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1. WSTĘP 

Opracowanie przedstawia wyniki prac uzyskane w trakcie Etapu II 

Inwentaryzacji stanowisk bobra europejskiego Castor fiber na obszarze Polski. 

Celem prac było uzyskanie informacji o:   

1. Liczbie rodzin bobrowych na terenie kraju i w każdym województwie;                     

2. Liczbie stanowisk z podziałem na kategorie zagrożenia szkodami w 

poszczególnych województwach;                                                                                                              

3. Zagęszczeniu stanowisk w poszczególnych województwach;                                  

4. Liczbie stanowisk, gdzie występują nory w wałach przeciwpowodziowych i liczbie 

stanowisk z żeremiami;                                                                                                 

5. Zestawieniu danych teleadresowych zawierających podmioty, którym zostały 

wysłane ankiety wraz z powierzchnią, na jakiej te podmioty działają;         

6. Ilości stanowisk, które podlegały weryfikacji przez Zamawiającego, z podziałem na 

województwa, zobrazowane w formie tabelarycznej;             

7. Określenie prawdopodobieństwa/stopnia poprawności wypełniania ankiet przez 

daną grupę respondentów w danych województwach oraz przedziały ufności dla 

uzyskanych danych inwentaryzacyjnych;             

8. Zestawieniu liczby stanowisk w poszczególnych województwach z podziałem na 

źródła pochodzenia danych stanowiących podstawę ich wyodrębnienia.  

Opracowanie  wykonała firma EMPEKO S.A. dla Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska na podstawie umowy nr 159/GDOŚ/2014 z dnia 10 września 2014 r. 

Stosowane sformułowania: 

Ankieta – zestandaryzowany formularz (kata inwentaryzacyjna czynnych stanowisk 

bobra europejskiego) prezentujący dane i opis pojedynczego stanowiska bobrowego.   

Ankieta zweryfikowana – losowo wybrana ankieta (10% dla każdego województwa), 

której zapisy zostały zweryfikowane przez pracownika Wykonawcy w trakcie wizyty 

terenowej w miejscu, w którym wypełniono ankietę. Każda ankieta zweryfikowana 

sporządzona była na nowym zestandaryzowanym formularzu. 

Elementy stanowiska – magazyny,  nory, tamy, zgryzy, żeremia. 
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Obecność – informacja o stanowisku, bez podania elementu stanowiska. 

Osobnik – jeden bóbr. 

Rodzina bobrowa – zasięg terytorium wyznaczonego dla jednej rodziny bobrowej w 

oparciu o analizę przestrzenną i ekologiczną rozmieszczenia elementów stanowiska i 

sieci hydrograficznej, na podstawie bazy danych stanowisk.  

Stanowisko – miejsce występowania bobra, opisane w ankiecie. Liczba ankiet 

odpowiada liczbie stanowisk.  

 

 

Ryc. 1. Polowanie na bobra wg Bestiarium (Lat. Q.v.V.I.) z końca XII w.             
Źródło: Biblioteka Publiczna w Sankt Petersburgu, za: cultureru.com 
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2. TEREN, MATERIAŁ, METODY 

 

Inwentaryzację bobra prowadzono metodą ankietową na terenie całej Polski z 

wyłączeniem województwa dolnośląskiego.  

 

Materiałem wejściowym były ankiety oraz uzupełniająco inne dane 

pozwalające na lokalizację stanowiska bobrowego. Ankiety (Załącznik 1) rozsyłano w 

X i XI 2014 r. do wszystkich nadleśnictw oraz kół łowieckich na terenie całej Polski z 

wyjątkiem woj. dolnośląskiego. Ponadto w pracy wykorzystano ankiety, które 

Zamawiający przekazał Wykonawcy we IX 2014 r, a które pochodzą od niektórych 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Zarządów Melioracji 

Wodnej, parków krajobrazowych, parków narodowych, gminnych spółek wodnych.  

 

Tabela 1. Zestawienie liczby stanowisk w danych województwach z podziałem na 
źródła pochodzenia danych stanowiących podstawę ich wyodrębnienia. 
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kujawsko-pomorskie 238 0 259 6 0 0 0 503 

lubelskie 439 53 22 0 91 0 0 605 

lubuskie 938 0 0 16 80 0 0 1034 

łódzkie 121 89 3 0 0 0 0 213 

małopolskie 113 39 0 0 19 0 0 171 

mazowieckie 720 0 173 20 58 0 0 971 

opolskie 114 0 43 0 0 0 0 157 

podkarpackie 535 157 80 0 65 0 0 837 

podlaskie 874 0 0 90 89 195 0 1248 

pomorskie 817 40 0 45 33 0 0 935 

śląskie 155 13 34 21 0 0 10 233 

świętokrzyskie 166 110 146 0 0 0 0 422 

warmińsko-mazurskie 2912 29 191 11 0 0 0 3143 

wielkopolskie 1048 0 257 56 0 0 165 1526 

zachodniopomorskie 622 142 15 0 26 0 0 805 

Polska 9785 672 1223 265 461 195 10 12803 
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Otrzymane dane wprowadzono do bazy danych przestrzennych. W bazie w 

podanych w ankiecie miejscach zaznaczono na mapie lokalizację elementów 

stanowiska z nadanymi ID właściwymi dla każdej ankiety. Niekiedy otrzymywano 

informację o lokalizacji stanowiska, bez podania innych informacji. Taki rodzaj 

danych oznaczano w bazie jako „obecność”. 

Ankiety uzyskane z nadleśnictw i kół łowieckich pochodzą z lat 2014 i 2015. 

Ankiety od pozostałych podmiotów pochodzą z lat 2012-2015. Ankiety w większości 

przypadków są wypełnione w całości, nierzadko towarzyszy im szkic stanowiska na 

odwrocie i/lub załączona mapa, aczkolwiek spotyka się ankiety, w których pominięto 

jeden lub kilka punktów. Część ankiet wypełniona była  w sposób nieczytelny, 

szczególnie w punkcie 1. ankiety, w którym podawano nazwy własne miejscowości i 

w punkcie 2. ankiety, gdzie podawano nazwy cieków i jezior. Spośród 400 

nadleśnictw, do których wysłano prośbę o wypełnienie ankiet, zwrotnie wypełnione 

ankiety lub dane o występowaniu bobra w innej formie niż ankiety (tabele, mapy) 

otrzymano z terenu 389 nadleśnictw (łączna ich powierzchnia w obszarze objętym 

inwentaryzacją to 286 892,77km2). Od 11 nadleśnictw (łączna ich powierzchnia to 5 

839,23 km2) otrzymano informację o braku występowania bobra na ich terenie. Są to 

z RDLP Gdańsk: Choczewo, Wejherowo; RDLP Katowice: Katowice, Siewierz, 

Sucha, Węgierska Górka, Wisła; RDLP Kraków: Nawojowa; RDLP Szczecinek: 

Polanów, Manowo, Sławno. 

 

2.1. Wydzielanie rodzin bobrowych 

 

Na podstawie otrzymanych ankiet uzyskano informacje o lokalizacji stanowisk 

bobrowych. Stanowiska tworzone były przez elementy stanowiska, czyli wszelkie 

ślady obecności bobra: magazyny, nory, tamy, zgryzy, żeremia. Elementy 

wprowadzone były do bazy danych przestrzennych. 

Celem wyodrębnienia rodzin bobrowych dokonano analizy rozmieszczenia 

elementów stanowisk względem siebie w oparciu o lokalne uwarunkowania 

środowiskowe, z wykorzystaniem zasobów kartograficznych, w tym Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski. Kierowano się następującymi przesłankami: 

 Jedna rodzina bobrowa zajmuje zazwyczaj tylko jedno schronienie (żeremie 

bądź sieć nor), jednak zdarza się, że użytkuje kilka żeremi, wokół których 

dodatkowo mogą być wykopane nory. Nie należy zatem każdego żeremia 
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traktować jako miejsca bytowania oddzielnej rodziny bobrowej. Zdarza się też, 

że bobry budują „żeremionory” (wylot nory pokryty jest niewielką ilością 

gałęzi), co może spowodować, iż stanowisko takie zostanie mylnie określone 

jako właściwe żeremie, zasiedlone przez całą rodzinę (GDOŚ 2014). 

 Wskaźnikiem bardzo pomocnym przy określaniu oddzielnych ugrupowań 

rodzinnych na podstawie występowania schronień bobrów jest sieć wodna 

przebiegająca na analizowanym terenie. Przykładowo, jeśli dwa żeremia 

oddalone od siebie do 2 km są wybudowane na brzegach dwóch różnych 

zbiorników lub nie połączonych ze sobą cieków wodnych, wówczas należy 

uznać je za dwa oddzielne stanowiska. Natomiast, w przypadku, kiedy 

żeremia te połączone są siecią wodną (np. rowami melioracyjnymi), lub 

zlokalizowane są na jednym zbiorniku wodnym, należy określić je jako 

budowle jednej rodziny (GDOŚ 2014). 

 Zlokalizowany magazyn pokarmowy jest pewnym wskaźnikiem bytowania 

rodziny bobrowej w danym miejscu. Podczas określania rozmieszczenia 

rodzin bobrowych należy brać pod uwagę odległości pomiędzy magazynami 

żerowymi, jak i ich lokalizacje nad poszczególnymi ciekami i zbiornikami 

wodnymi (analogicznie jak w przypadku schronień bobrowych) (GDOŚ 2014). 

 Dodatkowym elementem pomocnym przy identyfikacji stanowisk mogą być 

ślady żerowania bobrów na drzewach i krzewach rosnących w pobliżu 

zbiornika wodnego. Jest to jednak najmniej precyzyjny wskaźnik, gdyż 

zwierzęta w celu zdobycia preferowanego pokarmu mogą poszukiwać go z 

dala od swoich nor czy żeremi (GDOŚ 2014). 

 zasięg rodziny bobrowej nie przekracza 4-5 km wzdłuż cieku lub linii 

brzegowej zbiornika (GDOŚ 2014, Okarma i Tomek 2008, Fustec i in. 2001). 

 na cieku lub brzegu zbiornika zasięg rodziny bobrowej wynosi minimum 1 km 

(GDOŚ 2014, John i Kostkan 2009). 

 w obrębie jednego terytorium może znajdować się więcej niż 1 żeremie, o ile 

odległość między żeremiami nie przekracza 2 km (John i Kostkan 2009, dane 

własne). 

 elementy rozmieszczone na ciekach płynących równolegle i nie połączonych 

ze sobą należą do innych rodzin (GDOŚ 2014). 
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Efektem wyodrębniania rodzin bobrowych jest warstwa GIS obrazująca 

terytoria rodzin powstała poprzez otoczenie buforem 1000 metrowym każdego śladu 

przyporządkowanego do danej rodziny. 

 

Liczba osobników została uzyskana poprzez pomnożenie liczby stanowisk 

bobra przez średnią wielkość rodziny przy założeniu, że wynosi ona średnio z 3,7 os. 

(GDOŚ 2014). 

 

2.2. Kategorie szkód 

 

W trakcie inwentaryzacji w terenie ankieter określał skalę zagrożenia 

szkodami inwentaryzowanego stanowiska, poprzez klasyfikację do jednej z kategorii 

wg Tabeli 2. Na potrzeby architektury bazy danych, ankiety bez przyporządkowanej 

kategorii opisano cyfrą „9”.  

 

Tabela 2. Kategorie szkód. 

kategoria cechy stanowiska 

0 
Miejsca, w których bobry nie powodują szkód w gospodarce człowieka i 

nie powodują zagrożenia powodziowego – stanowiska bezkonfliktowe. 

1 

Miejsca, w których szkody występują sezonowo bądź sporadycznie i 

nie stanowią poważniejszego konfliktu. W miejscach tych nie ma 

konieczności podjęcia działań ograniczających szkód, wymagających 

uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 

ust. 1 (odstrzał lub przeniesienie osobników, niszczenie tam i żeremi). 

2 

Miejsca, w których bytowanie bobrów powoduje dotkliwe szkody i stale 

uniemożliwia prowadzenie gospodarki, oraz miejsca, gdzie występują 

zagrożenie spowodowania trwałych i niebezpiecznych uszkodzeń 

urządzeń technicznych (np. wały przeciwpowodziowe), w których 

należy zbadać możliwość podjęcia stosownych działań ograniczających 

szkody i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, tj. montaż siatek 

na wałach, rur przelewowych w tamach lub rozważyć ewentualność 

usunięcia bytujących tam rodzin bobrowych. 

9  Miejsca, w których nie sposób jednoznacznie określić kategorii.  
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2.3. Zagęszczenie stanowisk w poszczególnych województwach 

 

Podano ile stanowisk przypada na 1 km2 województwa.  

 

2.4. Liczba stanowisk, gdzie występują nory w wałach przeciwpowodziowych i 

liczba stanowisk z żeremiami. 

 

Podano liczbę stanowisk, na których stwierdzono nory w wałach 

przeciwpowodziowych i liczbę stanowisk ze stwierdzonymi żeremiami.  

 

2.5. Zestawienie danych teleadresowych 

 

Podano zestawienie ankietowanych podmiotów z podaniem ich powierzchni. 

Ankietowano 400 nadleśnictwa (wszystkie nadleśnictwa w Polsce oprócz tych, które 

w całości położone są w województwem dolnośląskim). Otrzymywane informacje 

zwrotne miały różny charakter i stopień szczegółowości. Niektóre nadleśnictwa 

przesłały zestaw ankiet, inne warstwy plików shp* z lokalizacją stanowisk, część 

informacje o lokalizacji stanowisk w innej formie. Informacje z części nadleśnictw 

zostały uzupełnione danymi otrzymanymi od innych podmiotów (95 nadleśnictw). 

Przekazano ankiety do kół łowieckich gospodarujących na wszystkich 4673 

obwodach łowieckich w Polsce. Otrzymano zwrotnie 10 ankiet. Polski Związek 

Łowiecki na początku projektu wyraził obawy w odniesieniu do zaangażowania 

poszczególnych kół w dostarczanie danych. 

 

2.6. Ilość stanowisk, które podlegały kontroli terenowej 

 

Po otrzymaniu danych ankietowych wylosowano 10% ankiet z każdego 

województwa i weryfikowano poprawność ich zapisów w trakcie wizyty na 

stanowisku, którego ankieta dotyczyła. W trakcie weryfikacji wypełniano nową 

ankietę, stwierdzone elementy stanowiska nanoszono na mapę oraz do urządzenia 

GPS, wykonywano dokumentację fotograficzną.  

Podano zestawienie kontrolowanych 1337 stanowisk oraz warstwy *shp z ich 

lokalizacją.  
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2.7. Określenie stopnia poprawności wypełniania ankiet 

 

Zweryfikowane ankiety w pierwszym rzędzie porównano z ankietami pod 

względem cechy pomocnej do szacowania liczebności bobra, a więc aktualności 

stanowiska.  

W dalszej kolejności analizowano poszczególne informacje szczegółowe z 

pozycji 3-5 ankiety. Dla obszaru całej Polski oraz oddzielnie dla każdego 

województwa, spośród wszystkich zweryfikowanych ankiet obliczono procentowy 

udział otrzymanych ankiet zawierających informacje niezgodne ze stanem 

faktycznym zastanym we wskazanych w ankietach lokalizacjach podczas kontroli 

terenowych. 

Obliczenia dla całego kraju oraz z podziałem na jednostki administracyjne 

państwa wykonane zostały osobno dla każdego typu elementu stanowiska  oraz dla 

każdego rodzaju szkody i miejsca występowania szkody.  

Dla każdego typu elementu, rodzaju szkody oraz miejsca występowania 

szkody obliczono procentowy udział ankiet, w których ankietowani nie wykazywali 

występowania poszczególnych elementów stanowiska lub szkód, a których obecność 

została stwierdzona podczas weryfikacji terenowej przez Wykonawcę. Analogicznie 

obliczono procentowy udział ankiet, w których ankietowani wykazywali występowanie 

poszczególnych elementów stanowiska lub szkód, a których obecność nie została 

stwierdzona podczas weryfikacji terenowej przez Wykonawcę. Przyjmując, że 

rozbieżność ankiet przeznaczonych do weryfikacji z ankietami wypełnionymi przez 

Wykonawcę podczas kontroli terenowych jest równoznaczna z błędem, uzyskane 

wartości pozwalają określić procent ankiet wypełnionych błędnie, a także oszacować 

prawdopodobieństwo, odpowiednio, niedoszacowania bądź przeszacowania w 

ankietach. 

Obliczenia przedziałów ufności wykonano z użyciem rozkładu t-studenta, 

posługując się językiem i środowiskiem programowania R wersji 3.1.2. (R 

Development Core Team 2014). 

 

2.8. Zestawienie liczby stanowisk w danych województwach 

 

Podano zestawienie liczby stanowisk w danych województwach z podziałem 

na źródła pochodzenia.  
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3. WYNIKI 

3.1. Liczba rodzin bobrowych na terenie kraju i w poszczególnych 
województwach 

Po wydzieleniu rodzin bobrowych uzyskano ich liczbę dla całej Polski bez 

województwa dolnośląskiego oraz dla poszczególnych województw (Tabela 3). Na 

podstawie wykonanej metodą ankietową inwentaryzacji w Polsce stwierdzono 8 533 

rodzin bobrowych. Najwięcej rodzin podano dla województw: warmińsko-

mazurskiego (1 908), wielkopolskiego (1 137) i podlaskiego (814). Najmniej w 

województwach: opolskim (100), małopolskim (138) i śląskim (164).  

Tabela 3. Liczba rodzin bobrowych i osobników na terenie kraju i w każdym z 
województw na podstawie uzyskanych ankiet. 

województwo 
z uzyskanych ankiet 

N rodzin bobrowych N osobników 

kujawsko-pomorskie 674 2 494 

lubelskie 401 1 484 

lubuskie 638 2 361 

łódzkie 177 655 

małopolskie 138 511 

mazowieckie 699 2 586 

opolskie 100 370 

podkarpackie 514 1 902 

podlaskie 814 3012 

pomorskie 572 2 116 

śląskie 164 607 

świętokrzyskie 346 1 280 

warmińsko-mazurskie 1 908 7 060 

wielkopolskie 1 137 4 207 

zachodniopomorskie 657 2 431 

Polska* 8 533 31 572 

*- podana liczba nie jest sumą rodzin z województw. Terytoria rodzin na granicy 
województw liczone były dla dwóch województw.  
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3.2. Liczba stanowisk z podziałem na kategorie zagrożenia szkodami w danych 
województwach 

Ankietowane stanowiska miały nadawaną kategorię zagrożeń szkodami wg 

Tabeli 2. Rozkład tej cechy jest zróżnicowany w poszczególnych województwach, a 

dla całej Polski dominują (37,8% N= 12803)  stanowiska, na których trudno 

jednoznacznie zakwalifikować szkodę do kategorii (roboczo utworzona kategoria 9). 

Przyczynami takiego wyniku jak można domniemywać są głównie: 

 Trudności ankietera w ocenie wartość szkody w kontekście do wartości 

korzyści środowiskowych spowodowanych działaniem bobra; 

 Lokalizacja szkody na gruntach nie należących do ankietera; 

 Lokalizacja szkody na gruntach Skarbu Państwa pełniących funkcje 

ekologiczne obok gospodarczych; 

 Subiektywne pojęcie szkody zależne głównie od relacji do własności. 

Część stanowisk pochodziła ponadto ze źródeł nie uwzględniających kategorii 

szkód, np. warstwy plików shp* z lokalizacją stanowiska bez jego opisu. 

Drugą pod względem ilości podawanych w ankietach były szkody kategorii 1. 

(29,5%),kolejnymi kategorii 2. (25,2%) i kategorii 0. (7,5%).  

Spośród ankiet, w których określono kategorię szkody, najwięcej szkód (47,4% 

N=7879) przydzielono do kategorii 1., następnie 2. (40,5%), a najmniej do 0. (12,1%).  

Z powyższych danych wynika, że niemal połowa stanowisk ze zidentyfikowaną 

kategorią szkód, dotyczy sytuacji nie stanowiących poważnego konfliktu, gdzie 

wyrządzane przez bobry szkody nie stanowią problemu dla gospodarki. Sytuacje 

silnie konfliktowe (kategoria 2) powoduje 40% stanowisk. Natomiast jedno na osiem 

stanowisk zostało określone jako bez negatywnego wpływu na gospodarkę.  
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Ryc. 2. Udział procentowy kategorii szkód na wszystkich stanowiskach bobrowych 
(N=12 803). 

 

Ryc. 3. Udział procentowy kategorii szkód na stanowiskach bobrowych (N=7879), na 
których dokonano kategoryzacji do grupy 0, 1 lub 2. 
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Ryc. 4. Udział procentowy kategorii szkód na stanowiskach bobrowych w 
poszczególnych województwach i w Polsce. 
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3.3. Zagęszczenie stanowisk w poszczególnych województwach 

 

Przeliczenie liczby stanowisk w danym województwie na 100 km2 jego 

powierzchni daje zróżnicowane wyniki (od 1,1 do 13 stanowisk/100 km2). Największe 

zagęszczenie uzyskano dla województwa warmińsko-mazurskiego – 13,0 

stanowisk/100km2, następnie lubuskiego 7,4 stanowiska/100 km2, podlaskiego 6,2 

pomorskiego 5,1, wielkopolskiego 5,1 i podkarpackiego 4,7  .  

Najniższe zagęszczenia uzyskano dla województw małopolskiego 1,1, 

łódzkiego 1,2 i opolskiego 1,7.  

Dla Polski (bez dolnośląskiego) uzyskano wynik 4,4 stanowiska w przeliczeniu 

na 100km2.  

 

 

Ryc. 5. Zagęszczenia na podstawie uzyskanych ankiet, stwierdzonych stanowisk/km2 
w poszczególnych województwach na tle średniej dla Polski (czerwona linia). 
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3.4. Liczba stanowisk, gdzie występują nory w wałach przeciwpowodziowych i 
liczba stanowisk z żeremiami 
 

Na 207 stanowiskach odnotowano nory w wałach przeciwpowodziowych. 

Stanowi to 1,6% (N= 12 803) wszystkich stanowisk oraz 3,3% (N=6 133) stanowisk, 

na których odnotowano nory. 

 

Żeremia odnotowano na 3 661 stanowiskach, co stanowi 28,6% wszystkich 

stanowisk (N=12 803).  

 

 
 
 

 
 

Ryc. 6. Żeremie. 
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3.5. Zestawienie danych teleadresowych 

 

W Załączniku 2 podano zestawienie ankietowanych podmiotów z podaniem 

ich powierzchni. Uzyskano dane z terenu 400 nadleśnictw oraz z 7 kół łowieckich. Z 

11 nadleśnictw otrzymano dane o braku występowania bobra na ich terenie, a dane z 

terenu 95 nadleśnictw uzupełniano pozyskując je od innych grup respondentów.  

 

 

 

 

 

 

Ryc. 7. Tama. 
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3.6. Ilość stanowisk, które podlegały kontroli terenowej 

 

Podano zestawienie kontrolowanych stanowisk w  formie zestawienia oraz 

warstwy *shp. Stanowiska do kontroli losowano w obrębie województw, w takiej 

liczbie by stanowiły 10% stanowisk położonych w danym województwie.  Łącznie 

skontrolowano 1337 stanowisk, najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim 

(332), najmniej w województwie opolskim (17) (Ryc. 8). 

 

 

Ryc. 8. Liczba zweryfikowanych stanowisk w Polsce i w danym województwie. 
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Tabela 4. Ilość stanowisk zweryfikowanych z podziałem na województwa. 

województwo 
liczba stanowisk 
zweryfikowanych 

kujawsko-pomorskie 55 

lubelskie 62 

lubuskie 109 

łódzkie 22 

małopolskie 22 

mazowieckie 98 

opolskie 17 

podkarpackie 88 

podlaskie 128 

pomorskie 98 

śląskie 23 

świętokrzyskie 54 

warmińsko-mazurskie 332 

wielkopolskie 141 

zachodniopomorskie 89 

Polska 1337 
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3.7. Określenie stopnia poprawności wypełniania ankiet 

 

Spośród zweryfikowanych ankiet 91% (Tabela 6) podawała informacje o 

aktualnie istniejących stanowiskach bobra, 7% dotyczyło stanowisk nieaktualnych, a 

więc takich, na których stwierdzono ślady bytowania w przeszłości, ale oględziny 

stanowiska wykluczyły aktualne bytowanie, natomiast 2% dotyczyło stanowisk, na 

których nie stwierdzono żadnych śladów gatunku (stanowiska nieistniejące). 

 

Tabela 5. Liczba stanowisk aktualnych, nieaktualnych i nieistniejących, spośród 
ankiet zweryfikowanych w poszczególnych województwach w podziale na 

poszczególne podmioty. 

województwo 
ankiety 

zweryfikowane 
stanowiska 

aktualne 
stanowiska 
nieaktualne 

stanowiska 
nieistniejące 

kujawsko-pomorskie 55 44 8 3 

nadleśnictwa 26 24 1 1 

RDOŚ 26 17 7 2 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 3 3 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

lubelskie 62 62 0 0 

nadleśnictwa 39 39 0 0 

RDOŚ 14 14 0 0 

WZMiUW 3 3 0 0 

parki narodowe 6 6 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

lubuskie 109 89 16 4 

nadleśnictwa 99 82 15 2 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 5 3 0 2 

parki krajobrazowe 5 4 1 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

łódzkie 22 20 2 0 

nadleśnictwa 13 11 2 0 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 9 9 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 
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województwo 
ankiety 

zweryfikowane 
stanowiska 

aktualne 
stanowiska 
nieaktualne 

stanowiska 
nieistniejące 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

małopolskie 22 22 0 0 

nadleśnictwa 13 13 0 0 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 7 7 0 0 

parki narodowe 2 2 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

mazowieckie 98 93 3 2 

nadleśnictwa 67 63 2 2 

RDOŚ 16 16 0 0 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 12 11 1 0 

parki krajobrazowe 3 3 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

opolskie 17 13 3 1 

nadleśnictwa 12 8 3 1 

RDOŚ 5 5 0 0 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

podkarpackie 88 77 6 5 

nadleśnictwa 54 48 2 4 

RDOŚ 13 12 0 1 

WZMiUW 16 13 3 0 

parki narodowe 5 4 1 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

podlaskie 128 126 0 2 

nadleśnictwa 97 96 0 1 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 6 6 0 0 

parki krajobrazowe 8 8 0 0 

gminne spółki wodne 17 16 0 1 
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województwo 
ankiety 

zweryfikowane 
stanowiska 

aktualne 
stanowiska 
nieaktualne 

stanowiska 
nieistniejące 

koła łowieckie 0 0 0 0 

pomorskie 98 91 6 1 

nadleśnictwa 84 80 4 0 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 5 5 0 0 

parki narodowe 2 2 0 0 

parki krajobrazowe 7 4 2 1 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

śląskie 23 21 1 1 

nadleśnictwa 17 16 0 1 

RDOŚ 0 0 0 0 

WZMiUW 2 2 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 3 2 1 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 1 1 0 0 

świętokrzyskie 54 51 1 2 

nadleśnictwa 21 18 1 2 

RDOŚ 19 19 0 0 

WZMiUW 14 14 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

warmińsko-mazurskie 332 307 23 2 

nadleśnictwa 301 279 20 2 

RDOŚ 28 26 2 0 

WZMiUW 3 2 1 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 

wielkopolskie 141 122 13 6 

nadleśnictwa 114 100 11 3 

RDOŚ 25 21 2 2 

WZMiUW 0 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 0 

parki krajobrazowe 2 1 0 1 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 0 
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województwo 
ankiety 

zweryfikowane 
stanowiska 

aktualne 
stanowiska 
nieaktualne 

stanowiska 
nieistniejące 

zachodniopomorskie 89 79 10 0 

nadleśnictwa 68 59 9 0 

RDOŚ 2 2 0 0 

WZMiUW 15 15 0 0 

parki narodowe 4 3 1 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 0 

Koła łowieckie 0 0 0 0 

Polska 1337 1216 92 29 

nadleśnictwa 1025 936 70 19 

RDOŚ 148 132 11 5 

WZMiUW 74 70 4 0 

parki narodowe 42 37 3 2 

parki krajobrazowe 31 25 4 2 

gminne spółki wodne 16 15 0 1 

koła łowieckie 1 1 0 0 

 

Tabela 6. Udział procentowy stanowisk aktualnych, nieaktualnych i nieistniejących, 
wśród ankiet zweryfikowanych w poszczególnych województwach w podziale na 

poszczególne grupy respondentów. 

województwo 
stanowiska 
aktualne [%] 

stanowiska 
nieaktualne 

[%] 

stanowiska 
nieistniejące 

[%] 

kujawsko-pomorskie 80 15 5 

nadleśnictwa 92 4 4 

RDOŚ 65 27 8 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 100 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

lubelskie 100 0 0 

nadleśnictwa 100 0 0 

RDOŚ 100 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 100 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 
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województwo 
stanowiska 
aktualne [%] 

stanowiska 
nieaktualne 

[%] 

stanowiska 
nieistniejące 

[%] 

lubuskie 82 15 3 

nadleśnictwa 83 15 2 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 60 0 40 

parki krajobrazowe 80 20 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

łódzkie 91 9 0 

nadleśnictwa 85 15 0 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

małopolskie 100 0 0 

nadleśnictwa 100 0 0 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 100 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

mazowieckie 83 15 2 

nadleśnictwa 94 3 3 

RDOŚ 100 0 0 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 92 8 0 

parki krajobrazowe 100 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

opolskie 76 18 6 

nadleśnictwa 67 25 8 

RDOŚ 100 0 0 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 
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województwo 
stanowiska 
aktualne [%] 

stanowiska 
nieaktualne 

[%] 

stanowiska 
nieistniejące 

[%] 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

podkarpackie 88 7 5 

nadleśnictwa 89 4 7 

RDOŚ 92 0 8 

WZMiUW 81 19 0 

parki narodowe 80 20 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

podlaskie 98 0 2 

nadleśnictwa 99 0 1 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 100 0 0 

parki krajobrazowe 100 0 0 

gminne spółki wodne 94 0 6 

koła łowieckie 0 0 0 

pomorskie 93 6 1 

nadleśnictwa 95 5 0 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 100 0 0 

parki krajobrazowe 57 29 14 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

śląskie 91 5 4 

nadleśnictwa 94 0 6 

RDOŚ 0 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 67 33 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 100 0 0 

świętokrzyskie 94 2 4 

nadleśnictwa 86 4 10 
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województwo 
stanowiska 
aktualne [%] 

stanowiska 
nieaktualne 

[%] 

stanowiska 
nieistniejące 

[%] 

RDOŚ 100 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

warmińsko-mazurskie 92 7 1 

nadleśnictwa 93 6 1 

RDOŚ 93 7 0 

WZMiUW 67 33 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

wielkopolskie 87 9 4 

nadleśnictwa 88 9 3 

RDOŚ 84 8 8 

WZMiUW 0 0 0 

parki narodowe 0 0 0 

parki krajobrazowe 50 0 50 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

zachodniopomorskie 89 11 0 

nadleśnictwa 87 13 0 

RDOŚ 100 0 0 

WZMiUW 100 0 0 

parki narodowe 75 25 0 

parki krajobrazowe 0 0 0 

gminne spółki wodne 0 0 0 

koła łowieckie 0 0 0 

Polska 91 7 2 

nadleśnictwa 91 7 2 

RDOŚ 89 7 4 

WZMiUW 95 5 0 

parki narodowe 88 7 5 

parki krajobrazowe 81 13 6 

gminne spółki wodne 94 0 6 
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Wyniki analizy aktualności stanowisk w podziale na respondentów dają obraz co do 

ogólnej jakości uzyskanych danych wynoszący 91% w skali Polski bez województwa 

dolnośląskiego. W grupach poszczególnych respondentów najbardziej aktualne dane 

uzyskano od WZMiUW (95% aktualnych stanowisk) oraz gminnych spółek wodnych 

(94%), nadleśnictw (91%). Dane pochodzące z kół łowieckich dotyczą zbyt małej 

próby by ocenić ich jakość.  

 

Przedziały ufności aktualności danych w poszczególnych grupach wynoszą 

nadleśnictwa 85,34 – 94,71%; RDOŚ 83,93 – 100,00%; WZMiUW 85,13 – 100,00%; 

parki narodowe 72,77 – 100,00%; parki krajobrazowe 68,61 – 100,00%.  Gminne 

spółki wodne i koła łowieckie ze względu na niereprezentatywną wielkość próby 

zostały wyłączone z analizy.  

 

Pod względem opisu elementów stanowiska podawano liczbę nor, żeremi, 

magazynów,  tam na stanowisku. Spośród wymienionych rodzajów elementów 

stanowiska, w skali całego terenu badań wykazano następujące różnice: 

 nory – różnice między ankietami i ankietami zweryfikowanymi 36%, średnie 

niedoszacowanie w ankietach 0,892 nory/ankietę. 

 żeremie - różnice między ankietami i ankietami zweryfikowanymi 27%, średnie 

niedoszacowanie w ankietach 0,192 żeremia/ankietę. 

 tama - różnice między ankietami i ankietami zweryfikowanymi 29%, średnie 

zawyżenie w ankietach 0,189 tamy/ankietę. 

 magazyn - różnice między ankietami i ankietami zweryfikowanymi 19%, 

średnie zawyżenie w ankietach 0,068 tamy/ankietę. 

Różnice w ocenie liczby poszczególnych elementów na stanowisku były różne 

w poszczególnych województwach. Największe różnice w liczbie nor występują dla 

województwa śląskiego, najmniejsze dla małopolskiego. Ocena liczby żeremi 

najdokładniej została przeprowadzona w woj. małopolskim, najmniej dokładnie w 

warmińsko-mazurskim. Liczbę tam na stanowisku najdokładniej podano dla 

stanowisk w woj. małopolskim, najmniej dokładnie w woj. świętokrzyskim. Ocena 

ilości magazynów przynosi najmniej różnic w woj. łódzkim, największe różnice w woj. 

podlaskim.  
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Ryc. 9. Udział stanowisk aktualnych, nieaktualnych i nieistniejących wśród 
zweryfikowanych ankiet w Polsce i w poszczególnych województwach (N=1337). 
 
 

Różnice między ankietami i ankietami zweryfikowanymi dla charakterystyki 

stanowiska dotyczą w głównej mierze danych ilościowych. Rozbieżności w danych 

ilościowych, np. w ocenie liczby nor nie wpływają na główną ocenę stanowiska pod 

względem jego aktualnego statusu – czynne, nieczynne. Dlatego ww. dane mają 

niewielkie znaczenie informacyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę nietrwałość wielu 

elementów stanowiska i powstawanie nowych elementów, a także trudności 

interpretacyjne dotyczące niektórych elementów (głównie nor). 

 

Pod względem oceny rodzaju szkody, wykazano następujące różnice między 

ankietami i ankietami zweryfikowanymi: 

 brak szkody – różnice 11%. 

 zalewanie w wyniku piętrzenia – różnice 28%. 
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 zgryzanie drzew – różnice 30%. 

 zatykanie przepustów – 11%. 

 kopanie nor – 41%. 

 inne – 5%.  

Ocena rodzaju szkód jest zmienna w czasie. Np. zalewania mają charakter 

okresowy. Kopanie nor przez niektórych ankieterów może być oceniane jako szkody, 

przez innych nie zostanie ujęte w tej kategorii, podobnie zgryzanie drzew.  

 

Porównywanie między ankietami i ankietami zweryfikowanymi różnic w opisie 

miejsca występowania szkody daje następujące rezultaty: 

 drzewostan – różnice 31% 

 pole uprawne – różnice 5% 

 łąka – różnice  19% 

 pastwisko – różnice 7% 

 stawy rybne,  groble – różnice 4% 

 wały przeciwpowodziowe – 1% 

 obiekty infrastruktury – 4% 

 inne – 15%. 

Analiza różnic dla ww. elementów w kategorii „miejsce występowania szkody” 

pokazuje wyraźnie, że im mniejsze pole dla interpretacji miejsca przez 

ankietowanego, tym określenie jest bardziej precyzyjne  i mniejsze różnice między 

ankietami i ankietami zweryfikowanymi. Przykładowo ocena miejsca szkody „wały 

przeciwpowodziowe” była różna tylko dla 1% ankiet, ale już bardziej ogólne 

stwierdzenie „obiekty infrastruktury” prowadzi do rozbieżności 4% ankiet.  

 

3.8. Zestawienie liczby stanowisk w danych województwach 

 

Z terenu całej Polski (poza woj. dolnośląskim) uzyskano dane dotyczące 

12 803 stanowisk. W podziale na województwa najwięcej danych o stanowiskach 

uzyskano z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – 25% wszystkich danych. 

Następnie z województw wielkopolskiego (11%), podlaskiego (10%), mazowieckiego 

i lubuskiego (po 8%), podkarpackiego i pomorskiego (po 7%), 

zachodniopomorskiego (6%), lubelskiego (5%), kujawsko-pomorskiego (4%), 
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świętokrzyskiego (3%), łódzkiego i śląskiego (po 2%), małopolskiego i opolskiego (po 

1%) (Ryc. 10).  

 

Ryc. 10. Udział procentowy stanowisk w danych województwach (N=12 803).  

 

Podział na grupy respondentów w danym województwie przedstawiono w 

Tabeli 1. Udział podmiotów, od których uzyskano dane, jest następujący: 

nadleśnictwa – 78%, regionalne dyrekcje ochrony środowiska – 10%, wojewódzkie 

zarządy melioracji i urządzeń wodnych – 5%, parki narodowe – 4%, parki 

krajobrazowe – 2%, gminne spółki wodne – 2%, koła łowieckie >0,1%. 
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Ryc. 11. Stanowiska wg udziału grup respondentów, od których otrzymano dane 

(N=12 803). 
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4. DYSKUSJA 

4.1. Liczebność 

 

Reintrodukcja bobra w Polsce okazała się sukcesem, dzięki staraniom grona 

przyrodników, leśników i myśliwych, a także na skutek dużej elastyczności i 

zdolności do adaptacji samego bobra (Dzięciołowski i Gozdziewski 2012). W latach 

2011 -2013 liczebność bobra oceniano na odpowiednio 78174, 88974 i 96658 os. 

(GUS, BDL, stan 2015.04.28.). Dane te świadczą o wzroście rocznym populacji 

średnio 11%.  Przy założeniu takiego wzrostu szacunkowa populacja  wg danych 

GUS w 2014 r. wynosić może ok. 107 000 os. czyli 28 919 rodzin. 

 

Ryc. 12. Liczba wykazanych w ankietach stanowisk w poszczególnych 

województwach (N=12 803). 
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4.2. Szkody 

 

Znaczny odsetek respondentów, bo 38%, nie wypełniał punktu ankiety 

dotyczącego kategorii szkody. Domniemane przyczyny podano w rozdziale 3.2. 

Wśród ankiet, które posiadały informacje o kategorii szkód, większość, bo 88%, 

dotyczy sytuacji, w której bobry są przyczyną szkód, a 12% to stanowiska, na których 

bóbr nie przyczynia się do powstawania szkód. Są to w nieco większej ilości 

przypadków (48%) szkody kategorii1., czyli nie stanowiące istotnego uszczerbku, ale 

40% stanowisk powoduje sytuacje silnie konfliktowe, kategorii 2.  

Nasuwają się więc następujące wnioski praktyczne do występowania bobra w 

danym miejscu: 

 prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód wynosi 90%; 

 silnie konfliktowe jest 40% stanowisk. 

Przyjmując za GUS na 2014 r. liczbę  rodzin bobrowych jako 28 919, na 26 027 

przypadków wystąpią konflikty z działalnością człowieka, a 11 568 z nich to konflikty 

poważne. Porównując powyższe przewidywania z wynikami analizy statystyki szkód 

w latach 2011-2013 (Przybycin i in. 2014) zauważa się, że liczba zgłoszonych szkód 

wyniosła w poszczególnych latach odpowiednio 5367, 5478, 5840 przy wzroście 

rocznym 6,61% (tamże). Szacowana liczba szkód na 2014 r. wynosi ok. 6230. Jest to 

więc ok. połowa potencjalnych wysoko konfliktowych przypadków. Dlaczego więc 

tylko połowa wysoko konfliktowych sytuacji zgłaszanych jest do odszkodowania? 

Można podać kilka przyczyn. Szkody wyrządzane na terenach zarządzanych przez 

Skarb Państwa co do zasady nie są zgłaszane do odszkodowań, a zajmują one 24,1 

% powierzchni kraju. Potwierdzeniem tej zasady jest porównanie zagęszczeń 

stanowisk bobra w województwie lubuskim o najwyższej lesistości w Polsce (49 %, w 

tym lasy prywatne 1,2%), skąd zgłaszano rocznie mniej niż 100 szkód z 

województwem łódzkim, o najmniejszej lesistości (21%, lasy prywatne 33,4%), skąd 

rocznie zgłasza się ponad 300 szkód albo mazowieckim gdzie lasy prywatne 

stanowią 42,9% lasów i zgłasza się rocznie ponad 1000 szkód. Kolejną przyczyną 

nie zgłaszania skód może być ich bagatelizowanie przez dzierżawców i właścicieli 

dużych gospodarstw rolnych. Zasada ta jest dostrzegalna zwłaszcza przy 

porównaniu mapy liczby zgłoszonych szkód (Ryc. 13) z mapą zagęszczenia 

stanowisk. Województwa zachodnie, na terenie których średnia powierzchnia 

gospodarstwa jest wyższa, mimo zagęszczeń bobra takich samych jak dla 
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województw wschodnich, należą do tych, na których zgłasza się najmniej szkód. 

Odstępstwem jest tu województwo warmińsko-mazurskie skąd pochodzi dużo 

wniosków o odszkodowania przy jednoczesnej dużej średniej powierzchni 

gospodarstwa i niskiego udziału lasów w rękach prywatnych. Wytłumaczeniem może 

być wysokie zagęszczenie gatunku i ukształtowanie terenu, które sprzyja 

wielkopowierzchniowym podtopieniom – większość zgłoszeń szkód z tego 

województwa dotyczy właśnie podtopień użytków zielonych.  

Kolejną przyczyną mniejszej liczby zgłoszeń niż faktycznie występujących 

szkód, może być funkcjonująca do 2014 r. zasada przyznawania odszkodowań 

osobom i podmiotom prowadzącym działalność związaną z gospodarka rolną, leśną 

lub rybacką. Osoby i podmioty nie należące do tej grupy dopiero od 2014 r. mogą 

ubiegać się o odszkodowania. Teoretycznie liczba zgłoszeń i wypłacanych 

odszkodowań może więc  wzrosnąć, i gdyby wzrost ten objął wszystkie dotychczas 

niezgłaszane przypadki, byłby niemal dwukrotny. Scenariusz ten oznacza 

konieczność zarezerwowania w budżecie proporcjonalnie wyższej kwoty z 

uwzględnieniem 11% wzrostu na każdy kolejny rok. Jest raczej nierealne aby skok 

liczby wniosków o odszkodowania osiągnął pułap potrzebny do zaspokojenia 

roszczeń wszystkich 100% odszkodowań z kategorii 2. Niemniej warto wiedzieć, że 

w teoretycznej sytuacji byłby dwukrotny. Wzrost kwot odszkodowań (13% rocznie za 

lata 2011-2013) dotychczas był skorelowany ze wzrostem populacji bobra (11% 

rocznie), od momentu powiększenia grona upoważnionych do otrzymywania 

odszkodowań można się spodziewać uwolnienia wzrostu kwot odszkodowań od 

wzrostu populacji. 
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Ryc. 13. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w latach 2011 -

2013 (za: Przybycin i in. 2014). 

 

.  
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4.3. Zagęszczenie 

 

Głównym czynnikiem warunkującym występowanie i zagęszczenie  bobra 

obok sieci wodnej jest dostępność głównego pokarmu – drzew i krzewów liściastych 

w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegów cieku/zbiornika (Hartman 1994). 

Najwyższe zagęszczenia stanowisk uzyskano dla województw warmińsko-

mazurskiego, lubuskiego, podlaskiego i pomorskiego, województw o dużej lesistości. 

Najniższe dla łódzkiego i małopolskiego, województw o niskiej lesistości.  

Interesujące wyniki daje porównanie otrzymanego po ekstrapolacji 

zagęszczenia gatunku z wynikami uzyskiwanymi z innych krajów w Europie i na 

świecie. Daje to wyobrażenie o stopniu wysycenia siedlisk i docelowego wzrostu 

krajowej populacji w przyszłości. Porównanie zagęszczenia polskiej aktualnej 

populacji bobra europejskiego z zagęszczeniami w innych krajach wskazuje na 

możliwości docelowego wzrostu populacji do minimum 270 000 os. (osiągnięte w 

2023 r. przy dotychczasowym tempie wzrostu) przyjmując za docelowe zagęszczenia 

jak w Szwecji i Norwegii (Hartman 1994; Parker i Rossel 2003); 400 000 os. 

(osiągnięte w 2027 r.) przy założeniu osiągnięcia dzisiejszego zagęszczenia jak na 

Białorusi (Wostokov i in. 2014); 2 000 000 os. (osiągnięte w 2042 r.) przy założeniu 

osiągnięcia dzisiejszego zagęszczenia jak na Litwie (Bluzma 2003).  

O realności dalszego wzrostu krajowej populacji bobra w przyszłości niech 

świadczy fakt, że dzisiejsze średnie zagęszczenie krajowe dopiero zbliża się do 

zagęszczenia, jakie gatunek osiągał w latach 1976/77 na Suwalszczyźnie (15 

rodzin/100km2). W latach 1984/85 zagęszczenia sięgały tam już 18 rodzin/100km2 

(Żurowski i Kasperczyk 1986). Dzisiaj ustabilizowały się na poziomie ok. 46 

rodzin/100km2 (dane Wigierskiego Parku Narodowego). Gdyby krajowa populacja 

miała osiągnąć docelowo zagęszczenia jak na Suwalszczyźnie, jej liczebność 

wyniosłaby ok. 460 000 os., osiągając ten stan przy dotychczasowym tempie wzrostu 

ok. 2030 r. Z kolei dane z sąsiadującej z Suwalszczyzną Litwy wskazują na 

osiąganie przez bobra zagęszczeń jeszcze wyższych, dochodzących do 190 

rodzin/100km2 (Bluzma 2003). Zagęszczenia dla obszaru miasta Poznania, czyli 

terenu raczej mało atrakcyjnego dla gatunku w porównaniu z obszarami rolnymi i 

leśnymi już w 2006 r. wyniosło 13,36 rodzin/100km2 i to przy braku wysycenia 

potencjalnych siedlisk (Bereszyński i Homan 2007).  
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Ryc. 14. Zagęszczenie stanowisk bobra na podstawie uzyskanych ankiet w 

poszczególnych województwach.  

 

Kolejnym argumentem wzmacniającym przewidywania dalszego wzrostu 

populacji w Polsce jest trwająca ekspansja gatunku na zachód i południe, gdzie na 

terenach dotychczas niezasiedlanych Republiki Czeskiej osiąga zagęszczenia 19 

rodzin/100km2, a Brandenburgii 9 rodzin/100km2. (Vorel i in. 2008; www.biber-sh.de). 

Gatunek bliźniaczy z kontynentu północnoamerykańskiego osiąga jeszcze 

wyższe zagęszczenia, od 15 uznanych za niskie do 460 rodzin/100km2 uznanych za 
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bardzo wysokie (DeStefano i in. 2003; Johnston i Naiman 1987; Larson i Gunson 

1983; Mithell-Jones i Gurnell 2009; Siemer  2013). Jak więc widać z powyższego 

zestawienia, trudno jest określić docelową pojemność środowiska. Za pewnik należy 

uznać dalszy wzrost liczebności bobra w Polsce.  

 

4.4. Nory w wałach przeciwpowodziowych 

 

Ponieważ większość stanowisk kryjówki rodzinne posiada wyłącznie w norach 

(71,7%), a żeremia stwierdzono na 28,6% stanowisk, istotne jest oszacowanie 

potencjalnego wpływu budowanych nor na infrastrukturę. Wykazany odsetek 3,3% 

stanowisk z norami wykopanymi w wałach przeciwpowodziowych wydaje się nieduży 

zważywszy, że głównym siedliskiem gatunku są brzegi cieków, w którym to 

środowisku lokowane są także wały przeciwpowodziowe. Wynik ten może być 

spowodowany faktem, że część wałów przeciwpowodziowych spośród ich całkowitej 

długości ok. 8500 km w Polsce lokalizowana jest wzdłuż dużych rzek w odległości od 

brzegów przekraczającej zasięg zasiedlania przez bobra. W miejscach gdzie wały 

przeciwpowodziowe lokalizowane są blisko koryta cieku lub starorzeczy, 

prawdopodobieństwo wyrządzenia w nich szkody przez bobry wzrasta. 

Lokalizowanie wałów przeciwpowodziowych blisko koryta cieku powoduje często 

negatywne zmiany w ekosystemie doliny rzecznej, dlatego dążenie do lokalizowania 

wałów w jak największej odległości od brzegów nie dość, że jest z korzyścią dla 

przyrody, to jeszcze minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia przez bobry.  

 

4.5. Próba oszacowania liczebności bobra w Polsce  

 

W niniejszym rozdziale przedstawia się próbę oszacowania liczebności bobra w 

Polsce, na podstawie wyników z inwentaryzacji przeprowadzonej w oparciu o metodę 

ankietową i wydzielanie rodzin bobrowych (vide rozdział 2.1). Jest to szacowanie 

uproszczone z racji rodzaju danych wejściowych. Na jej potrzeby przyjęto 

następujące założenia. 

 

Uzyskane z wytyczania na podstawie stanowisk bobrowych zasięgu rodzin 

bobrowych wyniki przeliczano na powierzchnię całego kraju bez województwa 

dolnośląskiego. Do określania długości cieków i długości linii brzegowej posłużono 
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się Mapą Podziału Hydrograficznego Polski (pliki: jez_n.shp, jeziora.shp, rzeki_n.shp, 

rzeki_o.shp, tożsamej z rzeki_r.shp).  Za pomocą narzędzi GIS warstwą zasięgu 

rodzin bobrowych (vide rozdział 2.1.) wycięto ww. warstwy cieków (uzyskując w 

sumie 72 433 km) i zbiorników (uzyskując w sumie długość linii brzegowej 18 258 

km). Za pomocą narzędzi GIS obliczono i zsumowano długości tych cieków i 

zbiorników, uzyskując 90 691 km. W analogiczny sposób obliczono też długości 

cieków i linii brzegowej zbiorników dla terenu całej Polski (bez woj. dolnośląskiego) 

uzyskując łącznie 488 186 km. Założenia przyjęte do szacowania liczebności bobra 

w Polsce: 

 Powierzchnia Polski bez woj. dolnośląskiego – 292 732 km2. 

 Na terenie Polski bez woj. dolnośląskiego łączna długość cieków wynosi 

379 589 km. 

 Na terenie Polski bez woj. dolnośląskiego łączna długość linii brzegowej 

zbiorników wynosi 108 597 km.  

 Na terenie Polski bez woj. dolnośląskiego łączna długość cieków i linii 

brzegowej zbiorników wynosi 488 186 km. 

 Terytoria 8 533 rodzin zajmują cieki o długości 72 433 km. 

 Terytoria 8 533 rodzin zajmują linię brzegową zbiorników o długości 18 258 

km. 

 Terytoria 8 533 rodzin zajmują długość cieków i linii brzegowej zbiorników 

stanowiących łącznie 90 691 km. 

Do oszacowania liczebności na terenie całego kraju bez woj. dolnośląskiego 

wykorzystano wzór: 

 

A= (B x C)/ D 

 

Gdzie:  

A - N rodzin w Polsce  

B - N rodzin zinwentaryzowanych (8 533) 

C - długość cieków i linii brzegowej w Polsce (488 186 km) 

D -  długość cieków i linii brzegowej na terytoriach rodzin zinwentaryzowanych 

(90 691 km) 
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Uzyskany  w ww. sposób wynik o liczebności rodzin na terenie Polski bez woj. 

dolnośląskiego pomnożono przez współczynnik aktualności danych, otrzymany w 

trakcie weryfikacji terenowej ankiet i wynoszący 0,91 (vide rozdział 3.7) uzyskując 

wynik N rodzin w Polsce. N rodzin w Polsce użyto następnie do obliczenia 

zagęszczenia. 

 

Do obliczenia zagęszczeń na 100km2 użyto wzoru: 

 

A= (B x C)/ D 

 

Gdzie:  

A - N rodzin/100km2 

B - N rodzin w Polsce 

C – 100km2 

D -  powierzchnia Polski bez woj. dolnośląskiego (292 732 km2) 

 

 

 

Uzyskane wyniki są następujące: 

 Szacowana liczba rodzin bobrowych w Polsce – 45 933. 

 Szacowana liczba rodzin bobrowych w Polsce z uwzględnieniem 

współczynnika aktualności danych – 41 799. 

 Szacowana liczebność bobra w Polsce – 154 656 os.  

 Szacowane zagęszczenie rodzin bobrowych w Polsce – 14,3 

rodziny/100km2. 

 

 

Porównanie podawanej przez GUS liczebności (por. Rozdział 4.1.) wskazuje 

na dotychczasowe niedoszacowanie aktualnej populacji bobra w Polsce wynoszące 

ok. 45%. Za uznaniem szacowanej liczebności wg ww. wskazanej metody za bliską 

realnej może przemawiać porównanie uzyskanego w taki sposób rezultatu z 

zagęszczeniami podawanymi w badaniach w Polsce i innych krajach (Tabela 7). 
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Tabela 7. Porównanie szacowanego zagęszczenia bobra w Polsce z wynikami 

badań i szacunków na wybranych obszarach w kraju i krajach regionu.  

region 

Zagęszczenie 

[rodzin/100 

km2] 

rok źródło 

Białoruś, Puszcza Nalibocka 229,0 2012 Sidorovich i in. 2012 

Litwa wschodnia 190,0 2003 Bluzma 2003 

Wigierski PN 46,0 2014 Dane WPN 

Litwa 40,5 2011 Pliuraite i Kesminas 2012 

Norwegia 20-32 1994-2007 Parker i in. 2013. 

Bory Tucholskie 30,5 2009 Janiszewski i in. 2009 

Polska 14,3 2015 niniejsza praca 

Suwalszczyzna 14,0 1998 Dzięciołowski 2004 

Poznań 13,4 2006 Bereszyński i Homan 2007 

Świętokrzyski PN 11,8 2010 Gałek i Woch 2011 

Polska 9,9 2014 GUS 

Białoruś, Czarnobyl zona 9,2 2012 Sidorovich i in. 2012 

 

Tabela 8. Porównanie szacowanego zagęszczenia bobra przeliczonego na długość 

cieku w Polsce na podstawie dostępnych danych.  

region 

Zagęszczenie 

[rodzin/1km 

cieku] 

rok źródło 

Górny San 0,6 2009 Derwich i Mróz 2009 

Puszcza Augustowska 0,6 2003 Aulak 2008 

Puszcza Białowieska 0,2-0,4 1993 Sidorovic i in. 1996 

Polska 0,1 2014 niniejsza praca 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór ankiety. 

2. Dane teleadresowe podmiotów ankietowanych – na nośniku danych. 

3. Baza danych. – na nośniku danych 

4. Ankiety, ankiety zweryfikowane, dokumentacja fotograficzna stanowisk 

zweryfikowanych – na nośniku danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


