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Castor er blitt som en unge til i familien Lilleholt Bekkvik, men beveren er bare inne når den skal bade i badekaret.

Bygger i blinde
Den blinde
beveren
Castor blir
større. Nå
liker den å
bade, og har
begynt å
bygge beverdemning i
hagen til fosterfamilien.

Castor ble funnet skadet og forlatt i fjor
høst. Da var beveren, som er en jente,
rundt seks uker gammel. Nå bor den
hos Gunn Lilleholt Bekkvik og familien, og fostermoren merker at den lille
ungen ikke er like liten lenger.
– Nå er hun mindre avhengig av mye
kos. Castor er blitt større, som en annen ungdom, forteller Lilleholt Bekkvik.
Like snill. Noe av det Lilleholt Bekkvik
var mest bekymret for, var om Castor
skulle begynne å bite etter hvert som
hun vokste til. Det har hun heldigvis
ikke gjort. Hun er fortsatt like snill.
Men Castor er tross alt en bever, og
bevere gnager. Familien Lilleholt Bekkvik må stadig skifte ut karmer fordi
Castor har gått løs på dem.
– Flisen bruker hun i massen som
hun bygger med. Det er morsomt å se
hvordan hun på instinkt bygger demning. Hun endrer personlighet, og har
begynt å grave og bygge mer, forteller
matmor.
Hun og resten av familien jobber
for å legge mest mulig til rette for at

«Nå ser vi at den nyter å
dykke og svømme»
Castor skal få utfolde seg. Når beveren
er inne for å bade i badekaret, legger de
pinner i bunnen av karet som Castor
kan dykke ned etter. Og nå liker den å
bade.
– Før var den litt usikker på å svømme, men syntes at det var så deilig etterpå når den hadde fått vasket seg. Nå
ser vi at den nyter å dykke og svømme,
forteller Lilleholt Bekkvik.
Juleferie. Noen øyne har Castor ennå
ikke fått. Dyrlegene var usikre på om
de kunne komme frem når Castor blir
eldre, men det ser ut som om beveren er
blind. Uansett er bever et nattdyr som
ikke har det største behovet for å bruke
øynene sine, og Castor ser ut til å klare
seg utmerket. Før jul var hun på ferie
hos den første familien sin, familien

Lundberg. Det var de som fant beverungen. Da familien Lilleholt Bekkvik
skulle på ferie i en noen dager, ble familien Lundberg beverpassere.
– Det virket som om Castor kjente
dem igjen da hun ble hentet, sier Lilleholt Bekkvik.
På menyen. Hva man skal fôre en bever
er noe familien Lilleholt Bekkvik har
vært nødt til å lære seg.
– Jeg vet at den normalt skal gnage
mye på pinner, men den er veldig glad i
gulrot også, sier matmor.
Hun prøver å feite Castor litt opp, og
siden Castor går sammen med familiens kaniner spiser den gjerne det samme som kaninene. Både brødskalker,
salatblad, pærer og blåbær går ned.
Druer var ikke veldig heldig, da fikk beveren vondt i magen.
Selv om hun ikke ser frem til at beveren skal flytte ut, håper Gunn Lilleholt
Bekkvik at Castor kan flytte til Dyreparken i Kristiansand i vår.
– Men jeg må vite det en stund i forveien så jeg får forberedt meg selv og
alle sammen, sier hun.

