Kenmerken :
De bever is het grootste knaagdier van Europa en het tweede grootste knaagdier
ter wereld. Enkel de Zuid-Amerikaanse Capybara is nog groter. Bevers hebben een
lichaamslengte tot 1 meter en een platte, brede geschubde
staart die tot 30 cm lang kan worden. Ze zijn overwegend
nacht- en schemeractief. Ze wegen 15 tot 30 kg en worden
gemiddeld 15 jaar. Er zijn al wel bevers bekend die meer
dan 26 jaar oud werden. Ze hebben zwemvliezen tussen
de achtertenen en een dubbele, gespleten nagel, die als
kammetje fungeert om hun vacht te kammen.

Levenswijze :
De bever is een vegetariër. Hij eet dus geen vis ! Hun dieet
bestaat in de winter vooral uit schors en twijgjes van zachte
houtsoorten zoals wilg, berk en populier. In de zomer eten
ze veel waterplanten, wortelstokken, kruiden, gras en
bladeren. Echter, sporadisch durft hij ook stevigere
boomsoorten zoals eiken of beuken te vellen.
De bever woont in een burcht, soms leven ze ook in oeverholen, die moeilijk te vinden
zijn. De ingang hiervan is steeds onder water gelegen, en op deze manier onbereikbaar
voor predatoren. In België zijn enkel de vos, everzwijn, wilde kat en otter mogelijke
predators voor jonge bevers. In de winter leggen ze in de buurt van de burcht een
voedselvoorraad aan van takken. Een bever houdt geen winterslaap.
Vooral in de Ardennen maken de bevers dammen, die tot de
grootste van West-Europa behoren. We hebben dammen die
tot 180 meter lang zijn, en sommige dammen zijn tot bijna
2,5 meter hoog. Dankzij deze beverdammen, worden er vele
10-tallen natuur-en moerasgebieden bijgecreeërd, waar
amfibieën zich sterk voortplanten. Deze dammen hebben
otter
een sterke positieve invloed op de biodiversiteit. In deze
moerasgebieden troffen we in België al zeldzame soorten aan zoals de otter, de Europese
rivierkreeft en de ringslang. Deze soorten profiteren sterk van de terugkeer van de bever.
Ook vande zeldzame zwarte ooievaar is een toename van de populatie vastgesteld in de
Ardennen, dankzij de aanwezigheid van deze beverdammen.
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Voortplanting :
De paartijd is van januari tot begin maart.
Draagtijd van ongeveer 105 dagen (3,5 maand)
Slechts 1 worp per jaar. Bevers hebben 2 paar tepels. Geslachtsrijp na
2-3 jaar Er worden meestal 1 tot 3 jongen geboren, zelden 4 of 5.
De jongen zijn bij de geboorte behaard, en hebben de ogen geopend.
Ze leren al zwemmen in de burcht na enkele uren.

Geschiedenis :
Bevers waren vroeger uitgestorven in België. De laatste bever werd geschoten in 1848
in de Provincie Brabant. In de Ardennen, verdween de laatste bever rond 1890. Bevers werden vroeger geschoten voor hun kostbare pels, hun vlees, en hun bevergeil, dat geliefd
was in de pharmacie. Sinds 1991 komen er terug bevers voor in België, mede dankzij
herintroductieprojecten in de buurlanden. Sinds 1998 zijn er herintroductieprojecten
in België georganiseerd die ervoor gezorgd heeft dat de bever weer in aantal toenam.

Verspreiding van de bever in België
De populatie in België bedraagt ondertussen al meer dan 1000 bevers ! De Vlaamse
populatie omvat in 2012 tussen de 120 en 150 bevers!
In de provincie Brabant vinden we het grootste deel van de beverpopulatie op de Dijle
ten zuiden van Leuven.
Tijdens onderzoek in 2011 stelden we 20 beverterritoriums vast tussen Leuven en Waver,
met een totale stand tussen de 37 en 47 bevers (stand zonder de jongen). Rekenen we de
jongen mee, dan komen we aan een stand tussen de 47 en 67 bevers !
Ook in Limburg breidt de bever sterk uit en vormt de Maas een grensoverschrijdende
schakel die de populaties in Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Duitse Eifel met elkaar
verbindt. In Limburg hebben we een populatie van 50 tot 65 bevers. Elders in Vlaanderen zijn bevers reeds op een aantal locaties opgedoken en vinden we reeds bevers in
Dendermonde, Willebroek, Viersel, Mechelen,...

Ongetwijfeld zullen de bevers van hieruit andere plaatsen in Vlaanderen gaan bevolken in de volgende jaren !

http://www.beverwerkgroep.be

http://www.natuurgidsardennen.be
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