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Center Aqualutra
V Gornjih Petrovcih in 
Križevcih, vaseh sredi 
Goričkega, boste opazili 
tudi majhne kažipote, 
na katerih piše CENTER 
AQUALUTRA. Pripeljali vas 
bodo do športnega parka 
Križevci, od koder je le še 
par minut do majhnega, 
prikupnega lesenega 
vidrinega centra, kamor se 
boste odpravili kar peš.

Na obisku pri vidri na GoričkemBesedilo in fotografije: Marjana Hönigsfeld Adamič; 
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Se je še spominjate, igrive vodne 
zverinice, o kateri smo v Pilu pisali pred 
štirimi leti? Seveda ne! Tisti, ki ste takrat 
prebirali, kako je »V kraljestvu vidre«, 
imate letos verjetno čisto drugačne 
skrbi in drugačna čtiva ...

V obliki vidrine 
tačke
Center stoji na začetku lepe 
doline, po kateri teče potok 
Mala Krka. Zasnovan je v 
obliki vidrine tačke – da, tudi 
plavalna kožica je razpeta 
med prsti: lesena terasa 

med lesenimi stebri. Kar 
je le mogoče, je leseno ali 
izdelano iz drugih naravnih 
materialov – gline, koruznega 
ličja in podobno. Želeli smo 
se namreč čim bolj približati 
naravi, biti prijazni do nje 
in čim manj motiti naravno 

okolje. Tudi od obiskovalcev 
pričakujemo, da se bodo do 
narave vedli spoštljivo.

Na robu preživetja
V centru je na ogled 
razstava o vidri, kjer izveste 
vse podrobnosti iz njenega 

življenja, spoznate njeno 
sorodstvo in se poučite o 
razlogih, ki so to živalsko 
vrsto v preteklosti pripeljali 
na rob preživetja.
Kako ji lahko pomagamo? 
Najbolj tako, da v njeno 
življenjsko okolje – potoke, 

reke, jezera – čim manj 
posegamo, ga ohranjamo 
čistega in naravnega. 
Vse drugo bo opravila 
vidra sama, saj je izvrstno 
opremljena za preživetje.

Brki
Vidro odlikujejo odlično 
razvita čutila, predvsem voh 
in tip, za kar uporablja dolge 
brke in šope čutilnih dlak 
na komolcih, pod brado in 
drugod po telesu. Dober vid 
v kalni vodi le malo koristi, 
znajti se je treba drugače – 
in vidra to prav dobro zna.

Živahna živalca
Vidre so bližnje sorodnice 
kun in takšna je tudi njihova 
narava – so inteligentne, 
radovedne, živahne in igrive 
pa tudi pravi potepuhi 
na dolge proge. Kadar 
ne počivajo v kakšnem 
skrivališču, denimo pod 
koreninskim spletom 
starega drevesa, so v 
nenehnem gibanju. Zato 
vidre ni lahko fotografirati, 
tudi če jo imamo pred seboj.
 

Izvrstna plavalka
Vidrina spretnost in hitrost 
je neprekosljiva v vodi, kjer 
nima tekmeca – vsaj ne 
med sesalci. Za plenilca so 
te lastnosti odločilne, saj 
mora ujeti svoj plen. Telo je 
vretenaste, hidrodinamične 
oblike. Plava z valovanjem 
vsega telesa in pri tem 
krmari z močnim, valjastim 
in na koncu zašiljenim 
repom. Med vsemi petimi 
prsti na tačkah se razpenja 
plavalna kožica, ki pri 

plavanju odriva vodo.
Dih nam zastaja, ko 
opazujemo vidro v njenem 
elementu, kako z lahkoto 
drsi skozi vodo in sledi ribi, 
jo ujame, malo popusti, spet 
zagrabi in se igra z njo kot 
mačka z mišjo. Nazadnje 

ki so odvisne od vodnega 
okolja. Če ga zlorabljamo in 
uničujemo, se ne pritožujejo, 
temveč tiho in neopazno 
izginjajo.

Takrat smo obljubili, da 
se bomo z vestmi o vidri 
še oglasili, saj je bil leta 
2006 evropski projekt 
LIFE o vidri šele na pol 
poti. Pred dobrim letom 
smo ga uspešno zaključili. 
Če nas boste obiskali na 
Goričkem, v krajinskem 
parku, kjer smo štiri leta in 
pol raziskovali te ogrožene 
evropske zveri, boste imeli 
kaj videti! Že med potjo 
boste ob cesti opazili 
nenavadne prometne 
znake, ki voznike 
opozarjajo na črne točke, 
kjer utegne cesto prečkati 
vidra. Dobro si jih oglejte, 
kajti takšnih ne boste videli 
nikjer drugje.

Osebna izkaznica 
evrazijske vidre
Strokovno ime: Lutra lutra
Telesna dolžina: samec 
1,20 m, samica 1,10 m
Telesna teža: samec od 8 do 
11 kg, samica od 5 do 7 kg
Dolžina brkov (vibris): do 
25 cm
Število krempljev: prednja 
taca 5, zadnja taca 5
Gostota kožuha: 50.000 do 
60.000 dlak/cm2 (človek ima 
približno 300 las/cm2)

Evrazijska vidra se 
razlikuje od drugih vrst 
vider med drugim po 
značilnem smrčku, na 
zgornjem in na spodnjem 
robu oblikovanem  
v obliki odprte črke W.

Zanimivosti:
•  Rep zavzema dobro 
tretjino telesne dolžine.

•  Nenavadno dolgi in 
močni brki pomagajo, 
da se vidra znajde tudi 
v kalni vodi. Ko plava, 
ležijo smrček, oči in uhlji 
v isti ravnini, tik nad 
vodno površino. Prste 
na tacah povezuje široka 
plavalna kožica.

Kjer živimo v prijateljstvu  
                     z vodami,
tam je vidrin obraz najčistejši
   in njena krvoločna volja do     
             življenja najžlahtnejša. 
O, da bi naše vode
spet postale kraljestvo     
 povodnega moža!
Iztok Geister

jo odnese na breg, jo trdno 
prime s prednjima tačkama 
kot z rokama in ji z ostrim 
zverskim zobovjem zdrobi 
glavo …

Povodni mož
Zakaj smo se odločili prav za 
vidro? Odgovor je preprost: 
ker nam je nepopisno všeč. 
A najpomembnejše je, da 
nas skrivnostni povodni mož 
opozarja na spoštljiv odnos 
do voda in vsega vodnega 
okolja. Potoki, reke, jezera 
pa tudi morja in oceani 
niso dani le človeštvu 
v neomejeno uporabo, 
temveč so tudi bivališča 
številnih drugih bitij, 
živalskih in rastlinskih vrst, 

Vidrin park AQUALUTRA z učno potjo na Goričkem

Sledi vidre, ki je tekla po obrežju Drave.

Center AQUALUTRA


