ZAKAJ VAROVATI BOBRA?

Čeprav je bober zelo priljubljena plišasta igračka, pogost lik v otroških animiranih filmih in
knjigah, pojavlja pa se tudi v mnogih filmih, ga odrasli še vedno dojemajo kot uničevalca
narave, ki ga je potrebno preganjati. Bobra smo v Sloveniji popolnoma iztrebili do konca 18.
stoletja in šele na prelomu iz 20. v 21. stol. se je spet razširil v naše kraje iz sosednjih držav,
kjer so bobra načrtno znova naseljevali.

ŽIVIM

z evropskim bobrom

Bober s svojimi dejavnostmi, kot so gradnja jezov, izkopavanje kanalov, brlogov ter gradnjo bobrišč, spreminja vodne in obvodne ekosisteme. S temi dejavnostmi aktivno spreminja
svoje okolje, ki ga nato sam lažje izkorišča, obenem pa ustvarja nove življenjske prostore in
razmere za številne druge vrste. Zato bobri veljajo za ekološke inženirje in ključno vrsto v
vodnih in močvirskih ekosistemih. Pri nas je zavarovan in je tudi Natura 2000 vrsta!

STROKOVNI TEKSTI - Martina Vida, Branko Bakan
FOTOGRAFIJE - Anja Cigan, Martina Vida, Branko Bakan
GRAFIČNO OBLIKOVANJE - Branko Bakan; NAKLADA - 500 izvodov
Knjižico je pripravil in izdal Zavod Logarica, Brezovica (2022) ob promociji mednarodnega dneva bobra.
Publikacija je namenjena izobraževanju širše javnosti, ki ŽIVI z evropskim bobrom, z namenom spodbujati toleranco
do bobrove prisotnosti v različnih življenjskih prostorih. Za vsebino odgovarja Zavod Logarica, Brezovica.

Mednarodni dan bobra - 7. april

KAKŠEN JE BOBER?

DEJSTVA o bobru

- je največji živeči avtohton glodavec v
Evropi, ki lahko v dolžino zraste tudi do
1 m in tehta do 30 kg;

Evropski bober (Castor fiber) ima čokato, rdeče- ali
temnorjavo telo, na koncu katerega ima gol, sploščen
in širok luskast rep. Prednje noge so manjše od zadnjih, med prsti ni plavalne kožice, uporablja jih za hojo,
kopanje, prenašanje materiala in oprijemanje vej. Zadnje noge so krepkejše, s plavalno kožico med prsti,
uporablja jih za hojo in za plavanje. Telo je poraslo z
gostim kožuhom, ki je po trebušni strani svetlejši in je
iz dveh plasti, pri čemer je notranja plast vodoodporna.

KJE ŽIVI?

Živi lahko v vseh tipih sladkih voda, kjer sta mu skozi celo leto na voljo
voda in rastlinska hrana. Najraje ima umirjene, široke in ne pregloboke
stoječe vodne površine, kot so mrtvice, gramoznice, počasi tekoči potoki.
Če teh ne najde, si jih ustvari z gradnjo jezov in izkopavanjem kanalov.

ZAKAJ GRADI JEZOVE?

Bober jezove gradi izključno z razlogom, da si zagotovi
zadostno količino vode in ohranja stalen nivo vode. To
mu koristi, saj je v globlji vodi okretnejši, hitrejši in lažje
pride do hrane. Poplavljeni deli za jezom so tako za
bobra dostopnejši in mu omogočajo varnost pred plenilci. Voda, ki se začenja kopičiti za nastalimi jezovi, se
potem razlije in nastanejo manjša poplavna območja,
razvijejo se poplavne ravnice in nastanejo mokrišča.

ZMOTE o bobru

- bober je škodljivec in lovi ribe;
- bober podira vsa drevesa, ki so mu v
napoto in zato lahko uniči ves gozd;

- ima sploščen rep, ki mu pri plavanju
služi kot krmilo, z njim pa opozarja na
nevarnost, nudi mu oporo in v njem skladišči velike količine maščobe;

- vsako drevo, ki ga bober obgloda, propade in več ne raste;

- ima zelo gost kožuh, ki ima po hrbtni
strani do 12.000 dlak/cm², po trebuhu pa
celo do 23.000 dlak/cm²;

- bober prenaša bolezni;

- bobrovi jezovi škodijo ribam ter povzročajo katastrofalne poplave;
- bober napada domače živali;
- bober je lahko nevaren za človeka;

- ima izrazite, oranžne sekalce (zaradi
železovih ionov), ki mu služijo pri podiranju in glodanju dreves;

- bobrov je pri nas že več kot 10.000;
- edina rešitev za omejevanje populacije
bobra je lov.

- zobje mu nenehno rastejo, spodnje in
zgornje brusi skupaj in na ta način jih
ostri oz. obrablja;
- nosnice in sluhovode lahko pod vodo
zatesni, oči pa prekrije z mreno;
- ima slabo razvit vid, ima pa zelo dobra čutila za vonj in sluh, pod vodo lahko
zdrži tudi do 15 minut;
- živi v družinah z 2 do 7 člani, skupaj
skrbijo za mladiče, hrano, bobrišče in
jezove;
- bobrišče gradi iz vej, blata in drugega
rastlinskega materiala in je zelo strukturirano, ima več različnih prostorov, vhodi
v bobrišče so vedno pod vodo;

KAJ GA OGROŽA?

Med bobrove naravne sovražnike lahko štejemo večje
sesalce, kot so medved, volk in ris. Večinoma pa bobra
ogrožajo nenadzorovani človeški posegi v njegov prostor. Uničevanje brlogov in jezov ter odstranjevanje in
izsekavanje obrežne vegetacije lahko privede do tega,
da se bobri odselijo drugam. Nastavljanje pasti, namerno uničevanje ali poškodovanje bobrišč, jezov in drugih
struktur je zakonsko prepovedano in kaznivo, saj je bober v Sloveniji zavarovana vrsta.

JE BOBER ŠKODLJIVEC?

Bober se hrani z rastlinsko hrano, obgrize večja debla in podira srednje
velika drevesa. Poškodovana drevesa se zarastejo, ponovno ukoreninijo
in hitro rastejo. Posamična, namensko pomembnejša in večja drevesa je
mogoče enostavno zaščititi z različnimi mrežami ali jih pobarvati z mešanico iz lateksa in peska, ki bo odvračala bobra.

- v preteklosti so ga izlovili zaradi cenjenega kožuha, mesa in bobrovine, ki je
urinu podoben izloček, s katerim označuje teritorij, uporabljali pa so jo tudi za
parfume in kot naravni aromatičen približek vanilije.

Priložnostno lahko zaide tudi na koruzna polja, kjer na manjšem območju
obžre koruzo. S koruzo pa se hranijo tudi druge živali, predvsem bobru
zelo podobna vrsta, nutrija. Gradnja jezov lahko lokalno povzroči manjše
poplave, vendar obstajajo dobro uveljavljene metode za blaženje teh težav (nameščanje pretočnih cevi in podobno). Težave, ki jih bober povzroča so majhnega obsega in lokalne, njegove koristi pa so toliko večje.

ALI OGROŽA LJUDI?

Evropski bober neposredno NE ogroža ljudi. Ni napadalna žival in se hitro umakne v vodo pred radovednimi
pogledi. Prav tako ne napada drugih živali, kvečjemu
lahko nekatere domače živali (psi, mačke) in divje živali (lisica, šakal) ogrožajo njega samega, še posebej
mladiče. S kopanjem dolgih rovov, ki vodijo iz bobrišč,
lahko spodkoplje dele cest, kar lahko povzroči posedanje ali luknje v cestišču. Z oznakami lahko začasno
opozorimo na take odseke (zasipljemo jih lahko samo,
če v bližini ni nobene bobrove dejavnosti).

EKOLOŠKA funkcija

Z gradnjo jezov ustvarja poplavna
območja, poplavne ravnice in mokrišča. Jezovi umirijo tok vode, kar
zmanjša poplavno ogroženost v
spodnjem toku rek. V sušnih obdobjih povečana zmogljivost zadrževanja vode za jezovi pomaga vzdrževati nivo podtalnice in zmanjša
tveganje za sušo. Jezovi povečajo
zmožnost rek za odlaganja proda, z
njimi ustvarja naravne motnje in dinamično ravnovesje, s tem pa svoje
bivalno okolje naredi v mozaičen
in kompleksen ekosistem. S tem
ustvarja nove življenjske prostore
za številne druge vrste, zato se lokalno poveča tudi biodiverziteta.

