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Summary. This paper presents the evaluation of changes in populations of European beaver 
Castor fiber in the last 20-year period in the Świętokrzyski National Park. Beaver popula-
tion inventory data from 1992 to 2009 were taken from the Chronicles of the Świętokrzyski 
National Park. However, in 2010, studies were performed independently by Daniel Gałek,  
a co-author of the study. Inventories were carried out in May 2010 on the Czarna Woda 
and Lubrzanka rivers flowing through the Park.

The number of families of beavers was established by locating the nesting burrows, winter 
storage, scent mounds, and the intensity of feeding. This was based on field observations 
and interviews with the employees of ŚNP. Precise localizations of the described positions 
were conducted with the use of the Garmin 12 GPS device. These places were indicated on 
the attached maps. For each of the described position, a photographic and a descriptive 
documentation were made. 

The studies have shown 8 posts of beaver families on the Czarna Woda River and one on 
the Lubrzanka river. At Świętokrzyski National Park, a systematic increase in the number 
of European beaver since the introduction in 1992 to 32 individuals in 2010 has been found, 
and the abundance of its population in the last 4 years has been stable. Park area is filled 
with an adequate number of individuals to the habitat possibilities.

Key words: European beaver, Świętokrzyski National Park, the population of the European 
beaver.
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Wstęp i cel pracy

Park narodowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory przyrod-
nicze i krajobrazowe. Na mocy Ustawy o ochronie przyrody „obejmuje obszar 
wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, spo-
łecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 
ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park 
narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, 
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przy-
wrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia 
zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub 
siedlisk grzybów”. Zatem Świętokrzyski Park Narodowy stwarza wręcz idealne 
warunki do powiększania się populacji wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym 
również bobra europejskiego Castor fiber. 

Celem pracy jest ocena zmian populacji bobra europejskiego Castor fiber 
w ostatnim 20-leciu na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Krótka charakterystyka obszaru badań –  
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Świętokrzyski Park Narodowy (ryc. 1) utworzony został na podstawie Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 roku. Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 roku powiększono jego obszar – włączono 
wschodnią część Pasma Klonowskiego oraz tzw. skarpę „Zapusty” w Paśmie 
Pokrzywiańskim. Obecnie zajmuje powierzchnię 7626,45 ha, a jego otulina  
20 786,07 ha. Długość granicy wynosi 168 km (Huruk, Jastrzębski 2009).

Obszar województwa świętokrzyskiego, a więc także Świętokrzyski Park 
Narodowy, należy do dorzecza górnej i środkowej Wisły. Jest to rzeka I rzędu,  
z kolei sieć II rzędu stanowią jej lewobrzeżne dopływy: Pilica, Nida, Czarna 
Staszowska oraz Kamienna. Sieć rzeczna ma układ promienisty, rozbieżny,  
a rzeki z Gór Świętokrzyskich odpływają w różnych kierunkach, niezależnie 
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od przebiegu wzniesień, dzięki czemu tworzą malownicze przełomy (Sidło i in. 
2000).

Grzbietem Łysogór, Doliną Wilkowską oraz Pasmem Klonowskim przebiega 
dział wodny między zlewnią Nidy oraz Kamiennej. Stoki południowe tych pasm 
odwadniane są przez dopływy Czarnej Nidy – Belniankę i Lubrzankę. Z kolei 
stoki północne odwadnia Czarna Woda, Pokrzywianka ze Słupianką oraz Świ-
ślina wraz z Psarką (Operat ochrony ekosystemów wodnych ŚPN 1998). 

 
Ryc. 1. Świętokrzyski Park Narodowy wraz z otuliną
Źródło: www.swietokrzyskipn.org.pl.
Fig. 1. Świętokrzyski National Park with the buffer zone
Source: www.swietokrzyskipn.org.pl.

Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z otuliną jest podzielony 
przez działy wodne na 10 małych zlewni, które łącznie zajmują 282 km2.
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Wybrane elementy biologii i ekologii bobra 

Bóbr (ryc. 2) to pomnik przyrody przedlodowcowej. Wyróżnia się kil-
kanaście gatunków bobrów kopalnych. Najstarszym z nich jest oligoceński  
z terenu Ameryki Północnej. Wiek wykopalisk ocenia się na 30 mln lat. Różne 
były rozmiary form kopalnych – od wielkości współczesnego bobra po niedź-
wiedzia. Rodzaj Castor, czyli bóbr, powstał w pliocenie i w tej formie dotrwał 
do naszych czasów (Wdowińscy 1981). Typowym gatunkiem jest Castor fiber, 
czyli bóbr zwyczajny, zwany również wschodnim lub rzecznym (Żurowski 1989).

 
Ryc. 2. Bóbr europejski Castor fiber
Źródło: www.widuchowarepublika.pl.
Fig. 2. European beaver Castor fiber
Source: www.widuchowarepublika.pl.

Historia bobrów z rodzaju Castor na kontynencie europejskim liczy od 10 do 
12 milionów lat (Wdowińscy 1981).
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Na terenie Polski, w okolicach Opola, znaleziono mioceńskie szczątki trzech 
gatunków bobrów (Kasperczyk 1987). Z kolei na Niżu Polskim, czyli na obsza-
rze Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, odkryto szczątki kostne bobrów z okresu 
od brązu, poprzez kulturę łużycką aż do wczesnego średniowiecza. Najstarsze 
materiały z epoki brązu pochodzą z wykopalisk w Bruszczewie i są datowane 
na 1340 lat p.n.e. Inne szczątki, wydobyte z jeziora Gopło, pochodzą z okresu 
1000–800 lat p.n.e. (Chmielewski 1975).

Drugim gatunkiem, obok Castor fiber, jest Castor canadensis, czyli bóbr 
północnoamerykański, zwany również kanadyjskim. Amerykańscy naukowcy 
oraz badacze tego gatunku wyodrębnili aż 24 podgatunki bobra północnoame-
rykańskiego (Hille, Nowakowski 1984).

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość badaczy uznaje istnienie tylko 
dwóch gatunków bobrów – europejskiego i kanadyjskiego. Gatunki te różnią 
się liczbą chromosomów i nie krzyżują się ze sobą (Żurowski 1983). Prócz tego 
występują wyraźne różnice w morfologii czaszki. Można stwierdzić, że rodzaj 
Castor zawiera współcześnie dwa gatunki, które różnią się między sobą kształ-
tem ogona, umaszczeniem ciała, budową ciała oraz kariotypem. Ich odróżnienie 
jest możliwe na podstawie klucza do oznaczania ssaków Polski (Pucek 1984).

Bóbr europejski Castor fiber to największy gryzoń półkuli północnej. Cha-
rakteryzuje się masywną budową oraz krótkimi łapami. Palce w kończynach 
tylnych spięte są błoną pławną. Długość głowy i tułowia wynosi około 66–100 cm, 
tylnej stopy 16–18 cm, a ogona 22–34 cm. Jego średni ciężar wynosi około 30 kg 
(Tranda, Jaroniewski 1999).

Bobry europejskie przeżywają zwykle około 15–20 lat. Nie mają one natural-
nych wrogów, jedyne zagrożenie stanowi dla nich człowiek. Bóbr żeruje przede 
wszystkim nocą, chociaż niekiedy można go spotkać w dzień, zwłaszcza w po-
łudnie. Jest to zwierzę roślinożerne – spożywa prawie wszystkie gatunki roślin 
przybrzeżnych i wodnych. Jego jadłospis składa się z ponad 200 gatunków roślin 
zielnych i 100 drzewiastych (Czech 2001). Na ogół ta różnorodność jest ograni-
czona dostępnością pożywienia, gdyż bobry żerują w dość wąskiej, 20-metrowej 
strefie przybrzeżnej (Czech 2007).

Bóbr europejski jest zwierzęciem ziemnowodnym i swoją przestrzeń życio-
wą organizuje w bezpośrednim sąsiedztwie wody (Tranda, Jaroniewski 1999).  
O miejscu osiedlenia się decyduje, poza głębokością zbiornika wodnego, obfitość 
przydatnego na zimę żeru drzewnego. Bobry najczęściej zajmują brzegi rzek  
i jezior, bagna, wyrobiska potorfowe  i pożwirowe, jak również cieki z ledwo 
płynącą wodą, duże rzeki czy też potoki górskie.
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Bóbr w wysokich brzegach wykopuje nory mieszkalne z otworem wejścio-
wym pod wodą oraz dodatkowym otworem wentylacyjnym. Warunkiem ich 
powstania jest brak dużych wahań poziomu wody. Składają się z wyścielonej 
komory znajdującej się w pobliżu powierzchni gruntu. System nor może być 
piętrowy i składać się z kilku komór gniazdowych oraz otworów wentylacyjnych 
(Dzięciołowski 1996).

Z kolei na terenach płaskich otoczonych wodą bóbr buduje z gałęzi domki 
oblepione mułem i gliną. Niekiedy dochodzą one do 3 metrów wysokości (Panfil 
1984). Na niewielkich wodach płynących spiętrza wodę poprzez budowę tam  
z drzew. Na wodzie buduje kopulaste żeremia (ryc. 3), które służą mu jako kry-
jówki oraz magazyny żywności.

Ryc. 3. Schemat żeremi bobra europejskiego
Źródło: Encyklopedia dzikich zwierząt. 2002.
Fig. 3. Scheme of the European beaver lodges
Source: Encyclopedia of wild animals. 2002.

Bóbr europejski jest jednym z niewielu gatunków zwierząt na świecie, który 
wywiera bardzo silny wpływ na środowisko. Wpływ ten może mieć zarów-
no pozytywne, jak i negatywne odniesienia dla gospodarki człowieka. Jednak 
najczęściej niezwykle trudno jest stwierdzić, czy dana działalność bobrów jest 
szkodliwa, czy też korzystna z punktu widzenia człowieka (Gałek 2008).

Bóbr wywiera istotny wpływ na ekosystemy wodne i błotne. Z reguły sięga 
on znacznie dalej niż wyznaczają to jego wymagania co do przestrzeni życio-
wej i zapotrzebowań pokarmowych. Zmiany, jakich dokonują w środowisku 
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przyrodniczym zależą od zagęszczenia i dynamiki populacji oraz czasu przeby-
wania bobrów na danym terenie. Poprzez przekształcanie układu hydrologicz-
nego zwiększają bioróżnorodność, inicjują naturalne procesy bagienne, a nawet 
wpływają na zmianę krajobrazu (Gałek 2008).

Bobry, poprzez kopanie nor i kanałów, transportowanie drewna z lądu oraz 
podwyższanie poziomu wody w wyniku budowy tam, diametralnie zmieniają 
charakter i kształt linii brzegowej cieków lub zbiorników wodnych. Nurt staje 
się łagodniejszy, woda wnika w kanały, pojawiają się wypłycenia i zagłębienia. 
Brzeg jest stabilizowany przez zarośla wierzby, które często wyrastają z gałązek 
pozostawianych przez bobry.

Ponadto działalność bobrów wpływa na zmniejszenie zagrożenia powodzia-
mi na terenach górskich i podgórskich. Fala wezbraniowa, przelewając się przez 
kolejne tamy i stawy bobrowe, wytraca swój impet oraz rozkłada się na większej 
powierzchni (Czech 2000).

Materiały i metody badań

Dane inwentaryzacyjne populacji bobra od 1992 do 2009 roku zostały po-
brane z Kronik Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ponieważ pierwsze zli-
czanie liczby osobników oraz stanowisk bobra europejskiego miało miejsce  
w 1992 roku. Informacje z lat poprzednich dotyczą reintrodukcji gatunku Ca-
stor fiber na omawianym terenie oraz jej rezultatów. Inwentaryzacji dokonali 
wyznaczeni w tym celu pracownicy Parku. Jednak należy brać pod uwagę fakt, 
że gatunek Castor fiber jest aktywny przeważnie nocą, a dodatkowo prowadzi 
dość skryty tryb życia, stąd osoba przeprowadzająca badania nie jest w stanie 
podać dokładnej i wiarygodnej liczby. Z tego względu dane należy traktować 
jako szacunkowe.

W 2010 roku badania zostały wykonane samodzielnie przez Daniela Gałka, 
współautora tego opracowania.

W procesie opracowania uzyskanych w trakcie badań wyników, za innymi 
opracowaniami, przyjęto liczebność rodziny bobra europejskiego na poziomie 
4 osobników na jednym stanowisku (Żurowski 1980). Jest to zabieg niezbędny 
przy szacowaniu liczebności oraz przeliczaniu zagęszczenia tych zwierząt, gdyż 
rodzina bobra składa się z 3–10 członków, z tym że w Polsce najczęściej spotyka 
się 3–4 osobniki (Żurowski 1989).

Inwentaryzacje przeprowadzono w maju 2010 roku. Liczbę rodzin bobrów 
ustalono, lokalizując nory lęgowe, magazyny zimowe, kopce zapachowe oraz 
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intensywność żerowania. Opierano się na obserwacjach terenowych oraz wy-
wiadach z pracownikami ŚPN. W obserwacjach terenowych zwracano uwagę 
na dysjunkcję (przerwę) między stanowiskami, która pośrednio wskazywała  
na bytowanie niezależnych rodzin. Ustalając dysjunkcję, brano pod uwagę na-
stępujące cechy: suche koryto Czarnej Wody i Lubrzanki, brak tam na długich 
– od kilkudziesięciu- do kilkusetmetrowych – odcinkach potoku śladów żero-
wania na drzewach i krzewach, brak ścieżek błotnych prowadzących z potoku 
na łąki oraz niepogłębione koryto (płytka woda uniemożliwia pływanie i ewen-
tualnie szybką ucieczkę w razie niebezpieczeństwa). 

Precyzyjnej lokalizacji opisywanych stanowisk dokonano za pomocą urzą-
dzenia GPS Garmin 12. Miejsca te zaznaczono na dołączonych mapach, a do 
każdego opisywanego stanowiska sporządzono dokumentację fotograficzną.

Badania zostały przeprowadzone na rzekach Czarna Woda i Lubrzanka, 
przepływających przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wyniki badań

Ocena liczby i lokalizacji stanowisk

Badania pozwoliły stwierdzić 8 stanowisk rodzin bobrowych na rzece Czar-
na Woda (ryc. 4) oraz jedno na Lubrzance (ryc. 5). Ich przykładowe ilustracje 
zawierają ryciny 6–8.
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  – Zlokalizowane stanowisko.            
Ryc. 4. Lokalizacja stanowisk bobra na rzece Czarna Woda na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego
Źródło: Opracowanie własne.

  – Localized Position.
Fig. 4. Location of beaver posts on the Czarna Woda river in the Świętokrzyski National Park
Source: Own.

  – Zlokalizowane stanowisko.
Ryc. 5. Lokalizacja stanowiska bobrów na rzece Lubrzance w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym
Źródło: Opracowanie własne.

  – Localized Position.
Fig. 5. Location of beaver posts on the  Lubrzanka River in w Świętokrzyski National Park 
Source: Own.
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Tabela 1. Charakterystyka stanowisk bobrów zlokalizowanych na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego
Table 1. Characteristics of beaver posts located in the Świętokrzyski National Park

Nr
No

Leśnictwo
Forestry

Współrzędne 
geograficzne
Geographical 
co-ordinates

Nazwa 
cieku

Name of 
water-
course

Oznaki bytowania bobrów, 
gatunki zgryzanych drzew

Symptom of castor  
existance, trees of damage 

species

Występowanie 
bobrów
Castor 

existatnce

1 Podgórze 50o54’53’’ N 
50o55’01’’ E

Czarna  
Woda

Trzy tamy, pięć jam, 
świeże zgryzy na wierzbie, 
jodle, młodym grabie

Jedna rodzina, 
cztery osobniki

2 Podgórze 50o54’49” N 
20o55’19” E

Czarna 
Woda

Dwie tamy, dwie jamy, 
świeże ślady zgryzu na 
młodych i starych olchach 

Jedna rodzina, 
trzy osobniki

3 Podgórze 50o54’46” N 
20o55’34’’ E

Czarna 
Woda

Dwie tamy, jedna jama, 
świeże, ale mało inten-
sywne ślady zgryzu na 
młodej jodle

Jedna para

4 Podgórze 50o54’41” N 
20o55’49” E

Czarna 
Woda 

Cztery tamy, sześć jam, 
intensywna działalność, 
widoczne miejsca 
wślizgów, duża ilość 
świeżo zgryzionych olch

Jedna rodzina, 
cztery osobniki

5 Dąbrowa 50o54’35” N 
20o56’10’’ E

Czarna 
Woda

pięć tam, dwie jamy, jedno 
żeremie, widoczne miejsca 
wślizgów, świeżo zgryzio-
ne wierzby

Jedna rodzina, 
cztery osobniki

6 Dąbrowa 50o54’36” N 
20o56’57” E

Czarna 
Woda

Cztery tamy, trzy jamy, 
jedno półżeremie, duża 
ilość powalonych olch

Jedna rodzina, 
cztery osobniki

7 Dąbrowa 50o54’39’’ N 
20o57‘04’’ E 

Czarna 
Woda

Dwie tamy, cztery jamy, 
świeżo ponadgryzane 
jodły 

Jedna rodzina, 
trzy osobniki

8 Dąbrowa 50o54’43” N 
20o57’18” E

Czarna 
Woda

Trzy tamy, dwie jamy, 
świeże zgryzy na jodle  
i olszy 

Jedna rodzina, 
trzy osobniki

9 Święta 
Katarzyna

50o55‘23” N 
20o52’03” E

Lubrzanka Dwie tamy, trzy jamy, 
świeżo zgryzione wierzby  
i leszczyny

Jedno stanowis-
ko, trzy osobniki

Źródło: Opracowanie własne. Source: Own.
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Ryc. 6. Jedna z największych tam bobrowych napotkanych na rzece Czarna Woda. Fot. D. Gałek 2010
Fig. 6. One of the largest beaver dams encountered on Czarna Woda river. Photo by D. Gałek 2010

 
Ryc. 7. Jedyne żeremie napotkane na rzece Czarna Woda. Fot. D. Gałek 2010
Fig. 7. The only lodges encountered on the Czarna Woda river. Photo by D. Gałek 2010
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Ryc. 8. Rozlewisko powstałe w wyniku żerowania bobrów. Fot. D. Gałek 2010
Fig. 8. Backwater resulting from foraging of beavers. Photo by D. Gałek 2010

Ocena liczebności bobra na terenie  
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Po II wojnie światowej w Polsce pozostały jedynie niewielkie populacje bo-
brów na rzece Pasłęce, Czarnej Hańczy oraz Marysze. Sztuczne reintrodukcje 
oraz naturalne migracje z Litwy i Białorusi doprowadziły do pojawienia się 
bobra europejskiego na terenie Puszczy Białowieskiej, a następnie na Wyżynie 
Białostockiej. Prócz tego od 1962 roku zwierzęta te pojawiły się także na połu-
dniowym skraju Niżu Pruskiego, w rejonie Kanału Mazurskiego, rzeki Świny, 
jeziora Oświn, Węgorapy i Gołdapi. Jednak liczebność bobrów pozostawała 
nadal niska i nie przekraczała kilkuset sztuk. Należy zaznaczyć, że zasięg wystę-
powania populacji ograniczony był tylko do północno-wschodniej części Polski.

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego stwierdzono dotychczas 
obecność 45 gatunków ssaków, które należą do sześciu rzędów i szesnastu ro-
dzin. Przedstawicielem rodziny Castoridae jest bóbr europejski Casto fiber 
Lineaus (Huruk, Huruk 1998). Został on reintrodukowany na badany teren  
6 listopada 1989 roku w liczbie 9 osobników – 4 samce i 5 samic, w tym jed-
na para z młodym, półrocznym osobnikiem. Zwierzęta zostały umieszczone  
w czterech przygotowanych uprzednio stanowiskach w cieku wodnym Czarna 
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Woda (Kronika ŚPN 1989). Niestety początkowa adaptacja bobrów przebiegała 
w sposób trudny i mało zadowalający. W 1990 roku z czterech siedlisk pozostało 
tylko jedno, które latem 1991 roku, po zniszczeniu tamy, zostało opuszczone. 
Gryzonie przeniosły się w górę potoku i tam założyły nowe domostwo, które 
także wkrótce opuściły. W 1993 roku, pięć lat po introdukcji, w Świętokrzyskim 
Parku Narodowym było tylko jedno stanowisko, jednak jego obserwacje świad-
czyły o tym, że zwierzęta się tam zaaklimatyzowały. Potwierdzały to liczne ślady 
intensywnego żerowania oraz zakres robót inżynieryjnych. Rok później odno-
towano także obecność bobrów na rzece Pokrzywiane, koło uroczyska Serwis, 
na granicy Parku oraz łąk prywatnych. Ostatecznie reintrodukowane osobniki 
zaadaptowały się i rozmnożyły, dając już trwałą populację tego gatunku na ob-
szarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Huruk, Huruk 1998).

Zwieńczeniem badań inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na terenie 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego było uzyskanie szacunkowej liczebności 
bobra europejskiego Castor fiber na tym terenie w latach 1992–2010.

Na podstawie inwentaryzacji stanowisk bobra europejskiego w Świętokrzy-
skim Parku Narodowym (ryc. 9) zauważono, że w latach 1992–1993 była to 
tylko pojedyncza siedziba, zlokalizowana w Leśnictwie Dąbrowa (Kronika ŚPN 
1992–1993). Rok później na omawianym terenie pojawiło się jeszcze jedno sie-
dlisko tego gryzonia – tym razem w Leśnictwie Podgórze (Kronika ŚPN 1994).

Ryc. 9. Wyniki inwentaryzacji stanowisk bobra europejskiego na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w latach 1992–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kronik Świętokrzyskiego Parku Narodowego z lat 
1992–2009  i badań własnych w 2010 roku.
Fig. 9. The results of the inventory of European beaver posts in the Świętokrzyski National Park 
in the years 1992–2010
Source: Own work based on the Chronicles of Świętokrzyski National Park from 1992–2009 
and own studies in 2010.
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Przez kolejne dwa lata obserwowano dalszy wzrost liczby stanowisk – do czte-
rech, trzy usytuowane w Leśnictwie Podgórze oraz jedno w Leśnictwie Cheł-
mowa Góra (Kronika ŚPN 1995–1996). W roku 1997 było ich już pięć – jedno  
w Leśnictwie Chełmowa Góra i cztery w Leśnictwie Podgórze (Kronika ŚPN 
1997). Niestety kolejne lata przyniosły spadek liczby domostw bobra europejskie-
go – w 1998 roku nie było ani jednego (najprawdopodobniej bobry osiedliły się  
w dolnym biegu rzeki poza granicami parku), rok później powróciły i stwier-
dzono dwa stanowiska w Leśnictwie Podgórze (Kronika ŚPN 1999), w 2000 
roku trzy na obszarze tego samego leśnictwa (Kronika ŚPN 2000), by w roku 
następnym ponownie osiągnąć liczbę pięciu, przy czym dwa stanowiska zloka-
lizowane zostały w Leśnictwie Chełmowa Góra, a trzy w Leśnictwie Podgórze 
(Kronika ŚPN 2001). W roku kolejnym, a więc 2002, opisana powyżej sytuacja 
się powtórzyła – ponownie nie było żadnego siedliska omawianego ssaka, by  
w 2003 roku zaobserwować aż cztery, tym razem w Leśnictwie Dąbrowa (Kroni-
ka ŚPN 2003). W latach 2004–2006 ponownie spadła liczba stanowisk – było ich 
odpowiednio, dwa (Kronika ŚPN 2004), dwa (Kronika ŚPN 2005) i trzy (Kroni-
ka ŚPN 2006). Z kolei lata 2007–2010 to okres dynamicznego rozwoju populacji 
bobra europejskiego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego – przez 
ostatnie dwa lata zanotowano aż dziewięć siedlisk (Kronika ŚPN 2007–2009 
oraz badania własne w 2010 roku).

Zmiany w liczbie stanowisk bobra europejskiego na omawianym obszarze 
pokrywają się z wynikami inwentaryzacji liczebności populacji tego ssaka.  
W pierwszych dwóch latach badań na terenie Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego żyły tylko cztery osobniki (ryc. 10). Rok później ich liczba wzrosła  
do sześciu, następnie w latach 1995–1996 wynosiła dwanaście, przy czym war-
to zaznaczyć, że na stanowisku w Leśnictwie Chełmowa Góra żyły tylko dwa 
przedstawiciele gatunku, a na drugim stanowisku w Leśnictwie Podgórze  
aż dziesięć (Kronika ŚPN 1995–1996). W 1997 roku było 15 osobników, przy 
czym zdecydowana większość przebywała podobnie jak rok wcześniej w Le-
śnictwie Podgórze (Kronika ŚPN 1997). Rok później na obszarze badań nie 
zauważono tych gryzoni. W roku 1999 zaobserwowano 12 sztuk (Kronika 
ŚPN 1999), następnie 11 (Kronika ŚPN 2000) i 16 (Kronika ŚPN 2001). Z kolei  
w roku 2003 odnotowano obecność 13 sztuk (Kronika ŚPN 2003), a rok później 
17 (Kronika ŚPN 2004). Kolejne dwa lata to delikatny spadek liczebności popu-
lacji, odpowiednio do 14 i 13 osobników. Przebywały one na terenie Leśnictwa 
Dąbrowa, Podgórze oraz Chełmowa Góra (Kronika ŚPN 2005–2006). Następnie 
miał miejsce dynamiczny wzrost liczebności bobra europejskiego – w roku 2007 
oraz 2010 osiągnęła ona swoje maksimum w liczbie 32 osobników (Kronika ŚPN 
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2007–2009). Należy zaznaczyć, że liczebność tego największego gryzonia z roku 
na rok podlega dużym wahaniom. Najczęściej jest to związane z zasobnością 
bazy pokarmowej w danym roku.

 
Ryc. 10. Wyniki inwentaryzacji liczebności bobra europejskiego na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w latach 1992–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kronik Świętokrzyskiego Parku Narodowego z lat   
1992–2009 i badań własnych w 2010 roku.
Fig. 10. The results of the inventory of the abundance of  beavers in the Świętokrzyski National 
Park in the years 1992–2010
Source: Own work based on the Chronicles of Świętokrzyski National Park from 1992–2009 
and own studies in 2010.

Dane dotyczące zmian w liczbie stanowisk oraz liczebności populacji bobra eu-
ropejskiego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego ukazują, że zwierzę to 
potrafi w dość szybkim tempie przemieszczać się w poszukiwaniu nowych miejsc 
przeznaczonych do zasiedlenia. Jest to powodem trudności przeprowadzenia 
pomiarów w sposób wiarygodny i dokładny. Jednak wskazuje to również na fakt, 
że introdukcja gatunku Castor fiber na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego przyniosła oczekiwane rezultaty i bóbr na stałe zagościł na tym obszarze. 
Co więcej, liczebność jego populacji jest w fazie stabilizacji. Zapewne jest to także 
wynik sprzyjających warunków środowiskowych, gdyż rejon Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego podlega ochronie ścisłej, a działalność inżynieryjna bobra 
nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę człowieka. Jednak liczebność popu-
lacji należy stale monitorować, gdyż jej zbyt gwałtowny wzrost może skutkować 
zaburzeniami układu stosunków biologicznych, jak również całego kompleksu 
czynników siedliskowych w środowisku naturalnym Parku.
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Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego odnotowano zarówno bar-
dzo liczne stanowiska bobrów, bo liczące po 10 sztuk, jak i zamieszkałe tylko 
przez parę. Prócz tego wraz ze wzrostem populacji stwierdzono również wzrost 
liczby stanowisk, ale ogólna liczebność jego populacji ma charakter stabilny.

W przypadku Świętokrzyskiego Parku Narodowego obecność bobra euro-
pejskiego była niezbędna dla poprawienia stosunków wodnych w  dolinie cieku 
wodnego Czarna Woda. Uległy one pogorszeniu w wyniku spadku poziomu wody 
gruntowej. Przyczyną takiego zjawiska było obserwowane od wielu lat zmniejsza-
nie się ilości opadów atmosferycznych, jak również uregulowanie biegu tej rzeki 
na odcinku poza Parkiem. Ta piękna dolina, niegdyś w wielu miejscach trudna 
do przebycia nawet w środku lata ze wzglądu na dość podmokły teren, zrobiła się 
sucha jak zwykła, zagospodarowana łąka. Spowodowało to wiele  niekorzystnych  
zjawisk, m.in. zmianę składu gatunkowego roślinności łąk oraz ich zarastanie. Na 
potrzebę poprawy stosunków wodnych w dolinie Czarnej  Wody oraz spowolnie-
nia przepływu wody w tej rzece zwrócono również uwagę podczas badań nad fau-
ną Gór Świętokrzyskich, prowadzonych w latach osiemdziesiątych przez  Instytut 
Zoologii PAN w Warszawie. Wynikiem tych zjawisk była decyzja o reintrodukcji 
bobra europejskiego na omawiany obszar. W chwili obecnej zwierzęta te spełniły 
swoje zadanie, a stosunki wodne w dolinie potoku Czarna Woda uległy poprawie. 
Jak więc widzimy, w tym konkretnym przypadku bóbr europejski wywiera pozy-
tywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Plan działań dotyczący bobra europejskiego na terenie 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W Świętokrzyskim Parku Narodowym bobry mają idealne warunki do życia. 
Zamieszkują najbardziej niedostępne jego obszary, tj. rezerwat Mokry Bór oraz 
dolinę Czarnej Wody, gdzie dostęp mają jedynie pracownicy naukowi badający 
te zwierzęta.

Gwałtowny rozwój populacji bobrów obserwowany w ostatnich latach, w miarę 
wykorzystywania kolejnych terytoriów, zostaje zastąpiony stabilizacją liczebności. 
Świadczy o tym głównie duży  przyrost liczby stanowisk przy jednoczesnym wzro-
ście liczby osobników. Skutkuje to wzrostem liczebności pojedynczych rodzin. 
Młode osobniki nie mają trudności ze znajdowaniem nowych, wolnych teryto-
riów, gdyż poza terenem parku jest wiele miejsc do osiedlenia i założenia rodziny.

Na przeważającej powierzchni kraju zagęszczenie stanowisk bobrów jest 
niskie. Jedna rodzina bobrowa zajmuje od 1 km do 4 km cieku wodnego.  
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W Świętokrzyskim Parku Narodowym na 7 km Czarnej Wody i 1 km Lu-
brzanki zamieszkuje dziewięć rodzin, więc zagęszczenie wynosi 0,88 rodziny 
na kilometr. Wynik ten oznacza, że obszar Parku wypełniony jest odpowiednią 
liczbą osobników do możliwości siedliskowych. Obserwuje się również nadmiar 
liczebności populacji poza Parkiem, co świadczy o przemieszczaniu się młodych 
osobników poza granice badanego obszaru.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że obecnie nie istnieje potrzeba 
jakiejkolwiek interwencji zewnętrznej.

WNIOSKI

Bóbr europejski Castor fiber to największy gryzoń Eurazji. Jego populacja 
została niemal całkowicie wytrzebiona w drugiej połowie XIX wieku. Powrócił 
na teren naszego kraju dzięki introdukcji gatunku. Została ona przeprowadzona 
także na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i przyniosła pozytywne 
rezultaty. Bezpośrednią przyczyną takiego kroku był fakt, że bobry wywierają 
znaczny wpływ na ekosystemy wodne i błotne. Dzięki ich działalności został 
przywrócony bagienny charakter obszarów ochrony ścisłej Czarny Staw i Mokry 
Bór. Ratunkiem na postępujące osuszanie była działalność inżynierska bobrów 
na rzece Czarna Woda. Obecnie liczebność populacji bobra europejskiego na 
terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma charakter stabilny. Roczny 
przyrost populacji do 2006 roku, po uwzględnieniu ubytków, wynosi od kilku 
do kilkunastu procent, w zależności zagęszczenia i struktury wiekowej popu-
lacji, warunków wodnych środowiska, dostępności karmy oraz liczby miejsc 
możliwych do kolonizacji. Kolejne lata pokazują stabilizację liczebności, co 
może oznaczać, że obszar Parku wypełniony jest odpowiednią liczbą osobników 
do możliwości siedliskowych.

Dodać należy, że nadal powinien być prowadzony stały monitoring tego 
gatunku na dwóch generalnych poziomach – populacji bobra europejskiego 
(liczba, zdrowotność i rozprzestrzenianie) oraz jakości siedliska i jego wpływu 
na środowisko przyrodnicze, jak również wpływu środowiska przyrodniczego 
na ten gatunek.
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