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Gatunki zwierząt futerkowych

Soból tajgowy (Martes zibellina) cz. II
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Ruja u samic występuje w okresie od czerwca do
połowy sierpnia. Ciąża wraz z okresem diapauzy trwa
około 9 miesięcy. W okresie od marca do maja rodzi
się do 7, jednak najczęściej od 2 do 4 ślepych i głuchych szczeniąt. Ważą one przy urodzeniu po 30-35 g,
a długość ich nie przekracza 10-13 cm. Rozwój młodych ma przebieg powolny, bowiem oczy oraz otwory
słuchowe otwierają się u nich dopiero w pierwszych
dniach drugiego miesiąca życia. Małe sobolęta do końca roku całkowicie usamodzielniają się, lecz dojrzałość
płciową osiągają dopiero po 2. roku życia.

Skóry sobolowe nazywano w dawnych czasach
„miękkim złotem” lub „puszystym złotem” Syberii.
Ze względu na swoje walory ciepłochronne i trwałość
(wg skali trwałości skór futrzarskich w użytkowaniu
grupa II, 60 pkt.), pełniły przez długi okres funkcję
waluty. Płacono nimi podatki i daniny, przyznawane
były za zasługi, wypłacano nimi pensje. Księstwo
Moskiewskie odbierało hołd od ludów Syberii wypłacany ich skórami.
Ze względu na ogromne zainteresowanie polowaniami na sobole dość szybko ich populacja zaczęła się
drastycznie zmniejszać, w Europie wyginęły prawie
całkowicie, stąd już w ubiegłym stuleciu w Niemczech,
Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Kanadzie
podjęto próby ich klatkowego utrzymania. Hodowlę
tego gatunku utrudniała w dużej mierze niedostateczna znajomość ich biologii, a zwłaszcza rozrodu, nad
rozpracowaniem którego spędzono wiele lat. Układ
płciowy soboli jest szczególnie wrażliwy na wpływ

czynników środowiskowych. Zwierzęta te trudno się
aklimatyzują. Stwierdzono, że zmiana warunków zewnętrznych, spowodowana np. przeniesieniem z jednej
fermy do drugiej, może w dużym stopniu wpłynąć
na przebieg cyklu płciowego, opóźniając lub nawet
całkowicie wstrzymując jego występowanie w danym
roku. Sobole hodowane w warunkach fermowych są
długowieczne w porównaniu z innymi zwierzętami
futerkowym. Sztuki rozpłodowe dożywają w klatkach
12-15 lat, dając w tym czasie po 8-11 miotów. Obecnie
najwięcej ferm soboli znajduje się na terenie Rosji.
Przez wiele lat hodowla ta była objęta rosyjskim monopolem i ściśle chroniona. Wątek ten przedstawiony
został nawet w amerykańskim filmie sensacyjnym
„Park Gorkiego” (1983), w którym wystąpiła obok Lee
Marvina, polska aktorka Joanna Pacuła. Niewielkie
fermy tych zwierząt znajdują się jeszcze w Finlandii.
Średnie ceny osiągane za skóry soboli wynoszą zazwyczaj około 250 USD, jednak najdroższe mogą
kosztować nawet powyżej 5 tys. USD za sztukę. Futra
z soboli są najcenniejszymi ze skór, nie bez przyczyny
soból nazywany jest królem zwierząt futerkowych.
Oprócz przemysłu kuśnierskiego, włosy tych zwierząt
wykorzystywane są do produkcji pędzli używanych
w malarstwie artystycznym.
Obecnie pomimo znacznego pozyskania łowieckiego sobole nie są zagrożone wyginięciem i zaliczane są
do grupy LC (najniższej troski).
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