
NUTRIA

Tudományos neve
Myocastor coypus Molina, 1782

Elterjedése, behurcolás módjai
Eredeti élőhelye: Dél-Amerika mérsékelt éghajlatú területei. Európába prémje és húsa miatt telepítették be az
1880-as évek környékén. A kontinensen Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban,
Görögországban, Hollandiában, Horvátországban, Luxemburgban, Magyarországon, Németországban,
Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Szlovákiában és Szlovéniában élnek önfenntartó állományai.
Hazai állományai egyes felhagyott állattartó telepekről szélnek eresztett példányokból, illetve a szomszédos
országokból terjeszkedő egyedekből alakultak ki. Magyarországi populációi elsősorban a Duna és annak mellékágai
mentén élnek.

Élőhelye
Állandó vizű folyók, patakok, tavak és mocsarak lakója; elsősorban a sík-, illetve dombvidéki, sűrű növényzetű,
tiszta vizeket kedveli. Többnyire a vízben és a parti területek 5-10 méteres szárazföldi sávjában mozog.

Életmódja, táplálkozása
Ideje nagy részét vízben vagy víz közelben tölti. Kitűnő úszó. Szárazföldön lassan mozog, ezért kizárólag akkor
megy ki a szárazra, amikor a víz környékének valamely más részére akar áttelepedni. Veszély esetén rögtön vízbe
veti magát. Territoriális állat, alapvetően azonban nagyon békés. Gyakran hallható panaszos hívóhangja. Ha
felbőszül, illetve megzavarják, haragos morgást vagy dörmögést hallat. Növényevő - elsősorban vízi és partmenti
növényeket fogyaszt; télen fakéreggel és gyökerekkel táplálkozik. Állati eredetű táplálékot - pl. kagylót - ritkán
fogyaszt.

Szaporodása
Már 3-4 hónapos korban eléri az ivarérettséget. Egész évben képes szaporodni. Vemhessége 4-4,5 hónapig tart;
évente 1-2 alkalommal, 2-9 kölyökből álló almot nevel. Vízi életmódhoz való alkalmazkodását az anyaállatok
mellbimbói (4-5 pár) is mutatják - magasan fekszenek a gerinc két oldalán, hogy a kicsinyek tudjanak szopni,
miközben anyjuk a védelmet jelentő vízben úszik.



Hatása az őshonos élővilágra, gazdasági és humán-egészségügyi hatásai

Leírása, határozóbélyegei
Testhossza 40–45 centiméter, farokhossza majdnem ugyanennyi; kifejlett korában testtömege 7-9 kilogramm
körüli. Törzse erőteljes, nyaka rövid és vastag, feje vaskos, orra tompa, szeme közepes nagyságú, kerek és kiülő,
füle kicsi, kerekded. Végtagjai rövidek, erőteljesek; mellső és hátsó lába is öt ujjú. Lábujjait széles úszóhártya
köti össze, hátsó lábain hosszú, erősen görbült és hegyes karmok találhatók. Hosszú farka hengeres, pikkelyes
és sűrű, szorosan lesimuló, vastag sörtével borított. Tömött bundája hosszú és puha szőrű, háta gesztenyebarna,
hasa feketésbarna, két oldalt vöröses; orra hegye és az ajkak fehérek vagy világosszürkék. Vörhenyes-sárga
metszőfogai nagyok, szélesek, kiállók.
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Rózsaszín orr

Jelentős károkat okozhat a partfalakat érintő
ásásával, intenzív növényfogyasztásával, illetve
egyes patogének és paraziták terjesztésével.
Naponta akár testtömege 25%-ának megfelelő
tömegű növényi részt is képes elfogyasztani.
Ráadásul táplálkozása során a ténylegesen
elfogyasztott növényzet akár tízszeresét is
elpusztíthatja, tetemes kárt okozva ezzel az
őshonos növényközösségekben és a
talajszerkezetben egyaránt. Őshonos fajaink
táplálék-konkurense.

Patkányszerű, ovális, 
csupasz, pikkelyes 
farok, testhossz kb. ¾-e

Nincs úszóhártya 
az ujjak között, 
csak bőrredő

Úszóhártyás láb, 
a második ujjon 
egy csipeszszerű 
tisztítókarom 

Széles, lapított farok, 
szőrtelen, pikkellyel 
fedett, testhossz kb. 1/3-a

Szőrös, kerek, 
csavart farok, 
testhossz kb. 2/3-a

Úszóhártyás láb, de az 
ötödik ujj hártya nélküli, 
szabadon álló

Úszáshoz hátsó lábait szétterjeszti, farkával
segíti a mozgást, teste kiemelkedik a vízből.

Úszás közben általában csak a feje emelkedik ki a
vízből, narancsszínű fogai ritkán láthatóak.

Úszás közben feje, háta és farka is kiemelkedik a
vízből, narancsszínű foga, fehér pofája, hosszú,
fehér bajsza jól látható.
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