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ÑÚÑÒÎßÍÈÅÒÎ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ
Димитър ПЛАЧИЙСКИ
Видрата (Lutra lutra Linnaeus, 1758) е  вид,

включен в Световния червен лист на IUCN (Ме-
ждународния съюз за защита на природата)
както и в следните международни конвенции
и директиви на Европейския съюз:

1. Конвенция за опа-
зване на европейската
дива флора и фауна и
природните местооби-
тания (Бернска конвен-
ция).

2. Конвенция по ме-
ждународната търго-
вия със застрашени ви-
дове от дивата флора и
фауна (CITES).

3. Директива 92/43
на ЕС от 21.05.1992 г. за
запазване на природ-
ните местообитания и
на дивата флора и фау-
на.

В българското зако-
нодателство видът е за-
щитен от Закона за био-
логичното разнообра-
зие (ЗБР). В Червената
книга  на Република
България видът е вклю-
чен в категорията “Зас-
трашен от изчезване
вид”. Фактът, че видът е
световно застрашен,
моментално го поставя
и под защитата на На-
казателния кодекс на Ре-
публика България (Чл.
278в), според който за
унищожаването му се
предвиждат до 3 годи-
ни лишаване от свобо-
да и глоба в размер на
2000 лв. за екземпляр.

(Видът е единстве-
ният представител на
подсемейство Видрови
/Lutrinae/, който се сре-
ща в нашата страна. Ви-
драта е приспособена
към полуводен начин
на живот, отлично плу-
ва, гмурка се и намира
храната си във водата.
Може да издържа под
вода около 2 минути.
Това е формирало про-

мени в строежа на тя-
лото - изтеглено, уплът-
нено, силно и гъвкаво.
Главата е гръбо-корем-
но сплесната и почти се
слива с конфигурация-
та на тялото. Опашката
е дълга, силна и муску-
леста, слабо окосмена.
Краката са сравнително
къси, с плавателна ци-
па между пръстите. Ко-
смената покривка е къ-
са, плътна, с изключи-
телно гъст подкосъм,
който я прави непромо-
каема. Козината слабо
се променя през сезо-
ните.

Хранителният спек-
тър на вида включва
риба, раци, земновод-
ни (предимно жаби),
дребни гризачи, птици
и др., като консумира
около 1 кг храна днев-
но. Тя е нощно активен
вид, поради което ней-
ното наблюдение и про-
учване е значително за-
труднено и се основава
предимно на следи, ос-
татъци от храната и ек-
скременти, които оби-
кновено са  оставени
върху издигнати над во-
дната линия камъни,
пънове или купчини пя-
сък при маркиране на
територия. В райони,
които са подложени на
по-слаб антропогенен
натиск, отделни екзем-
пляри могат да се наб-
людават и през деня, ка-
то това са  предимно
млади, играещи си вид-
ри. Също животни мо-
гат да ловуват вечер в
селища  с минаващи
през тях реки, дори в

участъци със силно
улично осветление. То-
ва може да се наблюда-
ва основно през зимни-
те месеци, когато риба-
та се съсредоточава в
селищата. Във водата
видрата практически
няма естествени враго-
ве и това я поставя на
върха на хранителните
пирамиди във влажни-
те зони. Поради тази
причина състоянието й
в дадена територия е

индикатор за стабилно-
стта в екосистемата и
отразява  промените,
настъпващи в нея.

Репродуктивните
възможности на вида
са сравнително слаби.
Половата зрялост нас-
тъпва на 2-3 годишна
възраст. Размножител-
ният период започва от
февруари до юли. Бре-
менността продължава
60-70 дни и се раждат от
2 до 5 малки, които на-
пускат бърлогата след 2
месеца. Малките оста-
ват с майката около 14
месеца.

Разпространението
на вида обхваща Евра-
зия, южно от линията
на тундрата и Северна
Африка или това е Па-
леарктичния биогеог-
рафски регион. В Евро-
па се среща във почти
всички страни, но е ря-
дка, застрашена и защи-

тена  повсеместно.
Oсновни местообита-
ния, в които се среща
видът, са реки с постоя-
нен воден дебит, езера
(включително солено-
водни), потоци, залив-
ни гори, оризища, кана-
ли, океански брегове,
пещери, фиорди и др.
Бърлогата и местата за
почивка  на видрата
представляват тунели в
земята, в коренища на
дървета и скали, като

обикновено има два из-
хода, единият от които
под водното ниво. У
нас е разпространена в
предпланините и нис-
ките планини до 1000 -
1200 м.н.в. Най-плътни-
те популации на вида за
цяла Европа са устано-
вени в Странджа и Из-
точните Родопи. При-
чините за това са сла-
бия антропогенен на-
тиск, наличието на по-
дходящи местообита-
ния, богатите на храна
реки и традиционните
земеделски практики в
тези региони.

Заплахите за вида,
определящи намалява-
нето на неговата числе-
ност през последните
години, а оттук и висо-
ката степен на защита,
са: Незаконният отст-
рел и търговията с ко-
жи,  месо,  черепи и
други продукти от вид-

ра; поставяне на ка-
пани, примки и при-
мамки; незаконно
преследване и убива-
не на екземпляри на
територията на ри-
барници, микроязо-
вири и други влажни
зони; унищожаване
на цели котила на ви-
да от ловни и бездо-
мни кучета; безпо-
койство през размно-
жителния период от
недобросъвестни ло-
вци и риболовци; ни-
ска природозащитна
култура на населени-
ето; замърсяване на
реки, главно в долни-
те им течения; уни-
щожаване местооби-
танията на вида в сле-
дствие на корекция
на речните корита.

Световни автори-
тети в природозащи-
тата като IUCN алар-
мират, че, ако не се
вземат спешни при-
родозащитни мерки,
видрата може да из-
чезне от лицето на
Земята в близките го-
дини. В тази връзка
опазването на видра-
та е сред приоритети-
те на Българско дру-
жество за защита на
птиците (БДЗП) през
последните две годи-
ни, а опазването й е
залегнало в дългосро-
чната природозащитна
стратегия на организа-
цията. Ако желаете да
се запознаете в детай-
ли с опазването на ви-
да и цялата работа на
организацията, не се ко-
лебайте да ни потърси-
те.
За контакти:
БДЗП-Регионален
офис гр.Пловдив
Тел/факс: 032 62 62 12
plovdiv@bspb.org
www.bspb.org


