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Bobry – charakterystyka gatunku. 



         SYSTEMATYKA I POCHODZENIE 

• Bóbr jest ssakiem Mammalia – rząd gryzonie 

Rodentia – rodzina bobrowate Castoridae 

 

• Dwa gatunki: 

• Bóbr europejski zwany też rzecznym (Castor fiber). 

Zamieszkuje Europę i Azję. 

• Bóbr kanadyjski zwany też amerykańskim (Castor 

canadensis). Zamieszkuje Amerykę Północną oraz 

niektóre tereny Rosji i Skandynawii    

 



           PORÓWNANIE CECH BOBRA EUROPEJSKIEGO  

I KANADYJSKIEGO 

Bóbr europejski Bóbr kanadyjski 

Kości nosowe o brzegach raczej 

równoległych, sięgają ku tyłowi 

i daleko poza tylny koniec kości 

międzyszczękowej. Szerokość 

międzyoczodołowa ponad 25 

mm 

Kości nosowe o łukowato 

wygięte, kończą się poza 

tylnym skrajem kości 

międzyszczękowych. Szerokość 

międzyoczodołowa poniżej 25 

mm 

Brzegi ogona mniej więcej 

równoległe, jego koniec 

zaokrąglony 

Ogon widziany z góry ma 

kształt owalny, jego koniec 

zaostrzonyny 

Liczba chromosomów: 2n=48 Liczba chromosomów: 2n=40 

 

Obydwa gatunki nie mogą się krzyżować i dawać potomstwa 



         WYGLĄD I ADAPTACJA DO 

ZIEMNOWODNEGO TRYBU ŻYCIA 

• Największy gryzoń Euroazji, 

• Masywny i krępy tułów, który przechodzi bez 

zaznaczenia szyi w okrągłą głowę, 

• Przednie kończyny bardzo zręczne i chwytne, tylne 

mocne i masywne o palcach spiętych błoną 

pławną, 

• Masa ciała od 13 – 36 kg, długość ciała 90 – 140 

cm, długość ogona 20 – 25, szerokość ogona 11 – 

17 cm 

 

 



Bóbr jest największym 

europejskim 

gryzoniem. Osiąga 

masę 13-36 kg  

i długość ciała 90 - 140 

cm  

a długość ogona 20 - 

25 cm. 

 

Dla porównania 

sylwetki  

i tropy innych zwierząt 

ziemnowodnych. 



            ADAPTACJA DO ZIEMNOWODNEGO TRYBU 

ŻYCIA 

• Małe oczy chronione podczas pływania trzecią, 
przezroczystą powieką, 

• Fałdy uszne zamykające kanały uszne i nosowe oraz 
rozdwojona warga górna zamykająca otwór gębowy, 

• Nozdrza, oczy i uszy osadzone wysoko co umożliwia 
obserwowanie otoczenia podczas pływania na powierzchni i 
przy minimalnym wynurzeniu, 

• Duży, spłaszczony ogon pokryty zrogowaciałą łuską, 
spomiędzy której wyrastają włosy (ster, napęd, podpora, 
magazyn tłuszczu oraz organ termoregulacji, przeciwwaga) 

• Dwie pary siekaczy pokrytych pomarańczową emalią 
(Diastema – przerwa między siekaczami a zębami 
przedtrzonowymi osiąga 70 % długości szczęki), 

• Dwa gruczoły przyodbytowe (analne) oraz dwa worki 
strojowe (gruczoły prepucjalne) – komunikacja zapachowa 



Cechą charakterystyczną odróżniającą go od innych gryzoni jest płaski 

ogon. Pokryty jest on rogową łuską i pełni rolę steru  

w wodzie, podpory na lądzie. Jest również magazynem tłuszczu. 



                  ADAPTACJA DO ZIEMNOWODNEGO TRYBU ŻYCIA 

• Brak dymorfizmu płciowego,  

• Błyszczące, miękkie, gęste futro (włosy puchowe dł 
2cm, i włosy okrywowe o dł. do 7 cm. Włosy okrywowe 
podczas nurkowania zamykają powietrze we włosach 
puchowych), 

• Czyszczenie futra i namaszczanie wydzieliną gruczołów 
przyodbytowych, która nadaje mu wodoodporność, 

• Umaszczenie od smoliście czarnego do brązowego, 

• Linieją raz do roku (od końca kwietnia do lipca), 

• Czas przebywania pod wodą – do 15 minut (wydra 2,5 
minuty), 

• Nocny tryb życia – najbardziej rozwinięte zmysły to 
węch, słuch i dotyk. 

 



Jego palce połączone są błoną pławną, przednie 

kończyny są chwytne. Posiada również trzecią 

powiekę oraz fałdy skórne zamykające nozdrza  

i kanały uszne. Wszystko to umożliwia mu 

swobodne poruszanie się w wodzie. 



BIOLOGIA BOBRA EUROPEJSKIEGO 

• Gody – styczeń i luty. Młode rodzą się w maju i czerwcu po 105 – 
107 dniach ciąży, 

• Jeden miot w roku (średnio 2 młode, maksymalnie 6) 

• Młodymi opiekują się oboje rodzice, 

• W pierwszych dniach młode widzą i potrafią pływać, 

• W pierwszym miesiącu młode żywią się mlekiem matki, 

• Bobry żyją do 30 lat, a okres intensywnego rozrodu przypada 
między 3-4 a 10 rokiem życia, 

• Wrogowie: człowiek, wilki, rysie i niedźwiedzie, wałęsające się psy, 
wydry, lisy, norka, 

• Pasożyty i choroby: pasożyty wewnętrzne-przywry, nicienie, 
infekcje, 

• Zwierzęta ziemnowodne, 

• Generalnie prowadzą nocny tryb życia. 



          BIOLOGIA BOBRA EUROPEJSKIEGO 

• Najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do 
masy ciała, 

• Są roślinożercami – rośliny przybrzeżne (ponad 200 
gatunków), drzewa – preferują topolę osikę, i wierzby 
(100 gatunków), 

• Jadają liście, młode pędy, cienkie gałązki, łyko i korę, 

• Do ścinania służą głównie dolne siekacze, górne 
stanowią oparcie. Siekacze nie mają korzeni, rosną 
przez całe życie, 

• Na zimę magazynuje karmę drzewną w tratwach 
zatapianych pod wodą i w norach, 

 



Najważniejszą jednak jego cechą są 

potężne siekacze, którymi potrafi 

ścinać nawet bardzo grube drzewa.  



Żywi się korą, natomiast drewno 

wykorzystuje do budowy żeremi  

i tam. 



Bóbr przy pracy 



STRUKTURA I DYNAMIKA POPULACJI 

• Bobry są silnie terytorialne – oznaczają swój teren 
strojem bobrowym – wydaliną gruczołów 
prepucjalnych (worków strojowych) o zapachu piżma,  

• Wielkość terytorium to 1 – 4 km długości cieku, Żerują  
w pasie o szerokości 20 m o brzegu, 

• Stanowisko bobrowe to: para rodzicielska, i 
ewentualnie dwa pokolenia młodych, w sumie 4 – 10 
osobników, 

• Są monogamiczne, 

• Populacja jest regulowana poprzez: silny terytorializm, 
opóźnienie dojrzałości płciowej, zmniejszony rozród, 
zmniejszona przeżywalność młodych, ilość pokarmu, 

 

 



        BIOTOPY ZAJMOWANE PRZEZ BOBRA 

• Obszary wodno – błotne, cieki i rzeki 

• Bagna śródleśne, dały potorfowe, 

• Rowy melioracyjne, 

• Jeziora, zbiorniki zaporowe, 

• Obserwuje się bardzo szybki proces 

synantropizacji bobra, 



     DZIAŁALNOŚĆ INŻYNIERSKA 

• Tamy, 

• Nory bobrowe, 

• Kanały, 

• Żeremia – domy bobrowe, 

• Magazyny zimowe 

• Wykorzystywanie ziemi jako lepiszcza, 

• Ścinanie drzew, korowanie, transport gałęzi. 



W zależności od potrzeb, 

bobry budują jedną tamę, 

lub cały ich system, 

precyzyjnie regulując 

poziom wody  

w poszczególnych 

akwenach. 



Tama bobrowa w naturze 



Tamy bobrowe w naturze 



Bobry budują tzw. żeremie, 

które są ich „mieszkaniami”. 

Budowane są z gałęzi i ziemi a 

wejście do nich jest zawsze 

pod wodą, aby nie mogły się 

do nich dostać drapieżniki. 

Natomiast jeśli bobry bytują 

przy wysokich, piaszczystych 

brzegach, kopią jedynie nory, 

których wejście również  

znajduje się pod woda. 



Kanały i tamy bobrowe 



ZGRYZ BOBROWY 



          TAMA I KANAŁY KOMUNIKACYJNE 



                                      Wpływ bobrów na środowisko 

Zmiany morfologiczne i hydrologiczne w 

strumieniu: 

• Zmniejszenie szybkości prądu  

• Zalanie terenu powyżej tamy i ustabilizowanie 

poziomu wody  

• Powstanie strefy brzegowej typowej dla stawu  

• Zwiększenie otwartej przestrzeni wokół powstałego 

stawu  

• Przerwanie dotychczasowej ciągłości wzdłużnej  



           

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH 
WODY i OSADÓW 

• Zatrzymywanie osadów mineralnych i organicznych  

• Zwiększenie ilości i dostępności związków węgla, azotu, 
fosforu oraz innych substancji odżywczych 

• Modyfikacja krążenia pierwiastków  

• Zmniejszenie lub zwiększenie stężenia tlenu w wodzie  

• Zmniejszenie kwasowości wody i osadów (poprzez 
zwiększenie właściwości buforujących)  

• Podwyższenie temperatury wody  

                           Wpływ bobrów na środowisko 



                                               Wpływ bobrów na środowisko  

 Zmiany biologiczne: 

• Zmiana składu gatunkowego roślinności wokół stawu (wywołana 

zmianą warunków siedliskowych i ścinaniem przez bobry 

preferowanych gatunków drzew)  

• Zwiększenie produkcji biomasy roślin 

• Zwiększenie aktywności mikroorganizmów beztlenowych w osadach 

• Zwiększenie aktywności mikroorganizmów tlenowych na dnie 

zbiornika 

• Zwiększenie zagęszczenia i biomasy bezkręgowców 

• Zwiększenie produkcji planktonu 

• Zmiana składu gatunkowego bezkręgowców - gatunki wód 

płynących zastępowane gatunkami wód stojących  

• Zwiększenie zagęszczenia i biomasy kręgowców związanych z wodą 

(np. ryb, płazów, etc.) 

• Zmiana składu gatunkowego kręgowców 



 

Działalność retencyjna wykonywana w środowisku przez bobry 

z punktu widzenia ochrony przyrody ma korzystny wpływ na 

zachowanie różnorodności biologicznej i kondycji naturalnych 

ekosystemów.  

 

 

Jednakże na obszarach, gdzie prowadzona jest gospodarka 

rolna, leśna i rybacka, działalność bobrów może nawet 

prowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Chodzi 

tu m.in. o uszkadzanie i niszczenie drzew, piętrzenie wód 

prowadzące do zalewania gruntów uprawnych, uszkadzanie 

budowli hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych). 

 

 

Wpływ bobrów na środowisko  



       Negatywny wpływ bobrów na gospodarkę człowieka 

Gospodarka rolna:  

- podtapianie gruntów w 
wyniku 

budowy tam, blokowania 

przepustów, 

- ścinanie drzew,  

 - wybieranie plonów (buraków,  

kapusty,kukurydzy, marchwi itd.), 

- nory i tąpnięcia gruntu                       

w przypadkach kopania kanałów  

pod powierzchnią ziemi - mogą  

być przyczyną uszkodzeń sprzętu  

i zagrożeniem dla zwierząt 

gospodarskich. 



            Negatywny wpływ bobrów na gospodarkę człowieka 

Gospodarka wodna:  

- rozkopywanie grobli 

stawów, wałów 

przeciwpowodziowych,  

- blokowanie rowów 

melioracyjnych, 

przepustów. 

 

Szlaki komunikacyjne:  

- obalanie drzew na 
szlaki 

komunikacyjne, 

- podtapianie dróg                                                                                                                                



INWENTARYZACJA  

SIEDLISK BOBROWYCH 



Wielkość populacji bobra na terenie kraju szacowana jest na ponad 100 tys. osobników 

(dane GUS).  

Na podstawie współpracy podjętej z RDLP w Toruniu oraz KPZMiUW we Włocławku 

(obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), przy uwzględnieniu danych 

dotyczących zgłoszeń w sprawie szkód powodowanych przez ten gatunek, RDOŚ szacuje 

liczebność bobra na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na ok. 5000 

osobników.   



Identyfikacja siedliska bobra 

• Obserwacje bezpośrednie 



 

  Blisko żeremi i nor występują tzw. magazyny zimowe 







Na brzegach wód występują nowe, świeże zgryzy pni drzew i 

krzewów oraz świeże ścieżki bobrowe 













Żeremia, które są wyraźnie użytkowane przez bobry (świeże, 

maziste, uszczelnianie mułem, roślinnością, gałązkami) 







Kopanie nor – trudne do zlokalizowania.  

Bobry kopią nory tam gdzie brzegi są wysokie. 







Kanały bobrowe 





Procentowy udział nor i żeremi 

34,76%

65,24%

Żeremia

Nory



Tamy są odnawiane bądź wybudowane w ostatnim okresie 

(świeże gałęzie, muł, nanoszone kamienie) 





Procentowy udział poszczególnych rodzajów siedlisk 

17,16%

12,60%

15,28%

3,62%
4,02%

0,67%

38,87%

7,78%

Rzeki Jeziora Rowy Cieki Bagna Stawy Kanały Inne



BÓBR - PODSTAWY PRAWNE 



Bóbr europejski podlega częściowej ochronie gatunkowej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 r., poz. 2183 ze 

zm). 

 

Bóbr europejski podlega ochronie w krajach europejskich na mocy 

dwóch aktów prawnych: Konwencji z dnia 19 września 1979 r. o 

ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

- konwencji berneńskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263) oraz 

dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - dyrektywy 

siedliskowej. 

 



Zadania i obowiązki RDOŚ 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do gatunków chronionych (w tym bobra europejskiego) obowiązki 

i kompetencje RDOŚ regulowane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 

 



Główne działania podejmowane przez  

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

względem bobra 

 

1. Weryfikacja szkód i ich wycena (art. 126 ustawy o ochronie przyrody). 

 

 

2. Wypłata odszkodowań (art. 126 ustawy o ochronie przyrody). 

 

 

3. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów (art. 56 ustawy o ochronie 

przyrody) 

 

4. Wydawanie aktów prawa miejscowego w formie zarządzeń na odstępstwa od 

zakazów (art. 56a ustawy o ochronie przyrody) 

 

 

 



Podstawy prawne w zakresie odszkodowań 

 

 

Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody RDOŚ odpowiada za szkody 

wyrządzone przez: 

- żubry, 

- wilki, 

- rysie, 

- niedźwiedzie, 

- bobry. 

 

Zasady i sposoby szacowania szczegółowo określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych 

przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 

645). 

 

 

 



• Po przyjęciu wniosku przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, przeprowadzane są oględziny przez pracowników rdoś 
mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie. 

 

• Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy 
wykonywane jest oszacowanie szkód przez RDOŚ.  

 

• Wypłata odszkodowań – środki finansowe pochodzą z przyznanej na 
odszkodowania rezerwy celowej Ministra Finansów 

 



Metody ograniczenia szkód powodowanych przez bobry 

 

 

1. Utrzymanie cieków, w tym rowów. 

 

2. Niszczenie tam i żeremi (wymaga zezwolenia RDOŚ) w ramach utrzymania 

cieków. 

Zarządca lub właściciel może wystąpić do RDOŚ o zezwolenie. Przykładowo do 

tej pory KPZMiUW we Włocławku posiadał całoroczne zezwolenia na niszczenie 

tam i żeremi na ciekach melioracji podstawowej. Obecnie zadania te „przejęło” 

PGW Wody Polskie, które (zgodnie z posiadanymi informacjami) planuje również 

wystąpić z wnioskiem do RDOŚ. 

 

3. Zabezpieczenia upraw leśnych (np. wygrodzenia) i zabezpieczenia 

indywidualne drzew. 



Postępowania RDOŚ w Bydgoszczy, dla których  

potwierdzono szkody spowodowane przez bobra 
 
Łącznie (od 2009 r.) odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry wynosi do chwili obecnej       

5 893 006,45 zł. 

Odszkodowania 

Rok Kwota 

Ilość 

złożonych 

wniosków  

Ilość przyznanych 

odszkodowań 

2009 175 563,00 zł 63 63 

2010 255 025,00 zł 61 50 

2011 486 431,00 zł 93 71 

2012 348 558,00 zł 61 54 

2013 273 866,00 zł 85 63 

2014 239 625,00 zł 111 95 

2015 434 538,00 zł 114 100 

2016 611 927,16 zł 106 97 

2017 809 333,45 zł 145 133 

2018 1 159 444,44 zł 107 87 

2019 1 098 695,40 109 90 

Łącznie 5 893 006,45 zł 1055 903 



Zawilec gajowy Anemone nemorosa 

 

Gatunek masowo zakwitający podczas przedwiośnia głównie 

w lasach liściastych, w niemal całej Europie.rzedwiośnia 

ozdabia lasy liściaste i mieszane w niemal całej Europie 



Zawilec gajowy Anemone nemorosa 

 

Zawilec gajowy opisywany był już w starożytności - jako roślina 

trująca i lecznicza.e 



Zawilce wraz przylaszczkami, złocią żołtą i  z innymi gatunkami 

jako pierwsze pojawiają się wczesną wiosną w runie lasów 

liściastych, jeszcze przed rozwojem liści w koronach drzew 



 

Masowo występujące zawilce są elementem 

kształtującym np. tzw. aspekt wiosenny grądów 

(tworzą kobierce kwitnących roślin, przed rozwojem liści w drzewostanach 

grądowych, z reguły w towarzystwie innych gatunków wczesnowiosennych)  

 

 



Zawilec gajowy Anemone nemorosa  

w ujęciu fitosocjologicznym 

gatunek charakterystyczny dla eutroficznych i 

mezotroficznych lasów liściastych Querco-Fagetea, do 

których zaliczają się: 

 

- Lasy łęgowe, 

- Lasy grądowe, 

- Lasy bukowe 

- Górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-

jaworowe) 

 


