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Zsombor vidrasorsa

Beszélgetés Balogh Mártával

Sajtóreferens, 2019 november 21 csütörtök - 19:49:34

Sajnos nem alakult túlságosan jól a Zsomborra keresztelt abonyi vidra a sorsa.

A közelmúltban

számoltunk be arról, hogy november 11-én a reggeli órákban a Bagoly sörözQnél (Újszászi
út) sérült vidrát találtak a lakosok. Akkor még azt feltételeztük, hogy a szerencsétlen
állatot egy autó üthette el. Mindenki megkönnyebbült, miután a lakosok segítQ
közremqködésének hála a vidra befogásra került
mint elsQre tqnik.

azonban a helyzet sokkal bonyolultabb,

Többen megdöbbentek a vidra jelenléte miatt, hiszen elsQre szokatlannak

hat. A legtöbb európai országban sajnos kihalt már a faj az emberi közremqködésnek
hála . Magyarországon még egy viszonylag stabil populáció él. Fokozottan védett fajnak
számít az egész kontinensen, eszmei értéke 250.000 Ft. Ennélfogva a tartása illegális,
vagyis bizonyosan nem egy

házikedvenc

szökött el Abonyban. Városunk vizes területein,

mesterséges tavaiban ugyan kis számban, de élnek ezek a ritka emlQsök. Ezt az is tanúsítja,
hogy az idén született, fiatal abonyi példányt a lábánál egy állat, valószínqleg egy
másik vidra marta meg, amelynek a területére tévedhetett. Az európai vidra ugyanis egy
rendkívül óvatos, éjszakai életet élQ, magányos állat
ezért is nehéz megfigyelni.

természetes környezetében

Zsombor ugyan nem emberi kéznek lett az áldozata, mégis azonnal

kezelni kellett volna a sérülését. Sajnos csak este nyolc óra után került a budapesti
ÁllatmentQ Szolgálat Alapítványának oltalma alá. Emiatt
Centrum már csak másnap

az Exo-Pet Állatgyógyászati

vagyis az abonyi megtalálása után huszonnégy órával

tudta

kezelni. Ez kritikusnak bizonyult.Balogh Márta, a Petesmalmi Vidrapark vezetQje beszámolt
arról, hogy egy nagyon csúnya ficama volt Zsombornak, amit mqteni kellett. Hasonlót
Magyarországon még nem végeztek el vidrán. Ha idQben jutott volna orvoshoz, nem
komplikálódik a helyzete, így viszont az utógondozása is hosszabb ideig fog tartani.

Balogh

Márta , aki már több elárvult vidrát is felnevelt, értetlenül áll a történtek elQtt.
Egy olyan vadállatról van szó, amely fokozottan védett státuszban van. Ha a jövQben bárki
hasonlót tapasztal, azonnal a zöld hatósághoz kell fordulnia, amely tudja, hogy ilyenkor mi a
teendQ!

magyarázta. Zsombor a Vidraparkban fog felerQsödni. De ez hosszú folyamat lesz.

Abony városa nagyon híres a kékvércse telepérQl, de emellett még számos különleges és
óvandó állat- és növényfaj él a településünk környékén. Egyes fajok fokozottan
védettek, természetkárosításnak minQsül az elpusztításuk.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park

közremqködésével hamarosan egy listát teszünk közzé a településünkön és környékén
élQ veszélyeztetett fajokról, illetve azok eszmei értékérQl.
Cikk: Jandácsik Pál

Fotó: Némedi Edina, Balogh Márta facebook oldala
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