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Išvaizda

Nuotraukos autorius Jonas Bilinskas

(www.naturephoto.lt)



Pėdsakai
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1 pav. Ūdra žingsniavo užalusiu melioracijos grioviu. Nuotraukoje matyti 

priekinis ir galinis pėdsakai.



Pėdsakai
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Priekinis pėdsakas: 

ilgis 6,5 – 7,0 cm

plotis 4,5 – 6 cm

Galinis pėdsakas: 

Suaugusio patino:

ilgis 8 – 13,5 cm,

plotis 5,5 – 7 cm

Suaugusios patelės:

ilgis 6,5 – 12 cm,

plotis 5,5 – 7 cm



Pėdsakai
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Veiklos žymės
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Pėdsakai
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2 pav. Ūdros pėdsakai ant nusekusio upelio dumblo



Pėdsakai

9

3 pav. Kairiau – bebro pėdsakai, 

dešiniau – ūdros ketveriukės.

4 pav. Išnėrusi iš vandens ūdra stengiasi nusausinti kailį. 

Tam tikslui pasiekti naudojasi sniegu, medžių trūnėsiais.



Veiklos žymės
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5 pav. Ūdros pažymėta teritorija. Priekinėmis galūnėmis padaromas 

kauburėlis ant kurio pasituštinama.



Veiklos žymės
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6 pav. Ūdros tuštinimosi žymės ir pėdsakai.



Veiklos žymės
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Veiklos žymės

13



Gyvensena

• Veikli ištisus metus;

• Baikšti, todėl aktyvi tamsiu paros metu;

• Įsikuria srauniuose upeliuose, žolėmis apaugusiuose 

ežeruose, melioracijos kanaluose;

• Turi nuolatinį urvą ir keliolika slėptuvių;

• Patinai valdo ne mažiau 16 km upės ruožą;

• Patelės su jaunikliais būna mažesnėje teritorijoje;

• Nevengia bebrų;

• Patino teritorijoje gali gyventi kelios patelės;

• Turi trumpesnius ar ilgesniu kelius sausuma;

• Ilgesnį laiką pabuvusios vandenyje stengiasi išsidžiovinti 

kailiuką;

• Kailiuką gali džiovinti smėlyje, durpėse, medžio trūnėsiuose, 

sniege ir pan.
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• Ruja konkretaus laiko neturi;

• Jaunikliai atsivedami po susiporavimo praėjus 61 – 74 

dienoms;

• Gimsta 2 – 4 jaunikliai;

• Jaunikliais rūpinasi motina.

• Apie 6 sav. motina jauniklius maitina pienu;

• Jaunikliai praregi po 1 mėn;

• Po 8 – 9 mėn pradeda susipažinti su aplinka;

• Po 12 mėn esti savarankiški, bet dar kuris laikas būna su 

motina;

• Patinėliai subrėsta 18 mėn., patelės 2 metų;
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Šeimos struktūra



Mityba

• Grobiui neišranki;

• Dažniausiai matinasi žuvimi;

• Maitinais vėžiais, varliagyviais, paukščiais, vabsdžiais;

• Kuomet ieško maisto, gali nuplaukti didelius atstumus;

• Žuvį gaudo įvarydama ją į spąstus;

• Maitinasi krante, maistą suėmusi priekinėmis letenomis;

• Suaugusi ūdra per dieną suvalgo apie 2,5 kg įvairaus maisto;
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KELETAS ĮDOMYBIŲ

Įdomūs faktai

• Nuo 1960 pradėta saugoti daugelyje šalių;

• Lietuvoje įrašyta į raudonąją knygą;

• Po vandeniu panėrusi vienu įkvėpimu gali 

nuplaukti 400 ir daugiau metrų;

• Kartais išvysto 3 – 4 m/s greitį;

• Uodegoje kaupiasi riebalų atsargos;


