PRACOVNÍ LIST – VYDRA
1 Popiš tělo vydry.

Vydra …… je středně velká šelma z čeledi …………., je tedy příbuzná lasičkám, kunám a jezevcům. Na
rozdíl od našich ostatních lasicovitých šelem je vydra plně přizpůsobena k životu ……….. Její hnědá srst
je opatřena hustou světlou podsadou. Tělo má protažené (až 1 m), ocas je silný a …………. Krátké nohy
nesou mezi 5 prsty …………….., to aby se se vydra mohla ………….. a dobře plavat. Nozdry a uši jsou
opatřeny kožními záhyby, které tyto tělesné otvory chrání před vniknutím vody při potápění. Vydry
jsou samotářské a kromě rozmnožování nevyhledávají ……………. jiných zástupců svého druhu. Dospělé
vydry obývají ……………….. 3 až 30 km2. Svá teritoria si značí pomocí trusu a výměšků ………………. žláz.
Vydry využívají pro svůj život jak stojací, tak i tekoucí vody a v rámci teritoria se čile pohybují mezi
jednotlivými ……………. Není výjimkou, aby za jednu loveckou výpravu vydra navštívila tři a více rybníků.
Až dvě třetiny vydřího jídelníčku tvoří ryby, dále to jsou ……………, korýši či obojživelníci. Vydra patří
mezi ohrožené druhy, tudíž se nesmí lovit ani odchytávat. Její spotřeba ryb je sice značná, ale v naší
republice je vodohospodářům plně kompenzována. V současnosti se vydří populace u nás předpokládá
v počtu cca 8000 kusů.

Nápověda: říční, lasicovitých, ve vodě, svalnatý, plovací blány, potápět, společnost, teritorium, pachových, lovišti, měkkýši,

2. Co je pravda o vydře?


Potravu si vydra obstarává v okolí lidských obydlí.
ano



Pod vodou vydra vydrží až 5 minut a za tu dobu uplave klidně 400 m.
ano



ne

ne

Denně spořádá až 1 kg potravy, tedy 15% své váhy a v zimě i víc.
ano

ne

Nápověda: ne, ano, ano

3. Nakresli, na čem si vydra pochutná?

4. V rybníku se vydra vyhýbá plno kamenům, pomoz jí je odstranit.
Vezmi si hrací kostku a podle hozeného čísla postupně všechny kameny odstraň – zakroužkuj.
Můžeš si zahrát i s rodiči.

