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WSTĘP 

Obserwowany w świecie wzrost kosztów hodowli mięsożernych zwie- 

rząt futerkowych, związany z niedoborem białka zwierzęcego i rosną- 

cym na nie zapotrzebowaniem w żywieniu człowieka, zwiększa zainte- 

resowanie hodowców gatunkami roślinożernymi. Obiecującymi gatun- 

kami, o wysokich walorach użytkowych, są bóbr kanadyjski i euro- 

pejski. Bobry dostarczają cennych futer, stroju bobrowego — surowca 

dla przemysłu perfumeryjnego, jadalnego mięsa i siekaczy do wyrobu 

galanterii. Eksperymenty z przystosowaniem bobra kanadyjskiego do ho- 

dowli użytkowej są bardzo zaawansowane. Już w roku 1965 hodowcy 

zrzeszeni w „Weaver's Beaver Association” i ,American-Canadian Be- 

aver Company Incrop” posiadali na sześćdziesięciu różnego typu fer- 

mach ponad 20 000 zwierząt, w tym również mutacje barwne [2]. Obie- 

cujące wyniki przedstawiają również próby hodowli bobra europejskie- 

go. Od 1932 r. prowadzone są w tym zakresie doświadczenia w ZSRR 

w Woroneżu [1] oraz z inicjatywy prof. M. Czaji od 1958 r. w Polsce 

w Zakładzie Doświadczalnym PAN w Popielnie. 

W ciągu 20 lat pracy nad hodowlą bobrów europejskich w Popiel- 

nie rozwiązano problemy warunkujące niezawodny chów tych zwierząt 

[3]. Opracowano pomieszczenia fermowe (typu hali), umożliwiające po- 

myślny przebieg funkcji biologicznych, jak: rozród, szybki wzrost i za- 

chowanie długowieczności, a jednocześnie zapewniające łatwość obsługi 

i małą pracochłonność. Ustalono rodzaj żywienia zwierząt w niewoli o- 

party na prostym zestawie karmowym, składającym się ze śruty owsia- 

nej, otrąb pszennych, zielonki, a zimą — marchwi, niewielkich ilości 

gałęzi drzew liściastych oraz dodatków mineralnych i mleka chudego w 

proszku. Wartość takiego zestawu na dobę i zwierzę wynosi ok. 1 jedn.
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owsianej i 100 g białka ogólnego. Opracowano także sposób postępowa- 
nia ze zwierzętami i ich pielęgnacji. 

Rozwiązania powyższe pozwoliły na osiągnięcie wysokiej plenności 
zwierząt hodowlanych. W okresie od założenia fermy do 1976 r. uzyska- 
no średnio 2,8 młodych w miocie. Stwierdzono również, że okres inten- 
sywnego rozrodu, a zatem produkcji, przypada u bobrów europejskich 
między 3 a 10 rokiem życia. Spośród dobrze odchowanej młodzieży około 
250/0 pierwiastek daje pierwszy miot już w wieku 2 lat. Uzyskany 4- 
-krotnie na fermie rekord (6 młodych w miocie) sugeruje możliwość 
podniesienia w warunkach fermowych przeciętnej plenności drogą se- 
lekcji i doskonalenia sposobu utrzymania zwierząt. 

Są to istotne wskazówki w pracy nad intensyfikacją fermowej hodo- 
wli bobra. 

MATERIAŁ I METODY 

4 

Dane charakteryzujące plenność bobrów w hodowli zebrano na fer- 
mie w Popielnie, mogącej pomieścić przeciętnie 10 par hodowlanych. Dla 
dzikiej populacji suwalskiej uzyskano je przez kontrolę magnetofonową 
urodzin w żeremiach [4]. | 

Doświadczenie nad wpływem intensywnego żywienia młodzieży na 
tempo dojrzewania przeprowadzono do 1979 r. na 7 parach. Zwierzęta 
otrzymywały oprócz standardowej diety, stosowanej od lat na fermie 
w okresie od odsadzenia do pierwszego sezonu godowego, tj. od 7 do 
19 miesiąca życia, dodatek 40 g mleka chudego w proszku. ° 

Zróżnicowanie umaszczenia osobników rejestrowano zarówno u wszy- 
stkich zwierząt urodzonych na fermie, jak i odłowionych na wolności. 
Odłowy miały charakter losowy, dlatego też materiał ten pod względem 
umaszczenia reprezentował skład populacji. W latach 1977-1979 odło- 
wiono na Suwalszczyźnie łącznie 58 bobrów. 

Strój bobrowy pozyskuje się przyżyciowo, wykorzystując naturalne 
odruchy bobrów i prowokując je zapachem obcego osobnika do składa- 
nia wydzieliny wyłącznie do odpowiednio skonstruowanego naczynia. 

WYNIKI 

Plenność bobrów na fermie w ciągu ostatniego 10-lecia podano w 
tabeli 1. Jest ona wyższa od zarejestrowanej w warunkach naturalnych 
i to nawet w przypadku, gdy zmniejszymy uzyskaną na fermie cyfrę 2,8 
młodych w miocie o 20%/6 noworodków, które padły w ciągu pierwszych 
3 dni życia. Jest to okres największych strat wśród młodzieży.
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Tabela 1 

Średnia plenność bobrów w warunkach fermowych i naturalnych 
  

  

Populacja Rek | Miotow = Młodych _ Średnio Upadki do 3 
obserwacji w miocie dnia życia 

Bobry fermowe 1970 — 1979 _ 64 181 2,8 37 = 20% 
„Populacja suwalska 1977 — 1979 26 51 2,0 ? 
  

Doświadczenie nad przyspieszeniem wzrostu i dojrzewania poprzez 

żywienie białkowe sygnalizuje możliwość utworzenia w warunkach fer- 

'mowych stada zwierząt wcześnie dojrzewających do rozrodu (tab. 2). 

Intensywnym żywieniem prawie podwojono ilość pierwiastek 2-letnich. 

Tabela 2 

dział w rozrodzie samic 2-letnich, wyhodowanych na diecie standardowej i z do- 

datkiem 40 g mleka chudego w proszku 

Udział w wykotach 

  

  

Rok Liczba pierwiastek Eo . 
i 1 tek 2-letnich 

Dieta doświadczenia w doświadczeniu PW A etme 

Standardowa 1958 — 1976 .- 24 6 25 

Intensywna 1977 — 1979 7 3 43 
  

Fermowe warunki utrzymania zwierząt mają także wpływ na uzy- 

skiwanie lepszych i większych futer niż od zwierząt dzikich, Bobry na 

fermie rosną szybciej i są większe (tab. 3). Ma to istotne znaczenie dla 

  

  

  

  

Tabela 3 

Przeciętny ciężar bobrów w różnych grupach wieku 

Średni ciężar w wieku lat 

Pochodzenie 0,5 . 1,5 2,5 a dorosłe 

bobrów _ _ | _ _ 
n(szt.) x (kg) m(szt.) x (kg)  n(szt.) x (kg) пи.) x (kg) 

Fermowe 36 7,8 22 15,8 18 18,56 102 23,6 

„Z odłowów 6 6,2 13 12,0 13 15,3 26 19,7 

  

ewentualnego użytkowania skór zwierząt 7-miesięcznych. Skóry bobrów 

fermowych pozbawione są ponadto licznych blizn, obniżających ich war- 

tość. Wśród odłowionych bobrów 2-letnich i starszych wszystkie nosiły 

na skórze ślady walki. 

Czarne, wyjątkowo cenne umaszczenie, przeważa w naszej populacji 

bobrów (tab. 4). W warunkach fermowych nie trudno będzie uzyskać 

stado wyłącznie czarno umaszczone.
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Tabela 4 
Umaszczenie bobrów populacji suwalskiej oraz z fermy_w Popielnie 

Populacja Ogółem Brązowych Czarnych Czarnych 
(szt.) (szt. ) (szt.) % 

Z. odłowów na Suwalszczyźnie . 
(1977-1979) 57 | 16 41 72 

Urodzone na fermie (1959- 

-1979) 279 72 207 74 
Aktualny stan umaszczenia 

bobrów na fermie 44 8 36 - 82 
  

Po opracowaniu metody przyżyciowego pozyskiwania stroju bobro- 
wego i opracowaniu (w Fabryce Syntetyków Zapachowych „,Pollena” 
w Warszawie) technologii jego przeróbki — stanowi on ważną produk- 
cję uboczną. Od 1977 r. mała ferma w Popielnie dostarcza fabryce prze- 

. ciętnie 110 kg surowca rocznie, z czego uzyskuje się około 20 kg ekstra- 
ktu perfumeryjnego, pokrywającego zapotrzebowanie wewnętrzne. Ist- 
nieje nieograniczone zapotrzebowanie na ten surowiec nie tylko w kraju, 
ale i za granicą. 

Stan bobrów na wolności wynosi u nas obecnie ok. 1000 sztuk [4], 
z czego rocznie można odławiać ok. 50 żywych bobrów. Praca nad roz- 
przestrzenieniem gatunku postępuje jednak szybko i w niedalekiej przy- 
szłości można będzie pozyskanie znacznie powiększyć. Istnieją bowiem 
możliwości taniego pozyskiwania cennego materiału dla zakładania ferma 
bobrów w Polsce. 

WNIOSKI 

Przedstawione powyżej dane pochodzą z nie zakończonych jeszcze 
eksperymentów, a niedostateczna liczebność nie pozwala na opracowanie 
statystyczne. Tym niemniej, dane te wskazują na wysokie walory użyt- 
kowe naszych bobrów i sugerują możliwość i celowość podjęcia inten- 
sywnej hodowli tego gatunku. 
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В. Журовски 

ФАКТОРЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ РАЗВЕДЕНИЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО БОБРА В ПОЛЬШЕ 

Резюме 

В 20-летней период фермового разведения европейского бобра в опытной 

станции Попельно Польской Академии Наук были разрешены все проблемы, 

обусловливающие интенсивное разведение этих животных, такие как помеще- 

ния, кормление, уход и обращение с животными. Бобры на ферме отличаются 

более скорым ростом и созреванием, чем дикие бобры. Показатель плодови- 

тости для 64 пометов, полученных` в группе в период 1970—1979 гг., составил 

2,8 молодых в помете. Бобры в фермовых условиях долговечны. Период ин- 

тенсивного расплода приходится между вторым-третьим и десятым годом жиз- 

ни. Самки достигают половой зрелости обычно на 3-ий год жизни, однако свы- 

we 25% первородящих рожает в 2-летнем возрасте, в связи с чем можно про- 

извести стадо, способное более рано к расплоду. Кормовые требования бобров 

составляют 1 овсяную единицу и 100 г сырого белка в сутки, преимущественно 

в виде дешевых растительных кормов. Обслуживание бобров и фермы мало 

трудоемкое. 

Борбы дают ценный мех. Высококачественный легкий мех получают от. 

7-месячных животных. Около 70/, отечественной популяции составляют чер- 

ные бобры, с мехом наивысшего качества. От бобров можно прижизненно и 

послеубойно получить кастореин, ценное сырье для парфюмерной промышлен- 

ности. Резцы пригодны для производства галантерейных изделий. Также мясо 

бобров съедобное и вкусное, 

Интенсивные работы по охране и распространению бобра в Польше сделают 

возможным получение бобров из их природных местообитаний, что позволит 

пополнять за счет малых издержек состав новых бобровых ферм. 

W. Żurowski 

CONDITIONS FOR EUROPEAN BEAVER FARMING 

IN POLAND 

Summary 

During 20-year period of farm breeding of European beaver at the Research 

Station Popielno, Polish Academy of Sciences, all problems, as buildings for ani- 

mals, their feeding, attendance and treatment, were successfuly solved. The beavers 

at the farm show faster growth and ripening rate than wild ones. In the period 

1970-1979 the fecundity for 64 litters obtained at the farm amounted to 2.8 young 

in the litter. The period of an intensive reproduction occurs between the 2nd — 3rd 

and the 10th year of life. Females reach the sexual maturity mostly in the 3rd 

year of life, but over 25°/o bear at the age of 2 years and thus it is possible to 

get a flock capable for reproduction earlier. The feed requirements of beavers are 

about 1 oat unit and 100 g of crude protein a day, mainly in form of cheap vegetal 

fodders.
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Beavers produce a valuable fur. High-quality fur can be obtained from 7- 
-month animals. About 70% of the inland population is black with the most 
valuable fur. Beavers produce also castoreum, a substance used in the perfumery 
industry, which can be gained both supravitally and after slaughter. Incisors are 
suitable for production of haberdasheries. Also beaver’s meat is edible and ta- 
steful. 

Intensive works on_production and propagation of the beaver breeding in Po- 
land, being carried out at present, wil enable to gain beavers from natural habitats 
in the near future. Thus it will be possible to supplement at o low cost the 
new beaver farms.


