
BÓBR - SPRZYMIERZENIEC W RETENCJI WODY

dbudowa populacji bobra europejskiego w Polsce 
by³a niew¹tpliwym sukcesem biologów, przyrodników, Omyœliwych oraz innych specjalistów. Obecnie jednak 

coraz wiêcej s³yszy siê o szkodach powstaj¹cych w wyniku 
dzia³alnoœci bobrów. Z kolei, z d³ugoletnich badañ 
prowadzonych przez Instytut Nauk o Œrodowisku wynika, ¿e 
jedynie 3% stanowisk bobrów w Polsce powoduje szkody. 
Jednoczeœnie  zwraca s iê  uwagê na un ika lne,  
renaturalizacyjne zdolnoœci bobrów, zwiêkszanie retencji 
i bioró¿norodnoœci etc. W roku 2002 bobry podnios³y poziom 
wód gruntowych w Polsce na powierzchni ponad 17 000 
hektarów, 10 000 ha lasów ochroni³y przed po¿arami, ponad 

23 000 ha lasów sta³o siê bardziej atrakcyjne dla innych zwierz¹t i roœlin. Bóbr jest równie¿ gatunkiem 
pozytywnie postrzeganym przez spo³eczeñstwo i mo¿e byæ u¿ywany jako gatunek sztandarowy przy 
projektach ochrony przyrody, zw³aszcza dotycz¹cych mokrade³ i terenów przybrze¿nych i nadwodnych, w tym 
objêtych konwencjami miêdzynarodowymi i UE. W sytuacji, gdy bóbr nie jest ju¿ zagro¿ony wyginiêciem, 
niepotrzebne jest utrzymywanie jego obecnego statusu - jako zwierzêcia chronionego. Jednak ze wzglêdu na 
œrodowiskotwórcz¹ dzia³alnoœæ bobrów - ich stanowiska powinny byæ w jakiœ sposób chronione.

Najczêœciej szkody powodowane przez bobry wynikaj¹ z budowy przez nie tam na ciekach i zatykaniu 
przepustów drogowych. Podkreœliæ tutaj nale¿y, ¿e bobry s¹ doskona³ymi in¿ynierami i planistami - bardzo 
uwa¿nie i "fachowo" wybieraj¹ miejsce przegrodzenia cieku tak, by stosunkowo niewielkim nak³adem si³ 
i materia³ów osi¹gn¹æ mo¿liwie maksymalny efekt - zwolnienie nurtu oraz podwy¿szenie poziomu wody. 
Poniewa¿ potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa sobie i cz³onkom rodziny jest u bobrów niezwykle silna, jak 
zreszt¹ u wszystkich innych zwierz¹t, wszelkie uszkodzenia, tak¿e poczynione celowo przez cz³owieka, bêd¹ 
bardzo szybko naprawiane. Dlatego dzia³ania w stanowiskach bobrowych musz¹ byæ dobrze przemyœlane 
i zaplanowane po to by mia³y mo¿liwie d³ugotrwa³e efekty. Odpowiednie zabiegi i urz¹dzenia czêsto pozwalaj¹ 
na ca³kowite i trwa³e unikanie znacz¹cych szkód wynikaj¹cych z dzia³alnoœci bobrów. W wielu przypadkach 
okazuje siê, ¿e s¹ one znacznie bardziej skuteczne i tañsze ni¿ bezpoœrednia walka z bobrami i próby 
niszczenia ich budowli. Wartoœciowe jest równie¿ to, ¿e bobry pozostaj¹ na miejscu, wywieraj¹c czêsto 
korzystny wp³yw na œrodowisko. W dalszym ci¹gu zajmuj¹ miejsce potencjalnego osiedlenia siê innych rodzin 
bobrów i w pewnym stopniu mamy je "pod kontrol¹". Powoduje to powstawanie, powiêkszanie i utrzymywanie 
terenów podmok³ych, które nie zagra¿aj¹ terenom u¿ytkowanym przez cz³owieka. Tereny podmok³e s¹ 
obecnie bardzo rzadkie i niezwykle wartoœciowe dla przyrody, s¹ miejscem bytowania i rozrodu wielu rzadkich 
i zagro¿onych gatunków roœlin i zwierz¹t. Powoduj¹ równie¿ oczyszczanie wody, jej magazynowanie podczas 
d³ugotrwa³ych susz i absorbowanie podczas powodzi. 

Dlatego skuteczne mog¹ byæ nastêpuj¹ce zabiegi: 

?Ochrona, odtwarzanie i poszerzanie strefy brzegowej cieków i zbiorników,

?Ochrona szczególnie cennych, np. pomnikowych drzew poprzez owijanie siatk¹ drucian¹ rozpiêt¹ na 
kilku palikach w pewnej odleg³oœci od pnia i stosowanie innych materia³ów trudnych do przegryzienia 
przez bobry, etc.,

?Zabezpieczanie potencjalnie zagro¿onych przepustów drogowych,

?Stabilizowanie poziomu wody w stawach bobrowych,

?Ochrona wa³ów przeciwpowodziowych, grobli stawów rybnych przed kopaniem w nich nor przez bobry 
poprzez wyk³adanie siatek metalowych, ogrodzenia,

?Ochrona upraw poprzez grodzenie siatk¹ metalow¹ lub ogrodzeniami elektrycznymi.
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Brzeg cieków i zbiorników jest niezwykle wa¿n¹ stref¹ buforow¹. Idealnym rozwi¹zaniem wiêkszoœci 

problemów z bobrami jest pozostawianie przy ciekach i zbiornikach naturalnej strefy buforowej o szerokoœci 

ok. 20 - 50 metrów, w której nie prowadzi³oby siê intensywnych dzia³añ gospodarczych. Wynika³aby z tego 

z korzyœæ nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roœlin i zwierz¹t. Dowiedziono równie¿, ¿e strefa 

buforowa pe³ni wa¿n¹ rolê przy ograniczaniu erozji, zmniejszaniu zagro¿enia powodziowego, oczyszczaniu 

i obni¿aniu temperatury wód, itd. (np. poprzez wy³¹czenie ich spod u¿ytkowania, zamianê gruntów, wykup 

gruntów, tworzenie u¿ytków ekologicznych, etc.). Bêdzie to z po¿ytkiem nie tylko dla bobrów. 

Pozytywne aspekty dzia³alnoœci bobra:

?Zwiêkszanie bioró¿norodnoœci œrodowiska poprzez tworzenie ma³ej retencji wody i zwiêkszanie 

powierzchni obszarów podmok³ych,Zmniejszenie zagro¿enia powodziami na terenach podgórskich, 

?Podnoszenie poziomu wód gruntowych, co wp³ywa korzystnie na produkcjê rolnicz¹ i leœn¹,

?Korzystny wp³yw na ¿yznoœæ gleb poprzez tworzenie okresowych rozlewisk,

?Renaturyzacja strefy brzegowej rzek poprzez zwiêkszenie szerokoœci strefy ekotonowej miêdzy wod¹  

i l¹dem,

?Obecnoœæ bobrów w œrodowisku przyrodniczym podnosi walory przyrodnicze, krajobrazowe 

i turystyczne regionu. 

Dzia³ania, które warto naœladowaæ:

W 2009 roku na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Olsztynie wykonano 

urz¹dzenia przelewowe w Gamerkach Wielkich (gmina Jonkowo), zabezpieczono 1000 drzew oraz 

zamontowano kraty na ruroci¹gach drenarskich w Ostrowite (gmina Biskupiec). 

W roku 2010 w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie pn. "Nasza Przyroda" pozyskano œrodki finansowe na ograniczenie wp³ywu bobrów na 

gospodarkê roln¹. W ramach tych œrodków zamontowano 10 urz¹dzeñ przelewowych.

Usuwanie materia³u naniesionego przez bobry do przepustów jest nieskuteczne. Kolejnej nocy bobry rozpoczê³y budowê nowej 
tamy. W ci¹gu dwóch nocy bêdzie ona zakoñczona
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