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Vidra je predvsem lepotica
Veronika Gnezda,

2 6 . 05. 2 01 2 ,

Anketa

Noetov a banda,

Poslušaj

Ime tedna naj bo ...

Včasih so vidre pobijali ne samo

Urška Žolnir

zaradi kožuha, ampak tudi zaradi

Iztok Čop in Luka Špik

njenega mesa, saj so ga uživali na

Rajmond Debevec

postne dni. Vidra je pač žival vode
in tudi njeno ime je v večini

Rezultati

jezikov povezano z vodo.
Da je tudi dvolična, je povedala
Marjana Hönigsfeld Adamič.
Po eni strani se izogiba ljudem, po
drugi je lahko udomačena boljši
prijatelj kot pes. A Marjana tega ne
priporoča, pa ne le zato, ker je to
Foto: w w arby (Flickr)

Oddaj glas

Glasujete lahko tudi na Facebook strani Vala
202, v živo v ponedeljkovem jutranjem in
dopoldanskem programu, če oddate SMS glas
pa prispevate tudi evro za dober namen in
podprete projekt za otroke v stiski - Botrstvo v
Sloveniji.

prepovedano.

Vsekakor pa vam priporočamo, da se kdaj zapeljete v Križevce na Goričko, kjer je tudi
največ vider pri nas, ob tem pa tudi raziskovalni in turistični center

Pridruži se nam na Facebooku

AQUALUT RA. Tam vidre sicer ne boste videli, o njej pa boste prav gotovo izvedeli

Val 202 on Facebook

vse.
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9,432 people like Val 202.
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Poslušaj oddajo v celoti

Priporočamo tudi:

U roš

A drenalin

S arah

N ev enka

Karla

1. Zaklonišča ne samevajo, ampak predvsem prepevajo!
F acebook social plugin

Dodajte nov komentar

Prijava

Trenutno predvajamo
WAITING FOR THE WORLD TO CHANGE

Sv oj komentar v pišite tukaj.

MAYER JOHN
sledi
Govorna vsebina

Prikazanih je 0 komentarjev
M

Pošiljanje komentarjev S

RSS

www.val202.si/2012/05/lepotica-in-zver-v-enem/

Razvrsti: po priljubljenosti

Z našo pomočjo je botra dobilo že 473 otrok.
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