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Wstęp 

 Bobry są monogamicznymi roślinożernymi gryzoniami kolonizującymi różnorodne 

środowiska wodno-lądowe. Cechuje je wysoka zdolność adaptacyjna i niezwykła elastyczność 

biologiczna, pozwalająca na przetrwanie w środowisku niekorzystnym dla innych ssaków. 

Zarówno monogamia, jak i osiadły tryb życia, spowodowały rozwinięcie się terytorializmu, 

polegającego na zajmowaniu przez grupy rodzinne wybranych siedlisk, które dostosowują do 

własnych potrzeb. Stosunkowo wolny rozród; jeden miot w roku, w ilości od 1 do pięciu 

młodych oraz opuszczanie rodzinnego żeremia przez drugą generację dojrzałą płciowo w wieku 

2,5 roku (10, 11) powoduje, że dynamika populacji jest niewielka, ale stabilna i stała. Z tych 

powodów zmiany liczebności bobra w środowisku naturalnym wykazują dużą bezwładność, a 

powiększająca się populacja jest zauważalna w przedziałach czasowych pięcio- lub 

dziesięcioletnich.  

 

Stan obecny bobra w Polsce  

 Obszar występowania gatunku Castor fiber w części europejskiej jest zróżnicowany, przy 

czym w Polsce największe jego skupiska znajdują się w części północno-wschodniej. Według 

szacunków Goździewskiego i Savelieva na początku XX w. cała populacja bobra europejskiego 

w Europie i Azji liczyła około 624 tysięcy osobników (2, 13). Od trzech ostatnich dekad, 

liczebność bobra w Polsce systematycznie wzrasta i według przeprowadzonych szacunków w 

1998 roku, jego populacja liczyła 17.000 sztuk, natomiast obecnie wynosi ok. 55 tys. sztuk (13, 

Rys. 1). Najwyższe zagęszczenie bobrów dotyczy Polski pół-wschodniej i Podkarpacia (Mapka 

1).  
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Rys. 1.  Liczebność populacji bobra europejskiego w Polsce w latach 1973 - 2014 

 

 

 

 Mapa 1. Aktualne zagęszczenie populacji bobra europejskiego (Goździewski, 2015) 
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Jak podaje GUS (14), liczebność bobrów w Polsce wykazuje stałą tendencję wzrostową od 24,4 

tyś. w 2000 roku; 68,9 tyś. w 2010 r., a w 2014 roku wynosiła 100,2 tyś. osobników. Najwyższe 

ich liczebności stwierdza się w woj. Podlaskim (15 tys.), Podkarpackim (11,6 tys.), Warmińsko-

Mazurskim (10,5 tys.), a najniższe w Pomorskim (1,7 tys.),  Dolnośląskim (1,1 tys.) i Opolskim 

(400 szt.). Dane te są znacznie wyższe niż obserwacje Goździewskiego (2015), stąd istnieje 

potrzeba dyskusji, która określiłaby zasady przeprowadzanie inwentaryzacji bobra i szacowania 

trendów w wielkości populacji tego gatunku.  

Powodów wzrostu liczebności bobra, poza jego ochroną, wzrostem świadomości 

społecznej, brakiem typowych naturalnych wrogów, należy się dopatrywać w spadku 

popularności wyrobów futrzarskich oraz poprawianiu się jakości wód. Interesujące jest, że 

aktualnie odnotowuje się dość częste przypadki ataków wilków na żeremia bobrowe. Takie 

przypadki odnotowano na Pojezierzu Augustowskim, w Wigierskim Parku Narodowym, Puszczy 

Rominckiej oraz w Niedźwiedzim Rogu. Może to wskazywać na tworzenie się naturalnych 

mechanizmów zmierzających do ustalanie się równowagi biologicznej, spowodowanych przez 

będącego również pod ochroną wilka. Według niektórych opinii, populacja bobrów się starzeje i 

tempo jej wzrostu ulega zwolnieniu. Jak się wydaje, duże zagęszczenie bobrów sprawia, że w 

niektórych rejonach zaczynają występować zjawiska charakterystyczne dla populacji 

przegęszczonych tj. wzrost konkurencji i związane z tym intensywniejsze migracje. W 

konsekwencji prowadzi to do walk o areały rodzinne i powoduje zwiększenie śmiertelności. Przy 

licznych kontaktach międzyosobniczych zwiększa się również śmiertelność, spowodowana m.in. 

intensywniejszą transmisją pasożytów, które mogą powodować osłabienie i padnięcia. Biorąc 

jednak pod uwagę stały wzrost liczebny bobra, wymienione mechanizmy mają charakter lokalny 

i jednostkowy i nie wpływają znacząco na dynamikę populacji gatunku.  

 

Wpływ bobra europejskiego na środowisko naturalne i zmiany klimatu 

 

Spośród zwierząt wolnożyjących, bóbr europejski wywiera zdecydowanie największy 

wpływ na środowisko, w którym bytuje. Przyjmując za faktyczną ich obecną liczebność 100,2 

tyś. osobników, należy mieć na uwadze że populacje innych gatunków łownych, takich jak; jeleń 

szlachetny (213,5 tys.), sarna (867 tys.), czy dzik (264 tys.), pomimo wyższych liczebności nie 

powodują tylu szkód co bobry. Według GUS (14 ) wysokość odszkodowań za szkody bobrowe w 
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2014 roku wyniosły 16.97 mln zł i były wyższe niż szkody wyrządzone przez wilka, które 

wyniosły jedynie 861 tys. zł.  

 Pozycja i znaczenie bobra w naturze było kształtowane przez tysiące lat, przyczyniając 

się do wyważonej synchronizacji wielu ważnych procesów siedliskowych. W efekcie 

podnoszenia poziomu wód powierzchniowych i spowolnienia cieków, zmianie ulegają warunki 

fizykochemiczne gruntu, wpływając na dynamikę naturalizacji znacznego przyległego obszaru.  

Zarówno jedna tama, jak i ich szereg, budowanych przez bobry na stosunkowo krótkim odcinku 

cieku, przypomina ideę techniczną budowy biologicznej oczyszczalni ścieków. Generalnie, 

oczyszczalnie takie posiadają segmenty pełniące określone etapy oczyszczania mechanicznego 

oraz oczyszczania biologicznego. Identyczne funkcje pełnią konstrukcje budowane przez bobry, 

gdzie tama bobrowa zbudowana z gałęzi i patyków wraz ze spoinami ze zbitych drobin 

pochodzenia roślinnego i warstw piaszczysto-osadowych oczyszcza mechanicznie poprzez 

cedzenie, filtrowanie i sedymentację zanieczyszczeń cząstkowych,  napowietrzając przy tym 

płynące cieki wodne. Drugim segmentem jest część biologiczna z mikroorganizmami 

doprowadzającymi do wytrącenia się zanieczyszczeń w postaci osadu. Rolę tą spełniają płytkie, 

ciepłe zbiorniki zalewowe, ze sprzyjającymi warunkami dla rozwoju mikroorganizmów, 

aktywnych chemicznie zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych, neutralizujących 

związki azotu, fosforu (np. nawozy sztuczne), a także wiążąc agresywne zanieczyszczenia 

cywilizacyjne, zawierające często niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie, jak arsen, kadm i 

ołów (np. herbicydy, insektycydy, pestycydy). W segmencie tym panują bardzo dobre warunki 

dla rozwoju roślin wodnych i bagiennych (hydrobotanicznych) wspomagających oczyszczanie 

wody. Należą do nich rośliny pływające – np. rzęsa wodna, pistia rozetkowa, oraz rośliny 

zakorzenione – trzcina, wywłócznik, tatarak, turzyca brzegowa, pałka wodna, manna mielec, 

kosaciec żółty i wiele innych. W konsekwencji, bobry przyczyniają się do poprawienia jakości 

wód powierzchniowych i gruntowych, które po oczyszczeniu płyną poza rejon występowania 

bobrów na znaczne odległości.  

Tworzone działalnością bobrów specyficzne rozlewiska, ustanawiają życiowe warunki dla 

egzystencji wielu gatunków zwierząt. Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dn. 12 października 

2011 roku (6), w Polsce ścisłą ochroną jest objęte 319 gatunków, z których wiele jest związanych 

ze środowiskiem wodno-bagiennym. Poza ptakami brodzącymi, rybami, gadami, mięczakami, 

skorupiakami, jest to środowisko niezbędne również dla wielu gatunków owadów. Do 
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przykładowych gatunków ściśle chronionych należą mi.in.; bączek, ślepowron, strzebla błotna, 

żółw błotny, minóg rzeczny, pijawka szczękowa, błotniarka otułka, skorupiak obunogi, pływak 

szerokobrzeżek, a także 3 z 13 gatunków ważek. W środowisku zalewowym, utworzonym przez 

bobry, zostają odtworzone brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, tworząc biotop 

charakterystyczny dla dobrze funkcjonujących ekosystemów. Pojawienie się bobrów na 

określonym terenie może oznaczać renaturalizację i przywrócenie pierwotnego stanu natury, 

zubożonego działalnością człowieka. Powstanie w konsekwencji nowego, naturalnego 

środowiska wokół cieków wodnych, wraz z nowymi gatunkami roślin wodno-bagiennych, 

stwarza atrakcyjny rejon gniazdowania i egzystencji dla ptaków związanych ze zróżnicowanym 

środowiskiem podmokłym. Taki teren jest atrakcyjny również dla bociana czarnego, żurawia i 

zimorodka, co obserwowano w Wigierskim Parku Narodowym.   

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej aspekty wpływu bobra na środowisko, pomimo 

iż takich badań jest niewiele, bóbr może swoją działalnością wpływać na czynniki mające wpływ 

na tworzenie się stref mikroklimatycznych. Jest oczywiste, iż nad rozlewiskami tworzą się 

chociażby mgły wynikające ze zwiększonej powierzchni parowania wody, które wespół z 

synergicznymi oddziaływaniami innych czynników mogą mieć wpływ na łagodzenie skutków 

ocieplania się klimatu, zwłaszcza w rejonach o dużym zagęszczenia bobra.  

Mając na uwadze o małą retencję w lasach trzeba pamiętać, że jej podstawową rolą nie 

jest gromadzenie zapasów wody, lecz zmiana uwilgotnienia siedlisk i podniesienia poziomu 

wody gruntowej. W osiągnięciu tego celu większą rolę odgrywa łączna powierzchnia zalewów 

nawet płytkich, niż większa objętość wody zawarta np. w jednym zbiorniku. Potrzeba odbudowy 

retencji powierzchniowej i gruntowej stała się szczególnie widoczna w ostatnim suchym 

dziesięcioleciu, kiedy to przy małych opadach, braku śniegu w okresie zim, doszło także w lasach 

do znacznego obniżenia się poziomu wód. Z tego powodu, problem zwiększania retencji jest 

coraz częściej zauważany, doceniany i podnoszony przez praktyków leśników, administrację 

leśną jak również naukowców (8).   

Wyrazem takich działań jest zarządzenie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych (3), które 

wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających do ograniczania procesów degradacji 

stosunków wodnych w lasach, poprzez;  
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• zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji 

przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów 

wilgotności siedlisk i klimatu naturalnego (mikroklimatu),  

• zachowanie w stosunku nienaruszonym śródleśnych nieużytków jak np. bagna, 

trzęsawiska, moczary, torfowiska,  remizy,  wrzosowiska, wydmy wraz z ich florą i fauną, 

w celu ochrony pełnej różnorodności przyrodniczej jako użytków ekologicznych. 

Działalność bobrów sprzyja kształtowaniu małej retencji na terenach leśnych oraz może 

być naturalną pomocą w uzyskaniu wymienionych celów.   

 

Negatywne znaczenie bobrów  

 Ze względu na brak naturalnych wrogów (poza wilkiem) oraz brak regulacji 

liczebnościowej bobrów, mogą one negatywne oddziaływania na środowisko, wyrażone 

nadmiernymi podtopieniami i ilością zgryzanych drzew i krzewów, zarówno w uprawach 

leśnych, jak i w sadach owocowych. Działanie takie jednak jest osłabiane terytorializmem 

poszczególnych rodzin oraz aktywnością w bliskiej odległości od cieków wodnych, co może 

powodować rozproszenie szkód na dłuższych odcinkach cieków lub obszarów zalewowych. 

Niewątpliwie negatywne będzie oddziaływanie na środowisko naturalne, kiedy nory bobrów będą 

osłabiały np. wały przeciwpowodziowe, co może skutkować powodziami, które mają 

katastrofalny wpływ na środowisko. Takie działania były obserwowane w wałach 

przeciwpowodziowych, m.in. w okolicach Torunia i Płocka, które poza ich osłabianiem 

wynikającym z podmywania wodą oraz powodowało zapadanie się gruntu. Do podobnych szkód 

dochodzi na groblach stawów rybnych, co grozi w skrajnych przypadkach ich osuszeniem. Innym 

niekorzystnym działaniem bobrów jest zatykanie przepustów mostów na rzeczkach i 

urządzeniach hydrotechnicznych, a także rur na kanałach melioracyjnych.  

Ograniczenie naturalnych rejonów występowania zwierząt wolno-żyjących zmuszają je 

do „zbliżania się” do aglomeracji ludzkich. Takie tendencje obserwuje się w przypadku bobrów 

oraz niektórych gatunków ptaków, rudych lisów, dzików. Bobry mogą się przyczyniać do 

przenoszenia chorób na zwierzęta domowe i człowieka (1, 7). Jest to jeden z ważniejszych 

• zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzanie śródleśnych zbiorników i 

cieków wodnych, co jest warunkiem witalności ekosystemów leśnych i skuteczności 

ochrony przeciwpożarowej lasu, 
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negatywnych oddziaływań, który jest w trakcie badań. Skutki bliskiego przebywania w rejonie 

zwierząt domowych (człowieka), stwarzają możliwości transferu pasożytów (chorób), na które 

same nie chorują, lub ich skutki dla nich są marginalne. Taka sytuacja może być przyczyną wielu 

nieznanych interakcji, które mogą mieć związek z bezpieczeństwem zdrowotnym.     

 

Przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej  

 

Bóbr europejski jako gatunek jest objęty częściową ochroną na mocy ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (9) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 roku w sprawie chronionych gatunków dziko występujących (5). Ponadto prawny 

status gatunku reguluje także prawo międzynarodowe; Konwencja Waszyngtońska, Konwencja 

Berneńska oraz Dyrektywa Siedliskowa. Szczegółowe zasady ochrony sformułowane są w § 6 

rozporządzenia MŚ. Zakazują one zabijania bobrów, niszczenia siedlisk, nor i tam, płoszenia, 

preparowania, handlu ich wyrobami, odławiania, itp.  

Zezwolenie na odstępstwo od wymienionych zakazów jest w gestii Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Art. 126 ust. 4 i 5 tej ustawy 

regulują zasady współdziałania gospodarstw rolnych i leśnych z RDOŚ w sprawach 

konfliktowych oraz ich zapobiegania.  

 

Minimalizacja konfliktów wywoływanych działalnością bobrów  

 

Istnieje szereg metod minimalizowania oddziaływania bobra na środowisko i bolesne 

często sąsiedztwo w bliskim kontakcie z siedzibami ludzkimi. Z powodu niezwykłego uporu tych 

gryzoni, znane metody wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. W podtopieniach, poza 

dbaniem o rowy melioracyjne, ważne jest utrzymanie drożnych przepustów pod drogami, 

mostami, które są przez bobry często blokowane. W tym celu stosuje się różnego typu 

zabezpieczenia z drutu o znacznej średnicy, które w formie koszy, odkosów, uniemożliwiają 

zatkanie otworu. W podobny sposób zabezpiecza się wloty rur montowanych w tamach, 

pozwalające na kontrolowaną regulację poziomu wody na terenach zalewanych. Ze względu na 

skutki działalności bobrów w wałach przeciwpowodziowych, groblach, stawach rybnych, 

elektrowniach, nasypach kolejowych, itp., konieczne jest stosowanie różnego typu konstrukcji 

metalowych lub betonowych zakopywanych w ziemi na odpowiednią głębokość. Najczęściej są 

to siatki lub pionowo wkopane elementy prefabrykowane, uniemożliwiające kopanie nor. W 
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ochronie cennych zadrzewień dobre skutki przynosi ich osłona siatką metalową o wysokości 1 

metra od podłoża. W bliskiej odległości płotów posesji od rzeczek, strumieni dobry skutek 

przynosi  pastuch elektryczny stosowany w hodowli zwierząt domowych (np. bydło, owce), 

którego drut mocuje się 20 cm nad ziemią.  

Przegląd rysunków, schematów zabezpieczeń, z uwzględnieniem psychologii bobra podaje A. 

Czech: http://www.bobry.pl/docs/bobr-budowniczy-i-inzynier.pdf (12).                      

Rekomendacje w zakresie postępowania z populacją bobra europejskiego  

W 2014 roku oszacowano wpływ bobra na środowisko naturalne i gospodarkę w obrębie 

LKP „Lasy Mazurskie” (4). Opracowanie to może stanowić praktyczny model do wyciągnięcia 

wniosków dotyczących koegzystencji bobra w środowisku leśnym. Teren analizy obejmował 5 

Nadleśnictw; Maskulińskie, Pisz, Strzałowo, Mrągowo i Stację Badawczą PAN w Popielnie o 

łącznej powierzchni 118 233 ha. Odnotowano łącznie; 344 ha podtopień oraz 42 ha zgryzień, 

które stanowią, odpowiednio; 0,29 % oraz 0,04 % całkowitego areału.  

Największe ilości bobrów stwierdzono w Nadleśnictwach Pisz i Maskulińskie - po 505 sztuk, 

natomiast mniejsze w Nadleśnictwie Spychowo - 231, Strzałowo - 167, Mrągowo - 48 i najmniej 

w Stacji Badawczej PAN w Popielnie – 33 sztuki. Łącznie na terenie LKP liczba bobrów wynosi 

1 489 sztuk.   

W trakcie prowadzonych oszacowań i kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za dane 

dot. bobrów w poszczególnych Nadleśnictwach, zauważalny jest powszechny respekt do bobra 

jako gatunku, z uszanowaniem obowiązujących przepisów jego ochrony. Biorąc pod uwagę 

powszechność bobra, nie tylko w LKP, ale w Lasach Państwowych,  wydaje się że nadszedł czas, 

aby propagować potrzebę utworzenia stanowiska „bobrownika”(venatores castorum), które 

istniało w Polsce w czasach historycznych. Do obowiązków i kompetencji współczesnego 

„bobrownika”, do którego poza innymi obowiązkami ekologicznymi, należałby nadzór i opieka 

nad bobrami, z możliwością wydawania ważnych decyzji, a w uzasadnionych przypadkach o ich 

redukcji. Byłaby to osoba po leśnictwie, kompetentna, odpowiednio przeszkolona, znająca swoje 

środowisko i bardzo dobrze orientująca się w problemach bobra. Można przypuszczać, że 

decyzje takiego „bobrownika”, byłyby bardziej trafne i szybsze w realizacji, niż działania 

odległych często Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie znających dogłębnie 

lokalnych problemów.  

http://www.bobry.pl/docs/bobr-budowniczy-i-inzynier.pdf
http://www.bobry.pl/docs/bobr-budowniczy-i-inzynier.pdf
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Wśród technik zmniejszających stopień podtopień jest możliwość montowania rur w 

tamach (za zgodą RDOŚ). Wśród Nadleśnictw LKP, rozwiązanie to stosowane jest jedynie w 

Nadleśnictwie Spychowo. Można sądzić, że udrożnienie nie czyszczonych rowów 

melioracyjnych, od czasów II WŚ zmniejszyłoby areał podtopień, bez wpływu na ilość i 

aktywność bobrów. Nasuwa się również wniosek, że znaczna część podtopień w analizowanych 

nadleśnictwach nie jest wynikiem działalności bobra, a ma związek ze stanem i drożnością 

cieków wodnych. W przypadku nadmiernych podtopień, decyzja o instalowaniu rur podjęta przez 

„bobrownika” umożliwiłaby kontrolę nad areałem zalewanym.   

 Biorąc pod uwagę wielkość strat w LKP „Lasy Mazurskie” z powodu podtopień i 

zgryzień, wydają się one być marginalne w działalności gospodarczej poszczególnych leśnictw, 

które zrekompensowane są zwiększoną retencją wody i bioróżnorodnością oraz uatrakcyjnieniem 

środowiska. Czynniki te mają wpływ na status wydzielonych naturalnych enklaw i rezerwatów, 

gdzie bóbr jako ważny przedstawiciel rodzimej fauny jest jednym z gospodarzy tego terenu.   
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