komora zwężenie
lejkowate

druga
komora

A

trzecie
zwężenie
lejkowate

trzecia
komora

Ø 42 cm

B

C

85 mm
95 mm
85 mm

75 mm

85 mm

85 mm

75 mm

500 mm

E

D
250 mm

250 mm
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Kwadratowe zabezpieczenia i obręcze najlepiej zamocować wewnątrz sieci,
podczas gdy przednia sieć i krata mocowane są w formie dwóch połączonych połówek przy otworze sieci. W przypadku, gdy zabezpieczenie mocowane jest na stałe
do pierwszej obręczy żaka, rama nie jest potrzebna. Ich kształt i rozmiar są zależne
od wielkości i kształtu otworu wejściowego, zaś zastosowanie kwadratowych zabezpieczeń i obręczy powinno być mocowane w żakach nieprzystosowanych do przymocowywania szerokich przednich sieci i krat.
Według niektórych badaczy przedstawione tu wymiary mogą być za duże, biorąc pod uwagę stwierdzenia przypadków śmierci w żakach także młodych wydr,
które mogłyby przedostać się przez zalecane przez Vincent Wildlife Trust zabezpieczenia (Mol 1990, Reuther 2002).
Zdecydowana większość przypadków śmierci wydry w żakach bądź sieciach
odnotowywana była w płytkiej strefie przybrzeżnej. Wraz ze wzrostem odległości
i głębokości liczba przypadków utonięć spadała. Zdecydowana większość martwych osobników w żakach na wybrzeżu Szkocji znajdowana była na głębokości
2-5 metrów. Również w przypadku wód śródlądowych większość stwierdzeń była
wykazywana w płytszych wodach, podczas gdy w miejscach głębszych (powyżej
4,5 m) nie odnotowano przypadków śmierci wydry w żakach (Reuther 2002). Zatem prowadzenie połowów na większej głębokości i jednocześnie odsunięcie miejsc
połowów od linii brzegowej może dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie przypadków
śmierci wydry w żakach bądź sieciach.
Ogólne zalecenia odnośnie bezpiecznego dla wydr stosowania żaków:
1. Należy unikać rozkładania żaków w płytkich wodach o głębokości poniżej 2 m
jak i w bezpośredniej strefie przybrzeżnej (w odległości mniejszej niż 60 m od
brzegu).
2. Należy unikać miejsc, w których występuje szczególnie duże ryzyko kontaktu
z wydrami, takich jak rzeki, ich ujścia do jezior i dopływy.
3. Należy zapewnić regularne naprawy sieci zwiększające ich skuteczność
i utrzymujących odpowiednią ich atrakcyjność bez stosowania przynęt
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z gospodark ryback
Obecność wydry w Polsce obserwujemy nie tylko nad naturalnymi ciekami
wodnymi, ale także nad różnego rodzaju zbiornikami, również tymi, które powstały
w wyniku działalności człowieka. Zaliczamy do nich stawy rybne, których na terenie
Polski mamy 2 rodzaje: stawy (gospodarstwa) pstrągowe oraz stawy (gospodarstwa)
karpiowe (Bieniarz i in. 2003, Dobrowolski 1998). Gospodarstwa pstrągowe są to
kompleksy stawów o niewielkiej łącznej powierzchni (około 1,5 ha), gdzie pojedyncze
stawy mogą mieć powierzchnię od kilkunastu do kilkudziesięciu arów. Gospodarstwa
karpiowe mają różną wielkość, mogą dochodzić do kilku tysięcy hektarów, przy czym
wielkość pojedynczych stawów może się wahać od 1 do nawet kilkuset hektarów.
Rozległe kompleksy stawowe stanowią dogodne, zarówno pod względem pokarmowym jak i środowiskowym, warunki dla wydry. Jako drapieżnik, którego podstawę pokarmu stanowią ryby, przez większość właścicieli gospodarstw rybackich postrzegana
jest jako „szkodnik”, którego obecność na stawach nieodzownie związana jest ze stratami. Niemniej zakres strat, jakie przypisuje się obecności wydry, jest mocno zawyżany (chociażby poprzez pomijanie oddziaływania innych czynników czy gatunków), co
niejednokrotnie potwierdzały badania nad pokarmem wydry prowadzone na stawach.

Drapienictwo wydry na stawach
Badania diety wydry na stawach karpiowych w Polsce, jak i w innych krajach, w oparciu o analizę zawartości odchodów wykazały, iż podstawę pokarmu
tego zwierzęcia stanowią ryby. Jednak ich skład wyraźnie się zmienia w zależnoKonflikt y
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ści od lokalizacji stawów czy pory roku.
W większości wyraźnie zaznacza się
niższa frekwencja ryb oraz niższy ich
udział procentowy w biomasie skonsumowanego pokarmu w sezonie letnim.
Badania prowadzone w okolicach Zatora na stawach karpiowych wykazały
spadek udziału ryb w pokarmie do niecałych 46% w okresie lata, podczas gdy
h o d owl a n e sta n owi k u sz  c e
najwyższy udział procentowy w bioma- Fot. 61. Staw eyrowisko
dl a w ydry.
Fo
t . Wal d e m ar B e n a
sie stwierdzono w sezonie wiosennym
(81% wszystkich ofiar) (Winiowska 2006). Podobne wyniki uzyskane zostały przez innych badaczy, gdzie również udział ryb o tej porze roku był najniższy,
przy jednoczesnym wyraźnym wzroście alternatywnych grup pokarmu takich jak
raki, ptaki wodne bądź owady (Kloskowski 1999, Kuerová i Roche 1999).
Również w odniesieniu do karpia, na hodowlę którego nastawiona jest większość gospodarstw rybackich w Polsce, obserwuje się znaczną zmienność udziału
w diecie w poszczególnych miesiącach (z wyraźnym wzrostem pod koniec zimy)
(Kloskowski 2005b). Niemniej w skali roku pozostaje on jedną z ważniejszych
ofiar (od 12 do 40% całkowitej biomasy ofiar) (Kloskowski 1999, Winiowska
2006). Warto jednak tutaj zaznaczyć, iż większość schwytanych karpi to drobne
ryby o długości 6-8 cm. Ponadto badania nad preferencjami pokarmowymi wyraźnie wskazują, że wartościowe - z ekonomicznego punktu widzenia – gatunki (takie
jak karp, amur i tołpyga) są wyraźnie unikane przez wydrę. Gatunkami preferowanymi są gatunki ryb zaliczane to tzw. „białej ryby”, czyli gatunków nie hodowlanych,
a występujących w stawach, takich jak: okoń, jazgarz, ukleja, słonecznica, kleń,
kiełb, jelec czy czebaczek amurski (Geidezis 1998, Kloskowski 1999, Lanszki
i in. 2001, Winiowska 2006). Zmienność udziału karpia w pokarmie wydry wykazywana przez poszczególnych badaczy w znacznym stopniu wynika z lokalnych

Fot. 62. Br ak z abe z pi e c z e  spr aw i a ,  e staw y h o dwl a n e
stan ow i  c z  sto ł at wo d o st pn e  ródł o p o k a r mu.
Fot . Jer z y Ro m an o w sk i
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i le  c ych w jej s si e dz t w i e n a pr z y kł adz i e bada w Te b o  ( Cz e c h y ) .
( Tom a sz Z aj ąc w g Ku e rová i Ro che 1 9 9 9 )

warunków środowiskowych, klimatycznych i behawioru łowieckiego tego drapieżnika. Niejednokrotnie podkreślano, że wyraźnie preferowane są gatunki ryb występujące w pobliżu brzegu (w strefie litoralu) jako łatwiejsze do schwytania, podczas gdy
gatunki unikane związane są z głębszymi otwartymi wodami (ryc. 31, Kruuk 1995,
Lanszki et al. 2001). Zróżnicowanie gatunkowe ryb i innych potencjalnych ofiar
w sąsiedztwie stawów hodowlanych ma również istotny wpływ na stopień drapieżnictwa na karpiu i innych - wartościowych z ekonomicznego punktu widzenia gatunkach. Również spadek udziału ryb czy samego karpia występujący latem, może
być wynikiem zwiększenia dostępności innych potencjalnych ofiar w środowisku
w tym okresie.
Przeprowadzona ocena wpływu wydry na produkcję ryb na terenie Rybackiego
Zakładu Doświadczalnego w Zatorze wykazała, iż szkody wyrządzane przez tego drapieżnika w ciągu roku wynoszą tylko 0,4% produkcji karpia (w kalkulacji tej została
uwzględniona ilość wydr bytujących na
stawach). Natomiast jeśli wyodrębnimy
tylko klasę narybku, ze względu na wielkość najczęściej zjadanych karpi określonych na podstawie fragmentów szkieletu,
to konsumpcja tego gatunku na terenie
RZD Zator wzrośnie do 16,8% produkcji.
Kalkulacja ta wydaje się być zaniżona,
ponieważ nie uwzględnia ona strat, jakie
hodowcy ponoszą z tytułu poranienia ryb
Fot. 63. Z achowanie ro l i n n o c i n ad br z e  n ej
przez wydry, bądź strat będących wynim o e w z nacz n ym stopni u z m n i ejsz y pr e sj
w yd ry na g at unki preferu jc e wody ot warte ,
kiem presji wydry na ryby w okresie zitakie jak k ar p.
Fo t . Je r z y Ro m an ow sk i
mowym. Zarówno stres, jak i zwiększona
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Ryc. 31. Wykre s pre fe r e n c ji  e r owan i a w y d r w r ó n yc h stre fa c h sie dl iskow yc h . Wa rt o  c i
d odatn i e oz n ac z aj pr e fe r e n c je , u je mn e u n ik a n ie .
( Tom a sz Z aj ąc w g L an s z k i i i n. 2 0 0 1 )

aktywność ryb w okresie zimy prowadzi do spadku ich masy ciała bądź śnięcia. Wykonana analiza pokarmu wydry na podstawie zawartości odchodów nie daje jednak
możliwości oszacowania strat wywołanych tego typu presją.
Wyniki badań dotyczące wpływu wydry na populacje ryb na stawach pstrągowych w południowej Polsce mocno odbiegają od tych uzyskanych na stawach
karpiowych. Spośród biomasy skonsumowanych przez wydrę ryb, na terenie 7 gospodarstw pstrągowych, pstrąg stanowił aż 89% (na stawach karpiowych ok. 20%)
(Winiowska i Mordarska-Duda 1998, Winiowska 2006). Zanotowano wyraźny wzrost udziału procentowego biomasy skonsumowanego pstrąga w okresie zimy,
w stosunku do lata. Oszacowano również straty, jakie ponoszą gospodarstwa pstrągowe. W zależności od wielkości gospodarstw, konsumpcja pstrąga wynosiła od 2,7% do
43,6 % rocznej produkcji (Winiowska i in. 2001). W tym przypadku również nie
zostały uwzględnione straty pośrednie, jakie powstają w wyniku obecności wydry
na terenie ośrodków hodowli ryb.

Sposoby zapobiegania i minimalizacji szkód
Problem szkód wyrządzanych przez wydry w gospodarce rybackiej poruszany był
w wielu europejskich krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Danii, Austrii, Czechach czy
Niemczech.
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Rekompensaty
W nielicznych europejskich krajach wprowadzono systemy wypłaty rekompensat
za szkody powodowane przez wydrę w rybostanie. Jednak program ten nie ograniczył
przyczyn kłusownictwa, a w pewnym stopniu przyczynił się do lawinowego wzrostu
liczby wniosków o przyznanie odszkodowań. Ze względu na trudności w ocenie
szkód powodowanych na stawach przez wydrę, jak i wprowadzenie wytycznych
Rady Europy, zalecających unikanie wypłaty rekompensat (przy jednoczesnym promowaniu innych działań ograniczających szkody), obecnie odchodzi się od tej formy
rozwiązania problemu.

Eliminacja gatunku
Badania przeprowadzone w wielu krajach wykazały, że usuwanie wydr z terenu
stawów (poprzez odstrzał lub wyłapywanie i wywożenie) jest praktycznie nieskuteczne czy wręcz przynosiło odmienny efekt. Większość stawów leży w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, a na miejscu usuniętych osobników wkrótce pojawiają się
kolejne zapełniając zwolnioną niszę.

Zabezpieczanie stawów
Na obszarze Europy dużo uwagi poświęca się w ostatnim czasie kwestii zabezpieczania stawów, które mogłyby zmniejszyć zakres szkód wyrządzanych przez obecność
tego drapieżnika. Poszczególne metody stosowane są w zależności od powierzchni
stawów, jak i ich lokalizacji (warunków środowiskowych w ich bezpośrednim sąsiedztwie). W przypadku większych kompleksów szczególny nacisk kładzie się na ochronę
wybranych zbiorników, szczególnie małych i zarybionych wartościowymi rybami, jak
zimochowy, stawy narybkowe czy stawy pełniące funkcję rozrodczych bądź zajęte
przez ryby gotowe do sprzedaży.
Warto pamiętać o dwóch istotnych
zasadach:
1. Łatwiej jest utrzymywać wydrę z dala
od stawu, jeśli już na etapie jego tworzenia zastosujemy pewne formy minimalizacji negatywnego wpływu wydry.
2. Sukces każdej z metod zabezpieczeń w znacznym stopniu jest zależny od
obecności i obfitości innych źródeł pokarmu. W przypadku, gdy w sąsiedztwie
stawów znajdują się inne obfitujące w poFot. 64. Z abe z piecz an i e stawów m o e
karm cieki i zbiorniki wodne, motywacja
w niek t óryc h pr z ypadk ac h c ał kow i c i e
w yeliminowa sz kody p owod owan e pr z e z
drapieżnika
do pokonywania zabezpiew ydr w ryb o stan i e .
Fo t . Je r z y Ro m an o w sk i
czeń zdecydowanie spada.
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Metody minimalizacji szkód:
Zwikszenie zrónicowania gatunkowego
przy jednoczesnym obnieniu zagszczenia ryb
Straty są zazwyczaj wyższe w małych stawach silnie zarybionych, z wyraźną dominacją jednego gatunku ryb, na którego sprzedaż są nastawione. W tego typu zbiornikach wydra nie ma innego wyboru jak chwytanie ryby hodowanej na sprzedaż. Badania nad drapieżnictwem wydry na stawach w Třeboň wskazują, że w sytuacji, gdy
zagęszczenie ryb w stawie jest niższe i/lub zróżnicowanie gatunkowe duże, wydry
chwytają głównie mniejsze, nie komercyjne gatunki (jak płoć, leszcz, ukleja) przebywające w strefie przybrzeżnej stawu.

Tworzenie „zbiorników buforowych”
Alternatywną formą działania mającą na celu zmniejszenie presji drapieżnika na
gatunki cenne ekonomicznie jest zakładanie niewielkich (ok. 0,5 ha) zbiorników „buforowych” zarybianych różnorodnymi gatunkami ryb (określanych mianem „rybiego
chwastu”), które nie mają dużej wartości ekonomicznej, ale stanowią interesujące źródło
pokarmu dla wydry. Tworzenie tego typu zbiorników w otoczeniu stawów hodowlanych
może w istotny sposób zmniejszyć drapieżnictwo na cennych gospodarczo gatunkach.

Polepszenie warunków siedliskowych/
tworzenie strefy litoralu
Działanie to obejmuje zachowanie lub stworzenie strefy roślinności przybrzeżnej,
trzcinowisk, krzewów, roślinności pływającej i miejsc z wypłyceniami. W ten sposób
powstają warunki korzystne dla owadów, skorupiaków, płazów, węży, wodnych ptaków i ziemnowodnych ssaków. Są to też potencjalne miejsca rozrodu dla ryb (np. płoci). Wszystkie te grupy zwierząt stanowią ważne dla wydry źródło pokarmu, dlatego
też litoral spełnia istotną rolę jako alternatywna strefa buforowa obfitująca w pokarm,
dodatkowo obniżająca poziom strat ekonomicznych w gospodarstwach stawowych.
Badania nad pokarmem wydry na stawach wskazują, że udział gatunków zasiedlających strefę litoralu (jak szczupak, okoń czy karaś srebrzysty) był zazwyczaj
znacznie wyższy od ich dostępności (zagęszczenia) obserwowanej w środowisku
(ryc. 33, Lanszki i in. 2001).

Grodzenie
Zalecane głównie w przypadku niewielkich i cennych zbiorników (zimochowów,
zbiorników tarliskowych czy stawów pstrągowych).
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1 mm
6 cm

100-150 cm

20-30 cm

Ryc. 32. P r z ykł a d ow y sc he m at o gr odz e n i a z abe z pi e c z a j c e g o pr z e d w y dr  .
Ry c . Tom a sz Z aj ąc

Zdarza się, że miejsca tego typu często są już chronione poprzez zastosowanie
grodzenia, jednak ich skuteczność w przypadku wydry pozostaje czasem znikoma.
W wielu przypadkach, aby spełniało ono dobrze swoją rolę również w przypadku tego
drapieżnika, wystarczy zwykle samo uszczelnienie i naprawienie siatki, bądź wkopanie jej w grunt. Poprawnie wykonane ogrodzenie powinno być wkopane w ziemię dla
ochrony przed podkopywaniem na głębokość 20-30 cm. Siatka powinna być również
zamocowana po obu stronach tuneli i przepustów nawadniających staw (ryc. 32).
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie zimochowów
i innych tego typu stawów z cennymi rybami. Grodzenie powinno być wykonane przy pomocy siatki o oczkach wielkości 6 cm, z drutu o średnicy min. 1 mm
i sięgać ≥100 cm ponad powierzchnię gruntu oraz być wkopane w ziemię (ryc. 32).

Ogrodzenie elektryczne

Ryc. 33. Bardz o wa  n e je st r ów ni e 
odp owiednie z abe z piec z e n i e pr z e pu stów
i t uneli nawadnia jc yc h staw.
Ry c . To ma sz Z aj ąc
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Złożone z 2 przewodów elektrycznych, zasilane np. przy pomocy akumulatora samochodowego bądź baterią słoneczną. Przewody powinny przebiegać
na wysokości 15 i 25 cm nad ziemią. Jest
to stosunkowo tania i zarazem skuteczna
forma zabezpieczania stawu. Jej skuteczność wzrasta dodatkowo przy równoczesnym zastosowaniu standardowych
grodzeń (ryc. 34). Obecnie testowane są
różne typy grodzeń elektrycznych. Jedną
z bardziej skutecznych wydają się ogrodzenia elektryczne stosowane w przy-
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padku królików (tj. ogrodzenie z siatki, przez które przepływa prąd, ewentualnie z oddzielnie przeprowadzonym przewodem elektrycznym). Optymalna średnica oczek
siatki to 70 x 60 mm przy minimalnej wysokości ogrodzenia wynoszącej 70 cm.
Jedną z form modyfikacji zabezpieczeń polegających na grodzeniu stawu siatką
jest założenie jednego przewodu elektrycznego ok. 5 - 10 cm nad siatką i kolejnego
nad gruntem na podobnej wysokości (ryc. 35). Szczególnie zalecane jest stosowanie
nylonowej siatki z wplecionym wewnątrz drutem stalowym. Aby rozwiązanie to było
skuteczne, zaleca się okresowe usuwanie lub przycięcie roślinności w sąsiedztwie
przewodu, aby uniknąć przypadków „ucieczki” (spadku) napięcia. Należy również pamiętać o regularnym odśnieżaniu w sezonie zimowym.

ogrodzenie z siatki

przewody elektryczne
mocowane przed ogrodzeniem
lub wplecione w siatkę

100-150 cm
10 cm
15 cm

20-30 cm

powierzchnia gruntu

Ryc. 34. O grodz enie e le k tryc z n e z a sto sowan e ł c z n i e z e sta n da rd ow siatk  dl a z wi k sz e n ia
sku te c z no c i dz i a ł a n i a .
Ry c . Tom a sz Z aj ąc

10 cm

przewody elektryczne

min. 100 cm

10 cm

20-30 cm

powierzchnia gruntu

Ryc. 35. M odyfik acja o gr odz e n i a z je d n o c z e sn y m z a sto sowa n ie m pr z e wo d ów e l e k t ryc z n yc h .
Ry c . Tom a sz Z aj ąc
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Zabezpieczanie otworów
w lodzie na zamarznitych stawach
Wykuwanie szczelin w lodzie w zimochowach m.in. dla zwiększenia stopnia natlenienia jest stosunkowo częstą praktyką na stawach. Otwory te należy zabezpieczać poprzez przykrycie ich bądź otoczenie mniejszych otworów siatką o oczkach
wielkości 6 cm.
W wielu przypadkach stosowanie tego typu otworów w lodzie nie jest niezbędne. Regularne pomiary temperatury wody, stopnia natlenienia i pH wody przez okres
zimy pozwalają określić czy tego typu działania są niezbędne. Wykuwanie dodatkowo
otworów w rzece sąsiadującej ze stawami może w znacznym stopniu ograniczyć szkody, jakie może spowodować wydra w rybostanie stawu.

Wpływ warunków rodowiskowych
i pogodowych na zabezpieczenia
Rozwiązanie z pastuchem elektrycznym, chociaż stosunkowo tanie, wymaga
okresowej kontroli i działań zapewniających odpowiednią skuteczność. Jego efektywność może spaść w czasie intensywnych opadów śniegu i zalegania wysokiej
pokrywy śnieżnej, czy też w niskich temperaturach. Istotne jest, aby tego typu zabezpieczenia były regularnie monitorowane pod kątem naładowania akumulatora
i ewentualnych uszkodzeń. Każdy przypadek, gdy kontakt wydry z ogrodzeniem
nie wiąże się z negatywnym odczuciem sprawia, że zwierzę będzie próbowało po
raz kolejny dostać się na teren stawu.
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Zalecana metoda badania
rozmieszczenia wydry
W latach 70. i 80. XX w. dane o wydrze zbierane były przy pomocy ankiet
kierowanych do leśników, myśliwych, pracowników parków narodowych i innych
przyrodników. Tego typu materiały obarczone były jednak ryzykiem wielu błędów,
np. pomyłek przy oznaczaniu w terenie lub emocjonalnego podejścia do samego
gatunku. Z tego powodu badania ankietowe prowadzone przez różnych autorów
nie były porównywalne ze sobą. Dopiero zastosowanie podobnych metodycznie
badań terenowych, opartych na poszukiwaniu śladów obecności wydry, pozwoliło
na obiektywną ocenę stanu gatunku w Polsce i większej części Europy. Dlatego
należy podkreślić, że wszelkie kolejne badania rozmieszczenia i trendów populacyjnych wydry w Polsce powinny być zbierane na podstawie systematycznych
(powtarzalnych) badań terenowych zgodnych z tzw. standardową metodą badań,
skutecznie wykorzystaną do badań nad wydrą w wielu krajach Europy, w tym
w Polsce (Macdonald i Mason 1994, Brzeziski i in. 1996).
Metoda standardowa nie tylko umożliwia rejestrację występowania wydry, ale
także pozwala określić względną częstość tego gatunku, która może być w wyniku
kolejnych badań porównywana w przestrzeni i czasie. Metoda pozwala dodatkowo na zebranie informacji o wielu aspektach ekologii gatunku, m.in. zasiedlanych
środowiskach (wybiórczości środowiskowej), składzie pokarmu, wrażliwości na
antropopresję itp. Metoda ta jest często nazywana “brytyjską”, ponieważ została
opracowana i po raz pierwszy zastosowana w czterech równoległych badaniach
nad rozmieszczeniem wydry w Wielkiej Brytanii i Irlandii (Crawford i in. 1979,
Green i Green 1980, Lenton i in. 1980, Chapman i Chapman 1982). Europejska sekcja IUCN Otter Specialist Group zarekomendowała metodę jako standarZalecana metoda badania
rozmieszczenia wydry
Wydra ambasador czystych wód
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dową w badaniach nad występowaniem wydry w Europie (Macdonald 1990),
a badacze brytyjscy wykorzystali ją wielokrotnie do monitoringu rozmieszczenia
gatunku w kolejnych dziesięcioleciach. Metoda i jej modyfikacje są szczegółowo
opisane w wielu publikacjach anglojęzycznych (m.in. Romanowski i in. 1996,
Reuther i in. 2000). Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia tej metody, jak również kilka uwag praktycznych, przydatnych dla osób bądź placówek
planujących podjęcie badań nad występowaniem wydry w całym kraju lub jego
częściach, np. dorzeczach rzek, regionach lub województwach (stosowanie ostatniego podziału kraju, choć nienaturalnego z punktu widzenia wymagań siedliskowych wydry, może mieć uzasadnienie w możliwościach zdobywania funduszy).
Badania terenowe prowadzone przy użyciu standardowej metody badań polegają na poszukiwaniu śladów obecności wydry (głównie odchodów, a także wyraźnych tropów) na odcinkach brzegu cieków i zbiorników wodnych o długości
najczęściej do 600 m, zwanych stanowiskami (Lenton i in. 1980). Poszukiwania
najczęściej rozpoczyna się pod mostami i przerywa się je po znalezieniu śladów
wydry, choć zalecane jest, aby dla opisu elementów środowiska penetrować minimum 200 m brzegu. W przypadku braku śladów czasami przedłuża się poszukiwania na odległość do 1000 m, ewentualnie dokonuje się dodatkowych powtórnych poszukiwań po upływie około miesiąca, lub w kolejnym dogodnym sezonie
badawczym. Śladów wydry szuka się nie tylko na samym brzegu, ale także w pewnej odległości, zależnie od notowanych zmian poziomu wody i występowania
elementów środowiska, służących wydrom do znakowania: kamieni, powalonych
drzew, kretowisk, połączeń z mniejszymi ciekami lub sąsiedztwa starorzeczy itp.
Stanowiska, na których stwierdza się obecność śladów wydry, nazywamy pozytywnymi, natomiast te, na których nie znaleziono śladów wydry – negatywnymi.
Wyniki badań terenowych zgodnie z zaleceniami Romanowskiego i Brzezińskiego (1997) przedstawiamy w formie udziału pozytywnych stanowisk i oddzielnie
udziału pozytywnych kwadratów UTM 10x10 km (dalej nazywanych kwadratami UTM). Odnosząc wyniki badań terenowych do odwzorowania w siatce UTM
uznaje się za pozytywny każdy kwadrat, w którym przynajmniej na jednym stanowisku znaleziono ślady wydry.
Stanowiska badawcze wybiera się przy pomocy map topograficznych 1:100 000
(lub dokładniejszych) biorąc pod uwagę obecność cieków i zbiorników wodnych
oraz możliwości dostępu do brzegów. Należy dobierać stanowiska reprezentujące wachlarz środowisk wodnych, zarówno optymalnych, jak i marginalnych dla
wydry, a odległość pomiędzy najbliższymi stanowiskami powinna odzwierciedlać
stopień szczegółowości badań (patrz uwagi poniżej).
Biorąc pod uwagę silnie wyrażoną sezonowość znakowania terenu przez wydry (Macdonald i Mason 1987), która w Polsce może powodować mniejszą
wykrywalność gatunku latem (Romanowski 2000) nie należy prowadzić badań
terenowych w okresie niskiej intensywności znakowania (latem) ani w okresach
wysokich poziomów wód oraz gwałtownych opadów deszczu i śniegu.
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Badania powinny być wykonane przez jedno - lub dwuosobowy, a najwyżej kilkuosobowy zespół przyrodników posiadających wcześniejsze doświadczenie w stosowaniu metody standardowej, najlepiej w ciągu jednego sezonu zimowo-wiosennego lub
od jesieni do wiosny. Udział większej liczby obserwatorów zwiększa ryzyko popełniania błędów przy rozpoznawaniu śladów obecności wydry, jak i pojawienia się różnic
w opisie środowiska badanych stanowisk. Cały zespół badaczy powinien rozpocząć
wspólnie prace terenowe i rozdzielić się dopiero po nabraniu doświadczenia w prowadzeniu obserwacji przez wszystkich uczestników.
Na każdym stanowisku należy notować liczbę znalezionych odchodów, tropów,
wydzieliny zapachowej i miejsc znakowania (kopczyków) wydry oraz odległość znalezienia pierwszych śladów, a także odległość poszukiwań. Dane o ilości notowanych
śladów mogą służyć jako dodatkowa miara względnej częstości wydr. Dodatkowe obserwacje obecności innych zwierząt nadwodnych (np. bobra) i opis środowiska należy
prowadzić na przygotowanym formularzu danych. Na formularzu powinno wykonać
się szkic sytuacyjny (ułatwiający powtórzenie badań terenowych), warto także prowadzić dokumentację fotograficzną znalezionych śladów. W miarę możliwości należy
rejestrować współrzędne stanowiska i drogi poszukiwań przy pomocy przenośnego
odbiornika GPS.
W zależności od wielkości badanego obszaru można stosować modyfikacje
umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy i czasu:
• Monitoring krajowy: badamy co najmniej jedno stanowisko w kwadracie UTM
10x10 km (analogicznie jak Brzeziski i in. 1996), w przypadku nie znalezienia
śladów wydry poszukujemy w dodatkowych stanowiskach w obrębie kwadratu.
• Monitoring regionalny: badamy około trzech stanowisk w kwadracie UTM
10x10 km (analogicznie jak Romanowski 2000), zwracając uwagę na wszystkie
dostępne środowiska wodne.
• Monitoring obszarów Natura 2000, parków narodowych i obszarów podobnej
wielkości: badamy stanowiska, co 1-2 km na ciekach i zbiornikach wodnych.
W celu zdobycia dokładniejszych wiadomości o liczebności populacji można
stosować tropienia ponownie lub specjalnie powtarzać poszukiwanie i zliczanie
śladów wydry ok. 2 tygodni po wcześniejszym całkowitym usunięciu odchodów.
Optymalna metoda monitoringu wydry w ramach ochrony przyrody Natura 2000
powinna zostać jak najszybciej oceniona pod kątem czasochłonności i kosztów w pilotażowych badaniach w kilku wariantach „intensywności” w przykładowych ekosystemach: nizinnym jeziornym, nizinnym rzecznym i górskim.
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Miscelanea
Całkiem niedawno Hans Kruuk, jeden z czołowych badaczy wydry, zwrócił
uwagę na liczące 3000 lat malowidła naskalne znalezione w Szwecji u wybrzeży
Morza Bałtyckiego (Kruuk 2008). Malowidła znajdujące się w mogile królewskiej
(ang. „The Kings Grave”) przedstawiają ludzi i zwierzęta, a wśród nich sylwetki,
które wyraźnie kojarzą się z wydrą w postawie stojącej. Nie ma dowodów na to, że
Skandynawowie hodowali wydry, niemniej obecność ich wizerunków na tamtejszych petroglifach świadczy o tym, iż już w Epoce Brązu wydry odgrywały pewną
rolę w kulturze skandynawskiej.
To dość zaskakujące, że wydra jest obiektem niewielu legend, pomimo że jest
ona przedstawicielem rzędu ssaków drapieżnych, a więc grupy zwierząt, o której
krąży wyjątkowo wiele mitów i przesądów. Wydra jest bohaterką jednej z legend
odnoszących się do życia świętego Kutberta z Lindisfarne, mnicha i biskupa żyjącego w Anglii w VII wieku, obecnie patrona marynarzy, żeglarzy i ornitologów.
Opowieść ta mówi, że św. Kutbert porozumiewał się z wydrami, które wychodziły z wody i ocierały się o jego nogi. Legenda ta opisana jest w jednej z najsympatyczniejszych powieści o przyjaźni człowieka i wydry autorstwa Gavina Maxwella
(wydanie polskie: G. Maxwell 1970 „Wydry pana Gavina”, Iskry Warszawa)
i co ciekawe, nosi znamiona opisu autentycznego zachowania tego drapieżnika
żyjącego na styku dwóch środowisk: wodnego i lądowego. Wiadomo, że po wyjściu z wody wydry bardzo starannie suszą swe futro, często w tym celu tarzają się
i ocierają.
Na Alasce opowiada się legendę, że pewien indiański traper doprowadzony
tropem do kryjówki wydr, pragnąc je zdobyć, przyklęknął na ziemi, ażeby zajrzeć
do wnętrza. W momencie, gdy pochylił się nad otworem wiodącym do nory, draMiscelanea
Wydra ambasador czystych wód
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pieżne zwierzę zaatakowało go tak nieoczekiwanie i wściekle, że nazajutrz znaleziono tam niefortunnego łowcę martwego z przegryzionym gardłem. Według
innych tubylczych wierzeń, istnieją człeko-wydry, które czyhają na ludzi i podstępnie zaciągają ich do podziemnej krainy wydr, gdzie muszą oni dzielić okrutny
los tych istot.
W wielu legendach pojawia się wydra, która z wdzięczności za okazaną
wcześniej dobroć pomaga rybakowi. Przykładem może być legenda o Skalniku –
okrutnym władcy grodu na Skalnej Górze w pobliżu Sandomierza (przytoczona
na podstawie opisu na stronie Biblioteki im. Kubusia Puchatka Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu). Bohaterem opowieści jest Jano, syn rybaka znad Wisły.
„Pewnego razu do kosza, w który łowiono ryby dostała się wydra i nie mogła z niego
wyjść. Syn rybaka, Jano wyciągnął ją stamtąd i od tego czasu wydra z wdzięczności
łowiła dla rodziny Jana ryby”. Gdy później Skalnik wtrącił Jana i jego ukochaną
do lochu, wydra uratowała im życie, przynosząc ryby. Inna legenda „O rybaku
i utopku” mówi o rybaku z Kolanowic nad rzeką Małą Panwią, który trudził się
wyplataniem koszyków i zastawianiem pułapek na ryby i wydry. Gdy rybak z powodu pijaństwa utracił przyjaźń utopka, zielonego człowieczka mieszkającego
w wodzie, ten zagroził mu, że jego los odwróci się na gorsze. I rzeczywiście, „od
tego dnia wiodło się rybakowi bardzo źle, rzadko udawało mu się złowić jakąś rybę
albo wydrę.”
Wszyscy znamy historię Robaka, słynnej wydry oswojonej przez Jana Chryzostoma Paska i niezwykle sympatycznie opisanej w jego głośnych „Pamiętnikach”
z lat 1690 - 1695. Wydra spała w jednym łożu ze swym panem, spełniała w lot dawane jej polecenia, rzucając się jak pies, z wrzaskiem i kąsaniem na intruza. Największe wrażenie na współczesnych pan Pasek i Robak wywierali, gdy właściciel
wydawał komendę „Robak, hul ! hul ! w wodę”, a pupilka wynosiła z pierwszego lep-

Ryc. 3 6. Gr afi k a z e z bi or ów Bi bl i ote ki Nar o d owej w Wa r sz awie ,
pr z e d staw i ajc a o s woj on  w y dr .
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szego stawu rybę jedną po drugiej. Sława wydry dotarła w końcu do króla Jana III,
który zapragnął – za wszelką cenę – mieć to zwierzę u siebie w Wilanowie. Pan
Pasek z ciężkim sercem musiał rozstać się z Robakiem; ten, tęskniący i osowiały, nie mógł się odnaleźć w nowym miejscu. Wkrótce uciekł z pokojów na pola
wilanowskie, a tam znalazł nieszczęśliwy koniec z ręki przypadkowego dragona.
Oswojoną wydrę zilustrował ponad sto lat później, bo w 1837 r., warszawski rytownik Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779 – 1847) w akwaforcie „Wydra oswojona”, zamieszczonej w stołecznym czasopiśmie „Muzeum Domowe albo Czytelnia
Wieczorna” (ryc. 36).
Literatura piękna zna, poza wspomnianymi pamiętnikami pana Paska i książką
Gavina Maxwella, jeszcze kilka przykładów niezwykłych opisów wydr. Wymienić
tu można opowiedzianą przez węgierskiego pisarza Isztwana Fekete historię jednej wydry zwanej Lutra, a także przygody wydry o imieniu Tarka, opisane w klasycznej opowieści angielskiego autora Henry Williamsona z 1927 r. Ta ostatnia
książka przytacza szczegóły popularnego kiedyś w Wielkiej Brytanii okrutnego
polowania z psami na wydry. Ten sposób łowów od dawna nie jest już praktykowany, a jedyną po nim pamiątką jest rzadka rasa psów Otterhound wyhodowanych specjalnie do tych polowań. Krzyżówka Otterhound z jednym z terierów
dała początek popularnej rasie psów Airedale terier. Warto nadmienić, że z wydrą związana jest jeszcze jedna opowieść o pochodzeniu rasy psów. Otóż według
dawnej kanadyjskiej legendy, labrador miał powstać ze skrzyżowania psa z wydrą,
czemu ten jeden z największych psów zawdzięcza swe umiejętności pływackie.
Losy niezwykłych wydr, bohaterów wspomnianych powieści, nasunęły mi
myśl, że tak jak źródłem wielu legend o duchu błąkającym się w starych zamkach
mogły być... rodziny kun domowych, które baraszkując na strychach czynią wiele
hałasów, tak źródłem legend o wodniku zamieszkującym stare młyny wodne zapewne były właśnie wąsate Lutry, Tarki i ich pobratymcy, wynurzające się z toni
wodnej w poświacie księżyca. Do dziś okolice młynów wodnych i mostów są miejscami, gdzie nietrudno dostrzec ślady obecności tych zwierząt, a przy odrobinie
szczęścia – nawet wydry we własnej osobie. Badacze rozmieszczenia tego gatunku, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, tutaj kierują swe pierwsze kroki w poszukiwaniu znaków wydrzej obecności.
Być może racjonalnym wyjaśnieniem tożsamości potwora z Loch Ness jest
obecność wydr w tym jeziorze. Prawdopodobnie film Raynora z 1967 roku, na
którym widać rzekomo grzbiet wynurzonego potwora, pokazuje naprawdę wydrę
lub grupę tych zwierząt.
Wydra pojawia się jako zwrot językowy służący niepochlebnej charakterystyce osoby: mówimy tak złośliwie o kobiecie, np. u Wiecha można znaleźć zdanie:
Ją mąż rzucił i za jedną rudą i piegowatą wydrą poleciał. Często też narzekamy,
że dzisiejsze dzieci są takie rozwydrzone, nie jak za dawnych czasów. Na zasadzie
sprzeczności można zbudować porównanie rozwydrzonej sowy i osowiałej wydry.
Jerzy Pilch w artykule (Polityka nr 12, 2005) pisząc o dawnych, szkolnych czasach
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kilku znanych osobistości, pisze; „tam zależnie od okoliczności różne sankcje, najczęściej „wydrę”, się mu robiło”, jednak na czym ta kara polegała, nie tłumaczy.
Na temat wydry powstało też kilka przysłów:
• Złowił wydrę (rybacy tak mówią, gdy jeden z nich wpadnie do wody).
• Ni to pies, ni to wydra, lub w dłuższej wersji: Ni to pies, ni to wydra, bestia
obrzydła.
• Płakał jak wydra.
• Zwie się Bóbr, ma przydomek wydra.
Pojawienie się wydry w snach ma, według sennika, następujące znaczenie:
• ujrzeć wydrę – przeżyć nieszczęśliwą miłość;
• zostać ugryzionym przez wydrę – stracić szczęście;
• zabić wydrę – znaleźć pojednanie z kimś.
Wydra jest dość rzadko spotykanym polskim nazwiskiem. Wydra, która trzyma w pysku rybę, widniała na herbie Wydra rodziny von Otterfeld-Rybińskich
siedzących w Rybnej w Prusach w XVI w. W wielu słowiańskich językach nazwa
gatunkowa wydry brzmi tak samo lub bardzo podobnie (np. rosyjski – wydra, czeski – vydra, słowacki – vydra, słoweński – vidra). Może to wskazywać na wspólny,
prastary źródłosłów tej nazwy, np. pochodzący od słowa wydzierać – tak przygotowywano futra wydry, wydzierając z nich długie włosy ościste. W Europie wydra pojawia się w nazwach kilku miast, np. dwóch miast w Niemczech: Otterdorf
i Ottersberg (w języku niemieckim wydra to die Otter). Wydra to nazwa dawnych
leśniczówek w nadleśnictwie Osie na Pomorzu i pod Łańcutem. Wydra jest też gatunkiem herbowym Drawieńskiego Parku Narodowego, a także symbolem Konwencji Berneńskiej traktującej o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Drapieżnik ten widnieje też na srebrnej monecie o wartości
nominalnej 10 rubli Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 2008 r., wybitej
w serii poświęconej zwierzętom Czerwonej Księgi Naddniestrza.
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Wydra jest gatunkiem, który od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem
przyrodników i budzi sympatię wielu osób. „A wydra leżała podle mnie na ławie;
objadła się i spała, wznak rozwaliwszy się, bo to jej był najmilszy zwyczaj wznak
leżeć.” W taki ciepły sposób pisał Jan Pasek w „Pamiętnikach” o swej oswojonej
wydrze, słynnym Rybaku. Już z tej pełnej uczucia opowieści o przyjaźni człowieka i wydry wynika, jak towarzyskim i inteligentnym jest to zwierzę. Jednak swoją zażyłość z ludźmi wydra Pana Paska przypłaciła życiem: podarowana królowi
zbiegła i została zabita przez dragona. Była to jakby smutna przepowiednia losu
wydrzego rodu.
Celem tej pierwszej monograficznej książki o wydrze w języku polskim jest
przybliżenie Czytelnikowi wiadomości o biologii i ekologii gatunku, jego roli
w naturalnych ekosystemach, a także o istocie konfliktu z gospodarką stawową
i poszukiwanych drogach rozwiązania problemu. Autorzy przedstawiają także założenia metod prowadzenia badań nad rozmieszczeniem i monitoringiem wydry,
aby ułatwić młodym przyrodnikom i badaczom prowadzenie na profesjonalnym
poziomie dalszych badań nad tym gatunkiem w Polsce.
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