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Slovo úvodem
Bulletin Vydra vycházel s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem bylo
mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o
ochraně vydry říční v ČR a SR. Na základě diskuse na „Setkání Vydřáků“ ve Stanici ochrany
fauny Pavlov a nedávné emailové diskuse dřívějších přispěvatelů a organizátorů vydávání
bulletinu VYDRA se zúčastnění dohodli na dalším pokračování publikování tohoto časopisu
s několika málo změnami. Nejdůležitější změnou je rozšíření tématu časopisu na všechny
druhy lasicovitých šelem. Již v přiloženém čísle jsou příspěvky hned ke třem druhům našich
lasicovitých. Další významnou změnou, která jednak reflektuje dnešní moderní dobu a těží
z jejích vymožeností je, že časopis je vydáván pouze v elektronickém formátu, a to z jednoho
pragmatického důvodu: minimalizace nákladů na jeho vydávání. Předložené číslo tak mohlo
vyjít bez jakýchkoliv prostředků, jen z iniciativy redakční rady.
Za redakční radu a autory Vám tedy přeji příjemné čtení a řadu zajímavých informací.
Kateřina Poledníková

3

