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Aktywna ochrona Aktywna ochrona 
bobra europejskiego.bobra europejskiego.

Bobry jeszcze do XVIII w. na Bobry jeszcze do XVIII w. na 
ziemiach polskich byziemiach polskich by łły bardzo y bardzo 
liczne, a pod koniec XIX w. liczne, a pod koniec XIX w. 
wystwyst ęępowapowa łły juy ju żż sporadycznie i sporadycznie i 
tylko nad Narwitylko nad Narwi ąą i Bugiem. i Bugiem. 
Pojedyncze bobry spotykano Pojedyncze bobry spotykano 
jeszcze w Puszczy Biajeszcze w Puszczy Bia łłowieskiej.owieskiej.
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Po I Wojnie Po I Wojnie ŚŚwiatowej bobry spotykano w wiatowej bobry spotykano w 
dorzeczu Niemna oraz na Prypeci. dorzeczu Niemna oraz na Prypeci. 
Szacowano, Szacowano, żże naturalna zwarta populacja e naturalna zwarta populacja 
liczyliczy łła okoa oko łło 400 osobniko 400 osobnik óów. Niektw. Niekt óóre re 
źźrróóddłła podaja podaj ąą, , żże w koe w ko ńńcu lat 30cu lat 30 --tych tych 
liczyliczy łła ona tylko 230 osobnika ona tylko 230 osobnik óów.w.
NajbliNajbli żższe stanowisko naszej obecnej sze stanowisko naszej obecnej 
granicy zlokalizowano w 1938 r. w okolicy granicy zlokalizowano w 1938 r. w okolicy 
Grodna na Niemnie.Grodna na Niemnie.

Po ustaniu dziaPo ustaniu dzia łłaańń II wojny II wojny śświatowej wiatowej 
bobry pojawibobry pojawi łły siy si ęę na rzece Czarna na rzece Czarna 
HaHańńcza i Marycha nieco pcza i Marycha nieco p óóźźniej na niej na 
jeziorze Wigry.jeziorze Wigry.

W wyniku pierwszych W wyniku pierwszych reintrodukcjireintrodukcji
zainicjowanych przez prof. Czajzainicjowanych przez prof. Czaj ęę i i 
DehnelaDehnela w 1949 r w 1949 r wsiedlonowsiedlono kilka par kilka par 
bobrbobr óów z Woronew z Worone żża na Kanale a na Kanale 
Rudzkim k/Osowca i uroczysku Rudzkim k/Osowca i uroczysku 
Radosna w okolicy GdaRadosna w okolicy Gda ńńska.ska.
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Rzeka Marycha w m. Stanowisko na granicy paRzeka Marycha w m. Stanowisko na granicy pa ńństwa.          stwa.          
W norach przebywaW norach przebywa łła jedna rodzina a jedna rodzina –– 8 osobnik8 osobnik óów.            w.            
Wg relacji miejscowej ludnoWg relacji miejscowej ludno śści bobry pojawici bobry pojawi łły siy si ęę w 1944 r. w 1944 r. 

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych

Rzeka Marycha w lesie k/Krasnopola w siedmiu domkac h    Rzeka Marycha w lesie k/Krasnopola w siedmiu domkac h    
na odcinku 2 km rzeki przebywa 36 bobrna odcinku 2 km rzeki przebywa 36 bobr óów.  Bobry           w.  Bobry           
pojawipojawi łły siy si ęę w 1945r.w 1945r.

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych
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Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody 
„„ Ostoja BobrOstoja Bobr óów Marychaw Marycha ””

W dniu 11 listopada 1959 r. W dniu 11 listopada 1959 r. 
Minister LeMinister Le śśnictwa i PD nictwa i PD 
obejmuje stanowisko na rzece obejmuje stanowisko na rzece 
Marycha i Czarna. Powierzchnia Marycha i Czarna. Powierzchnia 
rezerwatu wynosi 211 ha, rezerwatu wynosi 211 ha, 
stanowi wstanowi w łłasnoasno śćść LasLas óów w 
PaPańństwowych. Do 1990r stwowych. Do 1990r 
przebywaprzebywa łły na tym terenie dwie y na tym terenie dwie 
bardzo aktywne rodziny bardzo aktywne rodziny 
bobrowe.bobrowe.

Od wiosny 2008 roku bobry w Od wiosny 2008 roku bobry w 
rezerwacie nie wystrezerwacie nie wyst ęępujpuj ąą..

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych

Jezioro Jezioro BobruczekBobruczek o powierzchni ok. 1,5 ha. Prywatna wo powierzchni ok. 1,5 ha. Prywatna w łłasnoasno śćść. Bobry . Bobry 
pojawipojawi łły siy si ęę w 1953 roku. Od 1959r. Rezerwat Przyrody w 1953 roku. Od 1959r. Rezerwat Przyrody „„ Ostoja  BobrOstoja  Bobr óów w 
BobruczekBobruczek ”” . Brak ro. Brak ro śślinnolinno śści krzewiastej i brak ci krzewiastej i brak żżeru peru p ęędowego sprawidowego sprawi łły, y, 
żże bobry w 1975 r. opue bobry w 1975 r. opu śścici łły to miejsce.y to miejsce.
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Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych

Rzeka Czarna HaRzeka Czarna Ha ńńcza w m. cza w m. DworczyskoDworczysko . Bobry pojawi. Bobry pojawi łły siy si ęę
na poczna pocz ąątku lat 50tku lat 50 --tych. tych. 

Rezerwat Stary Folwark z Rezerwat Stary Folwark z żżeremiem bobrowym przy ujeremiem bobrowym przy uj śściu ciu 
Czarnej HaCzarnej Ha ńńczy z jeziora Wigry. Bobry pojawiczy z jeziora Wigry. Bobry pojawi łły siy si ęę pod pod 
koniec lat 50koniec lat 50 --tych.tych.

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych
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Na jeziorze Wigry w m. Na jeziorze Wigry w m. ZakZakąątyty –– dwie rodziny przebywajdwie rodziny przebywaj ąące ce 
w w żżeremiach i na jeziorze Klonek eremiach i na jeziorze Klonek –– jedna rodzina w jedna rodzina w żżeremiu. eremiu. 
Bobry pojawiBobry pojawi łły siy si ęę w kow ko ńńcu lat 50cu lat 50 --tych.tych.

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych

ŻŻeremie na wyspie  jezioro Deremie na wyspie  jezioro D łługie w pobliugie w pobli żżu jeziora Wigry. u jeziora Wigry. 
Pojawienie siPojawienie si ęę bobrbobr óów w –– poczpocz ąątki lat 60tki lat 60 --tych.tych.

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych
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Stanowiska na rzece Stanowiska na rzece SzczeberkaSzczeberka we wsi we wsi SzczebraSzczebra , bobry , bobry 
przebywaprzebywa łły w norach, pojawiy w norach, pojawi łły siy si ęę w latach 60w latach 60 --tych.tych.

Lokalizacja pierwszych stanowiskLokalizacja pierwszych stanowisk
bobrowychbobrowych

W 1955 r. Rosjanie W 1955 r. Rosjanie introdukowaliintrodukowali 40 bobr40 bobr óów w zlewniw w zlewni ęę
PregoPrego łły, 30 bobry, 30 bobr óów na rzekw na rzek ęę SzeszupaSzeszupa i rok pi rok p óóźźniej niej 
kilkanakilkana śście bobrcie bobr óów w sw w s ąąsiedztwie naszej granicy na siedztwie naszej granicy na 
terenach obecnej Biaterenach obecnej Bia łłorusi. Juorusi. Ju żż w latach 60w latach 60 --tych tych 
obserwowano staobserwowano sta łąłą migracjmigracj ęę tych zwierztych zwierz ąąt na teren Polski.t na teren Polski.
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Bardzo dynamiczna suwalska populacja bobrBardzo dynamiczna suwalska populacja bobr óów pow po łąłączyczy łła a 
sisięę poprzez migracjpoprzez migracj ęę KanaKana łłem Augustowskim i em Augustowskim i 
prawobrzeprawobrze żżnymi dopnymi dop łływami Biebrzy, m.in. rzekywami Biebrzy, m.in. rzek ąą EEłłk i Pisa k i Pisa 
z populacjz populacj ąą biebrzabiebrza ńńskskąą..

•• ŚŚrednie zagrednie zag ęęszczenie populacjiszczenie populacji -- 14,8 14,8 
rodzin/100 km2rodzin/100 km2

•• Bardzo wysokie zagBardzo wysokie zag ęęszczenie szczenie 
populacji powypopulacji powy żżej 40 rodzin/100 km2ej 40 rodzin/100 km2 --
Lasy Lasy SkaliskieSkaliskie , Puszcza Romi, Puszcza Romi ńńska, ska, 
ppóółłnocna Suwalszczyzna i Puszcza nocna Suwalszczyzna i Puszcza 
Augustowska.Augustowska.

•• ŚŚladowe zagladowe zag ęęszczenie szczenie -- do 10 do 10 
rodzin/100 km2 obejmujrodzin/100 km2 obejmuj ąące 63,4% ce 63,4% 
powierzchni to tereny otwarte, powierzchni to tereny otwarte, 
krajobraz rolniczy krajobraz rolniczy -- rejon Girejon Gi żżycka, ycka, 
Olecka i EOlecka i E łłku.ku.

ZagZagęęszczenie populacji bobrszczenie populacji bobr óóww
w 1998 rokuw 1998 roku



9

ZagZagęęszczenie populacji bobrszczenie populacji bobr óóww
w 2007 rokuw 2007 roku

•• ŚŚrednie zagrednie zag ęęszczenie populacji szczenie populacji 
wzroswzros łło i wynosi 16,9 rodzin/100 km2o i wynosi 16,9 rodzin/100 km2

•• NajniNajni żższe zagsze zagęęszczenie szczenie -- do 10 do 10 
rodzin/100 km2 obejmujrodzin/100 km2 obejmuj ąące 28% ce 28% 
powierzchni to tereny otwarte, powierzchni to tereny otwarte, 
krajobraz rolniczy krajobraz rolniczy -- rejon Olecka i Erejon Olecka i E łłku.ku.

•• O poO po łłowowęę spadspad łło zago zagęęszczenie szczenie 
populacji bobra Puszczy populacji bobra Puszczy 
Augustowskiej Augustowskiej –– silna presja ze strony silna presja ze strony 
wilka i rysia.wilka i rysia.

•• Dynamicznie rozwija siDynamicznie rozwija si ęę populacja na populacja na 
Wielkich Jeziorach Mazurskich Wielkich Jeziorach Mazurskich ––
Jezioro Jezioro ŚŚniardwy, Roniardwy, Ro śś, Nidzkie., Nidzkie.

Czy z siedmiu podgatunkCzy z siedmiu podgatunk óów bobra w bobra 
europejskiego europejskiego –– CastorCastor fiberfiber L. na Mazurach, L. na Mazurach, 
SuwalszczySuwalszczy źźnie i w kraju wystnie i w kraju wyst ęępuje podgatunek puje podgatunek 
–– CastorCastor fiberfiber vistulanusvistulanus MatschieMatschie (b(bóóbr br 
wschodniowschodnio --europejski dorzecza Wiseuropejski dorzecza Wis łły)?y)?

Jest to populacja hybrydowa powstaJest to populacja hybrydowa powsta łła w a w 
wyniku wyniku reintrodukcjireintrodukcji bobrbobr óów biaw bia łłoruskich i oruskich i 
woroneskich na tereny przygraniczne i ich woroneskich na tereny przygraniczne i ich 
ppóóźźniejszej migracji na teren pniejszej migracji na teren p óółłnocnonocno --
wschodniej Polski.wschodniej Polski.
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BBóóbr biabr bia łłoruski  oruski  –– CastorCastor fiberfiber belarusicusbelarusicus LavrovLavrov jak i bjak i b óóbr br 
woroneski woroneski CastorCastor fiberfiber orientoeuropaeusorientoeuropaeus LavrovLavrov nie wykazuje nie wykazuje 
wzglwzgl ęędem siebie dem siebie żżadnych radnych r óóżżnic anatomicznonic anatomiczno --morfologicznych, morfologicznych, 
a wyra wyr óóżżnia ich tylko pochodzenie stnia ich tylko pochodzenie st ąąd nie mogd nie mog ąą bybyćć uznawane uznawane 
za podgatunek.za podgatunek.

PorPor óównujwnuj ąąc wyniki inwentaryzacji c wyniki inwentaryzacji 
bobrbobr óów z 2007 r. przeprowadzonej przez w z 2007 r. przeprowadzonej przez 
administracjadministracj ęę LasLas óów Paw Pańństwowych i kostwowych i ko łła a 
łłowieckie ze stanem populacji w latach owieckie ze stanem populacji w latach 
wczewcześśniejszych wskazuje, niejszych wskazuje, żże najwye najwy żższa sza 
dynamika wzrostu populacji bobrdynamika wzrostu populacji bobr óów w 
wystwyst ąąpipi łła do 1994 roku. Roczny przyrost a do 1994 roku. Roczny przyrost 
naturalny sinaturalny si ęęgagałł nawet 12%. Od tego roku nawet 12%. Od tego roku 
tempo wzrostu sukcesywnie spadtempo wzrostu sukcesywnie spad łło. o. 
Szacowany roczny przyrost populacji  Szacowany roczny przyrost populacji  
wacha siwacha si ęę w granicach 3w granicach 3 --5%.5%.
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Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacji populacji 

ppóółłnocnonocno --wschodniej bobrwschodniej bobr óóww
ObniObni żżenie potencjaenie potencja łłu reprodukcyjnego u reprodukcyjnego 
wynikajwynikaj ąącego z nadmiernego zagcego z nadmiernego zag ęęszczenia szczenia 
populacji wystpopulacji wyst ęępujpuj ąące w pce w p óółłnocnej i wschodniej nocnej i wschodniej 
czczęśęści Mazur i Suwalszczyzny w wyniku:ci Mazur i Suwalszczyzny w wyniku:

��obniobni żżenie wielkoenie wielko śści miotuci miotu

��ograniczenie urodzeograniczenie urodze ńń

��walka o rewir kowalka o rewir ko ńńczcząąca sica si ęę nieraz nieraz śśmiercimierci ąą

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

ObniObni żżenie potencjaenie potencja łłu reprodukcyjnego  u reprodukcyjnego  
wynikajwynikaj ąącego z postcego z post ęępujpuj ąącego procesu cego procesu 
starzenia sistarzenia si ęę. Skutki starzenia si. Skutki starzenia si ęę
populacji obserwowane spopulacji obserwowane s ąą w najstarszej w najstarszej 
jej czjej cz ęśęści ci -- Pojezierze Suwalskie.Pojezierze Suwalskie.
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Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Deficyt wody w Deficyt wody w śśrodowisku rodowisku –– skutki suszy wystskutki suszy wyst ęępujpuj ąącej cej 
w okresie lata 2005 i 2006 r. Z braku wody bobry w okresie lata 2005 i 2006 r. Z braku wody bobry 
opuszczaopuszcza łły dotychczas zajmowane rewiry. Migracje y dotychczas zajmowane rewiry. Migracje 
cacałłych rodzin obserwowano juych rodzin obserwowano ju żż w miesiw miesi ąącu wrzecu wrze śśniu.niu.

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Wyeksploatowane po latach Wyeksploatowane po latach śśrodowisko w szczegrodowisko w szczeg óólnolno śści z jesiennego ci z jesiennego 
żżeru peru p ęędowego dowego –– BiebrzaBiebrza ńński Park Narodowy, rzeka Biebrza.ski Park Narodowy, rzeka Biebrza.
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Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Wyeksploatowane po latach Wyeksploatowane po latach śśrodowisko w szczegrodowisko w szczeg óólnolno śści z jesiennego ci z jesiennego 
żżeru peru p ęędowego dowego –– BiebrzaBiebrza ńński Park Narodowy, rzeka Biebrza.ski Park Narodowy, rzeka Biebrza.

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Wyeksploatowane po latach Wyeksploatowane po latach śśrodowisko w szczegrodowisko w szczeg óólnolno śści z jesiennego ci z jesiennego 
żżeru peru p ęędowego dowego –– BiebrzaBiebrza ńński Park Narodowy, rzeka Biebrza.ski Park Narodowy, rzeka Biebrza.
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Silna presja wilka i rysia na populacjSilna presja wilka i rysia na populacj ęę bobrbobr óów wystw wyst ęępuje w puje w 
Puszczy Boreckiej, Lasach Puszczy Boreckiej, Lasach SkaliskichSkaliskich , Puszczy , Puszczy RominckiejRominckiej . . 
W Puszczy Augustowskiej wilki zredukowaW Puszczy Augustowskiej wilki zredukowa łły populacjy populacj ęę o o 
popo łłowowęę..

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

KKłłusownictwo bobrusownictwo bobr óów. w. 

WyWyłłapywanie zwierzapywanie zwierz ąąt  w zastawiane wnyki, t  w zastawiane wnyki, 

żżelaza i metalowe elaza i metalowe buczebucze ..

Rozbieranie tam i spuszczenie wody.Rozbieranie tam i spuszczenie wody.

Niszczenie i podpalanie Niszczenie i podpalanie żżeremi bez wzgleremi bez wzgl ęędu na pordu na por ęę roku roku 
nawet w okresie rozrodu i wychowywania mnawet w okresie rozrodu i wychowywania m łłodych.odych.
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Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

NiechNiech ęćęć do bobrdo bobr óów ze strony ludnow ze strony ludno śści w miejscach konfliktowych ci w miejscach konfliktowych 
–– tereny przygraniczne z Biatereny przygraniczne z Bia łłorusiorusi ąą (powiat sok(powiat sok óólski).lski).

Czynniki ograniczajCzynniki ograniczaj ąącece
liczebnoliczebno śćść populacjipopulacji

Ponadto: Ponadto: 

-- bobry coraz czbobry coraz cz ęśęściej ginciej gin ąą na drogach     na drogach     
i torach kolejowych, i torach kolejowych, 

-- tonton ąą w zastawianych na jeziorach w zastawianych na jeziorach 
sieciach rybackich.sieciach rybackich.

Rozmiar Rozmiar śśmiertelnomiertelno śści w skali roku ci w skali roku 
szacuje siszacuje si ęę na okona oko łło 1% liczebnoo 1% liczebno śści ci 
populacji.populacji.
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Powodzie ktPowodzie kt óóre nawiedzire nawiedzi łły poy po łłudniowudniow ąą i zachodnii zachodni ąą PolskPolsk ęę
w 1997, 2009 i 2010 roku spowodowaw 1997, 2009 i 2010 roku spowodowa łły bardzo duy bardzo du żże straty e straty 
wwśśrróód nowo narodzonych bobrd nowo narodzonych bobr óów. Wysoka fala w. Wysoka fala 
powodziowa powodziowa „„ rozbirozbi łłaa”” rodziny, a migracje dorosrodziny, a migracje doros łłych ych 
osobnikosobnik óów przekraczaw przekracza łły 100 i wiy 100 i wi ęęcej kilometrcej kilometr óów. Bobry w. Bobry 
pojawiapojawia łły siy si ęę czczęęsto w miejscach konfliktowych i sto w miejscach konfliktowych i 
śśrodowisku dla nich nie sprzyjajrodowisku dla nich nie sprzyjaj ąącym.cym.

W 1976 r rozpoczW 1976 r rozpocz ęęto realizacjto realizacj ęę
,,Programu aktywnej ochrony bobra ,,Programu aktywnej ochrony bobra 
europejskiego w Polsceeuropejskiego w Polsce ”” ktkt óóry zakry zak łładaadałł
by bby b óóbr br śściciśśle chroniony stale chroniony sta łł sisięę w w 
przyszprzysz łłoośści gatunkiem niezagroci gatunkiem niezagro żżonym i onym i 
by powrby powr óócici łł w przyrodniczy krajobraz w przyrodniczy krajobraz 
naszego Kraju.naszego Kraju.
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Prof. Prof. Wirgiliusz Wirgiliusz ŻŻurowskiurowski ze Stacji Badawczej PAN w ze Stacji Badawczej PAN w 
Popielnie w 1976r. pisaPopielnie w 1976r. pisa łł w w ŁŁowcu Polskimowcu Polskim „„ …… tylko tylko 
czynne zajczynne zaj ęęcie sicie si ęę bobrem i powibobrem i powi ąązanie ich zanie ich 
ochrony z aspektem gospodarczym moochrony z aspektem gospodarczym mo żże je e je 
zachowazachowa ćć dla przyszdla przysz łłych pokoleych pokole ńń......””

ZaZałłoożżenia programu:enia programu:

-- aktywna ochrona zwierzaktywna ochrona zwierz ąąt i t i śśrodowiska rodowiska 
w ktw kt óórym bobry rym bobry żżyjyjąą

-- odod łłowy i przesiedleniaowy i przesiedlenia

Realizatorzy programu:Realizatorzy programu:

-- Stacja Badawcza PAN PopielnoStacja Badawcza PAN Popielno
-- Polski ZwiPolski Zwi ąązek zek ŁŁowieckiowiecki -- bezpobezpo śśredni redni 
wykonawca Zarzwykonawca Zarz ąąd Wojewd Wojew óódzki pdzki p óóźźniej niej --
OkrOkręęgowy PZgowy PZ ŁŁ w Suwaw Suwa łłkach.kach.
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OdOdłłowy bobrowy bobr óów z udziaw z udzia łłem em 
prof. W. prof. W. ŻŻurowskiego urowskiego –– jez. jez. ŻŻubrowo 1978 r.ubrowo 1978 r.

W latach 1976 W latach 1976 –– 1986 od1986 od łłowiono z Suwalszczyzny owiono z Suwalszczyzny 
i przesiedlono w gi przesiedlono w g óórne dorzecze Wisrne dorzecze Wis łły i Odry 223 y i Odry 223 
osobnikosobnik óów. Bobry powrw. Bobry powr óócici łły w Karpaty i Sudety. y w Karpaty i Sudety. 
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W latach 1976 W latach 1976 –– 1986 od1986 od łłowiono z Suwalszczyzny owiono z Suwalszczyzny 
i przesiedlono w gi przesiedlono w g óórne dorzecze Wisrne dorzecze Wis łły i Odry 223 y i Odry 223 
osobnikosobnik óów. Bobry powrw. Bobry powr óócici łły w Karpaty i Sudety. y w Karpaty i Sudety. 

Po dwu letniej przerwie w 1988 roku realizacja prog ramu Po dwu letniej przerwie w 1988 roku realizacja prog ramu 
zostazosta łła wznowiona przez Polski Zwia wznowiona przez Polski Zwi ąązek zek ŁŁowiecki. owiecki. 
Do 2003 roku odDo 2003 roku od łłowiono z obszarowiono z obszar óów Polski pw Polski p óółłnocno nocno ––
wschodniej i przesiedlono dokwschodniej i przesiedlono dok łładnie 1238 bobradnie 1238 bobr óów.w.
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W latach 1974W latach 1974 --1982 1982 wsiedlonowsiedlono 24 rodziny 24 rodziny 
bobrowe w dorzecze Warty. Bobry pochodzibobrowe w dorzecze Warty. Bobry pochodzi łły ze y ze 
Stacji Badawczej PAN w Popielnie Stacji Badawczej PAN w Popielnie –– 29 29 
osobnikosobnik óów, Fermy Zwierzw, Fermy Zwierz ąąt Futerkowych w t Futerkowych w 
WiartluWiartlu na Mazurach na Mazurach –– 5 osobnik5 osobnik óów i 16 bobrw i 16 bobr óów w 
odod łłowionych w Puszczy Augustowskiej. owionych w Puszczy Augustowskiej. 

Introdukcje w Wielkopolsce prowadzone Introdukcje w Wielkopolsce prowadzone 
byby łły przez Katedry przez Katedr ęę Zoologii Akademii RolniczejZoologii Akademii Rolniczej
w Poznaniu pod kier. prof. Ryszarda Graczyka.w Poznaniu pod kier. prof. Ryszarda Graczyka.

ReintrodukcjaReintrodukcja bobra europejskiego (bobra europejskiego ( CastorCastor fiberfiber ))
w latach 1974w latach 1974 --1986 ( Kasperczyk 1987r.)1986 ( Kasperczyk 1987r.)

Miejsce wsiedlenia Rok (lata) 
wsiedlenia Ilość osobników

Pojezierze Mazurskie
- południowa częśćWielkich Jezior Mazurskich
- rzeka Omulew

1976-1978 i 1984
1984

34
9

Pojezierze Dobrzyńsko-Brodnickie 1976-1977 14

Bory Tucholskie - rzeka Brda 1978-1979 23

Kujawy - rzeka Rakutówka 1981 8

Puszcza Kampinoska - Kanał Łosica 1980 7

Południowa część Niziny Mazowieckiej
- rzeka Rawka, Pilica, Wilga 1982-1984 27

Polesie Lubelskie - lasy parczewskie, lasy sobiborskie 1979-1981 21

Roztoczański Park Narodowy - rzeka Wieprz 1979 9

Beskid Niski -rzeka Wisłoka k/Gorlic
Beskid Sądecki - rzeka Poprad k/Krynicy

1980-1984

Jurajskie Parki Krajobrazowe 1985 10

Góry Świętokrzyskie rzeka Czarna Staszowska 1985 8

Razem: 223

53
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ReintrodukcjaReintrodukcja bobra europejskiego (bobra europejskiego ( CastorCastor fiberfiber ))
w latach 1988w latach 1988 --2000 ( 2000 ( GoGoźździewskidziewski 2008r.)2008r.)

Miejsce wsiedlenia Rok (lata) 
wsiedlenia Ilość osobników

Pojezierze Iławskie 1988 12

Warmia 1988 4

Pojezierze Olsztyńskie 1989 6

Brodnicki Park Krajobrazowy 1989 6

Kujawy 1995 24

Pobrzeże Słowińskie
1990-1991

1995
23
14

Wyżyna Małopolska 1990 5

Polesie Lubelskie 1996 4

Park Krajobrazowy – Lasy Janowskie 1994 7

Poleski Park Narodowy 1992 13

Kotlina Oświęcimska
1993
1996

14
10

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 1993 5

Wielkopolska 1994 19

ReintrodukcjaReintrodukcja bobra europejskiego (bobra europejskiego ( CastorCastor fiberfiber ))
w latach 1988w latach 1988 --2000 ( 2000 ( GoGoźździewskidziewski 2008r.)2008r.)

Miejsce wsiedlenia Rok (lata) 
wsiedlenia Ilość osobników

Pogórze Dynowskie 1988 9

Świętokrzyski Park Narodowy 1989 9

Nizina Śląska
1994

1997-1999
13
61

Wyżyna Śląska 1998 17

Sudety 1997-2000 43

Beskid Śląski i Żywiecki 1995-1999 53

Beskid Niski 1999

Kotlina Sandomierska 1991-1997

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 1994 15

Bieszczady 1994-2000

Czechosłowacja, późn. Republika Czeska 
- Morawy

1991-1992 20

Razem: 870

66

198

200
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Prowadzone odProwadzone od łłowy bobrowy bobr óów na w na 
terenie Suwalszczyzny od 1988terenie Suwalszczyzny od 1988
nie wpnie wp łływaywa łły negatywnie na y negatywnie na 
funkcjonowanie populacji. W miejsca funkcjonowanie populacji. W miejsca 
pustych terytoripustych terytori óów juw ju żż nastnast ęępnego pnego 
roku wprowadziroku wprowadzi łły siy si ęę nowe pary, nowe pary, 
bbąąddźź rozbite pary szybko sirozbite pary szybko si ęę
uzupeuzupe łłniania łły. Wysokoy. Wysoko śćść pozyskania pozyskania 
rocznego nie przekraczarocznego nie przekracza łła 3a 3--5% 5% 
liczebnoliczebno śści populacji.ci populacji.

Przesiedlenia bobrPrzesiedlenia bobr óóww

W pierwszych trzech latach 2000 roku na WyW pierwszych trzech latach 2000 roku na Wy żżynieynie

i Nizinie i Nizinie ŚŚlląąskiej oraz w Sudetach skiej oraz w Sudetach wsiedlonowsiedlono
134, a w Borach Dolno134, a w Borach Dolno śślląąskich 153 bobry.skich 153 bobry.

WsiedleniaWsiedlenia bobrbobr óów prowadzono nawet wysokow prowadzono nawet wysoko

w gw g óórach na Dunajcu rach na Dunajcu –– okolice Krookolice Kro śścienka cienka 

i Nowego Targu.i Nowego Targu.
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Wzrost liczby gatunkWzrost liczby gatunk óów krw kr ęęgowcgowc óów w 
w miejscach prowadzonej w miejscach prowadzonej reintrodukcjireintrodukcji bobra w bobra w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym Bieszczadzkim Parku Narodowym 
w okresie 1993w okresie 1993 --2003 2003 (A. Derwich).(A. Derwich).

Wzrost liczby gatunkWzrost liczby gatunk óów krw kr ęęgowcgowc óów w 
w miejscach prowadzonej w miejscach prowadzonej reintrodukcjireintrodukcji bobra w bobra w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym Bieszczadzkim Parku Narodowym 
w okresie 1993w okresie 1993 --2003 2003 (A. Derwich).(A. Derwich).
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19,24
21,31

21,22 22,18

W naszej populacji osobniki o umaszczeniu czarnym W naszej populacji osobniki o umaszczeniu czarnym 
stanowistanowi łły 46,6%. W dorzeczu Niemna bobry o umaszczeniu y 46,6%. W dorzeczu Niemna bobry o umaszczeniu 
czarnym stanowiczarnym stanowi ąą 55,3% populacji (55,3% populacji ( GoGołłodyszkoodyszko , 1972 r)., 1972 r).
Dla porDla por óównania w populacji z okolic Berezyny udziawnania w populacji z okolic Berezyny udzia łł
osobnikosobnik óów o umaszczeniu czarnym wynosi 6%, w Rosjiw o umaszczeniu czarnym wynosi 6%, w Rosji
od 20od 20 --35%.35%.

Umaszczenie bobrUmaszczenie bobr óóww
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W wybranych miejscach W wybranych miejscach reintrodukcjireintrodukcji uwalniano uwalniano 
44--6 rodzin tj. kilkana6 rodzin tj. kilkana śście osobnikcie osobnik óów. W przypadku w. W przypadku 

stwierdzonych ubytkstwierdzonych ubytk óów dokonywano w dokonywano wsiedlewsiedle ńń
uzupeuzupe łłniajniaj ąących.cych.

DziDzięęki dobrze opanowanej technice odki dobrze opanowanej technice od łłowow óów i sprawnym w i sprawnym 
transporcie zwierztransporcie zwierz ąąt w miejsce t w miejsce wsiedlewsiedle ńń upadki upadki 
nie przekraczanie przekracza łły 3 %.y 3 %.
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BBóóbr zmieniajbr zmieniaj ąąc swoje wymagania c swoje wymagania 
śśrodowiskowe i ekologirodowiskowe i ekologi ęę wytworzywytworzy łł
naturalne, synantropijne populacje, naturalne, synantropijne populacje, 
ktkt óóre rre r óówniewnie żż dobrze funkcjonujdobrze funkcjonuj ąą. . 
StStąąd ich obecnod ich obecno śćść w wodach o niskiej w wodach o niskiej 
klasie czystoklasie czysto śści, terenach ci, terenach 
zurbanizowanych, a nawet w duzurbanizowanych, a nawet w du żżych ych 
aglomeracjach miejskich jak aglomeracjach miejskich jak 
Warszawa, KrakWarszawa, Krak óów w –– na Wina Wiśśle, le, 
PoznaPoznańń –– na Warcie, Rzeszna Warcie, Rzesz óów w –– na na 
WisWis łłoku. oku. 

Na wysoki potencjaNa wysoki potencja łł reprodukcyjny reprodukcyjny 
populacji pochodzpopulacji pochodz ąący z cy z reintrodukcjireintrodukcji
wpwp łływaywa łło wo w łłaaśściwe kojarzenie par, ciwe kojarzenie par, 
struktura wiekowa oraz wysoki struktura wiekowa oraz wysoki 
sisięęgajgająący powycy powy żżej 25 % udziaej 25 % udzia łł
dojrzadojrza łłych samic, zdolnych do ych samic, zdolnych do 
rozrodu.rozrodu.
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Od 2003 roku bobry odOd 2003 roku bobry od łławiano tylko z awiano tylko z 
miejsc konfliktowych wskazanych przez miejsc konfliktowych wskazanych przez 
wwłłaaśściwych terytorialnie Wojewciwych terytorialnie Wojew óódzkich dzkich 
KonserwatorKonserwator óów Przyrody, a ostatnio przez w Przyrody, a ostatnio przez 
Regionalnych DyrektorRegionalnych Dyrektor óów Ochrony w Ochrony 
ŚŚrodowiska. Odrodowiska. Od łłowione bobry w wiowione bobry w wi ęększokszo śści ci 
wsiadlanewsiadlane byby łły na terenie Lasy na terenie Las óów w 
PaPańństwowych w miejscach gdzie populacje stwowych w miejscach gdzie populacje 
jujużż wystwyst ęępowapowa łły.y.

BBóóbr europejski br europejski –– objobj ęęty jest ochronty jest ochron ąą na na 
podstawie Konwencji Bernepodstawie Konwencji Berne ńńskiej z 1979 r. skiej z 1979 r. 
–– zazałąłącznik III i Dyrektywy Siedliskowej cznik III i Dyrektywy Siedliskowej ––
zazałąłącznik II i IV z 1992 r.cznik II i IV z 1992 r.

Obecnie prawo krajowe obejmuje ochronObecnie prawo krajowe obejmuje ochron ąą
czczęśęściowciow ąą –– RozporzRozporz ąądzenie Ministra dzenie Ministra 
ŚŚrodowiska z 28 wrzerodowiska z 28 wrze śśnia 2004 r. nia 2004 r. ––
zazałąłącznik cznik nrnr . 2 w sprawie gatunk. 2 w sprawie gatunk óów dziko w dziko 
wystwyst ęępujpuj ąących zwierzcych zwierz ąąt objt obj ęętych ochrontych ochron ąą..
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CzCzęśćęść stanowisk, a szczegstanowisk, a szczeg óólnie ich lnie ich 
pierwsze lokalizacje objpierwsze lokalizacje obj ęęte zostate zosta łły y 
ochronochron ąą rezerwatowrezerwatow ąą. W tym celu . W tym celu 
utworzono 8 rezerwatutworzono 8 rezerwat óów o w o łąłącznej cznej 
powierzchni 5157,34 ha, najwipowierzchni 5157,34 ha, najwi ęększy         kszy         
z nich to z nich to „„ Ochrona bobrOchrona bobr óów na rzece w na rzece 
PasPasłęłęcece”” o powierzchni 4249,20 ha, o powierzchni 4249,20 ha, 
NietupaNietupa –– 273,73 ha i 273,73 ha i MMóójkajka utworzony    utworzony    
w 1997 r. na powierzchni 288,80 ha          w 1997 r. na powierzchni 288,80 ha          
w woj. Podkarpackim w woj. Podkarpackim –– bobry bobry 
introdukowaneintrodukowane . . 

Stan iloStan ilo śściowy krajowej populacji ciowy krajowej populacji 
bobrbobr óów.w.
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Populacja najliczniejsza wyst ępująca w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu pocho dząca 
w większo ści z naturalnej migracji bobrów z terenów przygrani cznych – ok. 20 tys. osobników

Populacja pochodz ąca z reintrodukcji na terenie Beskidu Niskiego i Bie szczad w górnym dorzeczu 
Wisłoka i Sanu – 1,2 tys. osobnikówPopulacja pochodz ąca z reintrodukcji w Kotlinie Sandomierskiej – ok. 1, 5 tys. osobników.Populacja pochodz ąca z reintrodukcji na Pobrze żu Kaszubskim – ok. 0,7 tys. osobników

Populacja pochodz ąca z reintrodukcji na Dunajcu, Skawie i ich dopływac h (strumienie i potoki 
górskie) – ok. 0,7 tys. osobników

Populacja pochodz ąca z reintrodukcji w Wielkopolsce – w dorzeczu Warty i Noteci, Ziemi Lubuskiej 
i Borach Dolno śląskich – ok. 7 tys. osobników

WaWażżniejsze zaniejsze za łłoożżenia strategii enia strategii 
aktywnej ochrony bobra w Polsce.aktywnej ochrony bobra w Polsce.

-- UtrzymaUtrzyma ćć dotychczasowy status czdotychczasowy status cz ęśęściowej ochrony ciowej ochrony 
bobra jako gatunku. Wyznaczybobra jako gatunku. Wyznaczy ćć i chronii chroni ćć jego naturalne jego naturalne 
śśrodowisko.rodowisko.

--DokonywaDokonywa ćć okresowych inwentaryzacji stanokresowych inwentaryzacji stan óów populacji w populacji 
dla cadla ca łłego kraju.ego kraju.

-- W szerszym niW szerszym ni żż dotychczas stopniu stosowadotychczas stopniu stosowa ćć dostdost ęępne pne 
formy zabezpieczeformy zabezpiecze ńń przed szkodami bobrowymi.przed szkodami bobrowymi.
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WaWażżniejsze zaniejsze za łłoożżenia strategii enia strategii 
aktywnej ochrony bobra w Polsce.aktywnej ochrony bobra w Polsce.

-- UjednoliciUjednolici ćć i usprawnii usprawni ćć procedurprocedur ęę szacowania szkszacowania szk óód i d i 
wypwyp łłaty odszkodowaaty odszkodowa ńń za szkody bobrowe. W przypadku za szkody bobrowe. W przypadku 
wywy łąłączenia powierzchni z produkcji rolnej rekompensowaczenia powierzchni z produkcji rolnej rekompensowa ćć
wwłłaaśścicielom gruntcicielom grunt óów utracone korzyw utracone korzy śści materialne  ci materialne  
dopdop łłatami rolnoatami rolno --śśrodowiskowymi.rodowiskowymi.

- W miejscach konfliktowych i na obszarach licznego W miejscach konfliktowych i na obszarach licznego 
wystwyst ęępowania bobra (populacje przegpowania bobra (populacje przeg ęęszczone) szczone) 
podejmowapodejmowa ćć decyzje o redukcji populacji.decyzje o redukcji populacji.

-- SzerzySzerzyćć edukacjedukacj ęę ekologicznekologiczn ąą wwśśrróód spod spo łłeczeeczeńństwa w stwa w 
zakresie roli i znaczenia bobra w przyrodzie.zakresie roli i znaczenia bobra w przyrodzie.

Dziękuj ę za uwag ę
Jan Go ździewski


