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LICZEBNOŚĆ BOBRA EUROPEJSKIEGO 
Castor  fiber  vistulanus NA  PILICY OD GROTOWIC DO UJŚCIA

 
Bóbr do niedawna był w Polsce gatunkiem ginącym. Zainicjowany przez Za- 

kład Doświadczalny PAN w Popielnie „Program aktywnej ochrony bobra europej- 
skiego w Polsce”  przyniósł spodziewane efekty. Bobry powróciły w dorzecza wszyst-
kich większych rzek Polski. Liczebność ich na tyle wzrosła, że potrzebą chwili stał się 
monitoring liczebności tego gatunku w poszczególnych regionach kraju.

W pracy omówiono występowanie bobra na dolnym odcinku Pilicy od roku 
1984 tj. wsiedlenia pierwszych 8 osobników (Kasperczyk 1987). 

Teren

Zlewnia Pilicy zajmuje obszar 9245 km2. Długość rzeki wynosi 342 km i jest 
ósmym co do wielkości ciekiem w Polsce. Spadek podłużny zwierciadła wody śred-
niej rocznej Pilicy ogólnie wynosi 0,45‰, przy ujściu zaś jeszcze 0,3‰. Wyróżnić 
można trzy odcinki: górny – od źródeł do Koniecpola, środkowy – od Koniecpola do  
Inowłodza, dolny – od Inowłodza do ujścia. Inwentaryzację przeprowadzono na dol- 
nym odcinku Pilicy długości 102 km. Pod względem fizjograficznym badany odci-
nek rzeki od Grotowic (woj. łódzkie) do ujścia Pilicy do Wisły (woj. mazowieckie) 
znajduje się w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej (mezoregion Równina Ko-
zienicka) oraz Wzniesień Południowomazowieckich (mezoregion Dolina Białobrze- 
ska) (Kondracki 1981). Dolny odcinek Pilicy ma charakter pradoliny brzeżnej w sto- 
sunku do moren czołowych stadiału Warty. Od strony północnej ogranicza ją wyso- 
ki, ulegający erozji brzeg, zaś z południowej rozciąga się taras akumulacyjny miej-
scami o szerokości do 4 km. Średnia szerokość koryta wynosi 100 m. Prawie na całej  
długości rzeka odznacza się naturalnie ukształtowanym korytem, za wyjątkiem wa- 
łów zimowych długości 300 m w Przybyszewie i przyujściowym kilkukilometro- 
wym odcinku. W latach 80. w kilkunastu miejscach brzegi zostały wzmocnione fa-
szyną i kamieniami. Dorzecze Pilicy charakteryzuje się wezbraniami głównie typu 
roztopowego, wiosną i czasami latem. Od chwili oddania do użytkowania Zbiornika 
Sulejowskiego wezbrania takie zdarzają się rzadko. Większe miały ostatnio miejsce 
w kwietniu 1994, lipcu 1997, czerwcu 1999. Na omawianym odcinku rzeki znajduje 
ujście 11 strumieni i rzek. Do największych należyzaliczyć: Drzewiczkę, Mogielankę 
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i Dylówkę. W dolinie spotyka się dość często starorzecza, największe w rejonie 
Wyśmierzyc o długości kilku kilometrów. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzecz- 
nego brak większych fragmentów lasów łęgowych, jedynie w rejonie Nowego Mia-
sta i Michałowa zachowały się ich większe powierzchnie. Wzdłuż koryta oraz na 
wyspach powszechnie występuje zespół wiklin nadrzecznych Salicetum triandro
- viminalis. Omawiany odcinek Pilicy znajduje się w większości w granicach Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki zaś niewielki zachodni 
fragment na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Metoda

Podstawą do oceny liczebności bobra był spływ korytem rzeki wykonany 
w dniach 6-7 VI 1998. W trakcie spływu notowano miejsca przebywania bobrów, 
opisując środowisko i ślady świadczące o obecności tych zwierząt. Większe wyspy 
penetrowano pieszo wyszukując żeremia lub nory. Materiał uzupełniono o wyniki 
obserwacji z lat 80. i 90. zebrane w trakcie styczniowych liczeń zimujących ptaków 
wodno-błotnych oraz badań awifauny tej rzeki w latach 1987-1989 (Chmielewski 
et al. 1993, kart. faun. R-KTP). Przy ocenie liczby rodzin zasiedlających Pilicę bra-
no pod uwagę miejsca koncentracji i rozmiar żeru letniego, obecność świeżych śla- 
dów przebywania, nory i żeremia. 

Wyniki

W roku 1998 stwierdzono bobry w 59 miejscach na omawianym odcinku w do- 
linie Pilicy (ryc.). Łącznie przebywało tu około 35-39 rodzin bobrowych. Przyjmu- 
jąc za Żurowskim (1984) średnią liczebność 3,7 osobnika w rodzinie można oszaco- 
wać ogólną liczebność na tym odcinku Pilicy na 130-144 osobników. Bobry zasie- 
dlają w dolinie Pilicy przede wszystkim koryto rzeki (tab. 1.). Zaledwie jedna rodzi- 
na z populacji pilickiej ma swoją główną ostoję na starorzeczu. W korycie rzeki  
najchętniej zasiedlają wyspy różnej wielkości porośnięte całkowicie wierzbą, głów- 
nie młodą. Wyjątkowo osiedlają się na wysokich starych wyspach porośniętych star- 
szym drzewostanem wierzbowo-olszowym. Wynikać to może z braku w pobliżu pła-
skich wysp obficie porośniętych wierzbą – jak również samego ukształtowania wysp 
starych. Stare wyspy o dość wysokich stromo nachylonych brzegach mogą stwarzać 
dla tych zwierząt trudności we wspinaniu. Przy tego typu wyspach przeważnie było 
brak wysp płaskich preferowanych przez bobry. Charakterystyczne było zasiedlanie 
wysp tworzących niewielkie archipelagi rozdzielone małymi korytarzami wodnymi 
często trudno dostępnymi dla człowieka. Prawdopodobnie taki układ pozwala na 
swobodne i niezakłócone przemieszczanie się zwierząt między nimi przy obfitości 
pokarmu. Nierzadkim elementem towarzyszącym wyspom zasiedlonym przez bobry 
była wysoka roślinność szuwarowa. Podobnie preferowane były nadbrzeżne wikli-
niska poprzecinane licznymi kanałami wodnymi. Ujściowe fragmenty niewielkich 
starorzeczy są zasiedlane przez bobry, lecz nie spotyka się tam prób ich odcięcia od 
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głównego koryta bądź śladów budowy tam. W takich ostojach wzdłuż brzegu dość 
często spotkać można było starodrzew olszowy lub wierzbowy. Czasami większe 
okazy drzew były nadgryzione przez bobry, lecz nigdzie nie dostrzeżono koncepcji 
budowy z tych drzew tamy. Wyjątkowo jedynie rodzina zasiedlająca starorzecze 
„Nędza” zbudowała tam niewielkie tamy. Nory były budowane w brzegach zarówno 
zarośniętych trudno dostępnych jak również odkrytych, tym niemniej zawsze przy-
najmniej niewielki krzak osłaniał miejsce wejścia do nory. Nory bobrowe w brze- 
gach ulegają często zawaleniu, a od góry wystają długie wierzbowe kije świadczące  
o tym, że bobry zasiedlają daną norę. Żeremia budowane na wyspach miały nieco 
inną budowę niż typowe. Niekoniecznie były otoczone wodą a wejście do nich praw-
dopodobnie zrobione było w brzegu wyspy tuż pod powierzchnią wody. 

Bobry szczególnie licznie zasiedlają odcinek między Białobrzgami a Micha-
łowem oraz między Tomczycami a Łęgonicami. Pilica na tych fragmentach dość 
silnie meandruje tworząc wiele wysp, brzegi zarośnięte są obficie wierzbą. Ponadto 
spotyka się tu liczne zatoczki i ujścia dawnych starorzeczy. Trudno dostępne brzegi 
rzeki stwarzają bezpieczne warunki dla bobrów ograniczając w naturalny sposób 
penetrację terenu przez wędkarzy. 

Ryc. Rozmieszczenie stanowisk bobra na Pilicy w roku 1998
Fig. 1. The distribution of beaver sites on the Pilica in 1998
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Populacja pilicka bobra powoli rozprzestrzenia się wnikając większymi do-
pływami Pilicy na nowe obszary. Najwcześniej zasiedliły bobry pilickie Drzewicz- 
kę pokonując jaz w Wólce Magierowej. Drzewiczka stwarza dogodne warunki dla 
rozwoju populacji ze względu na dość obfite występowanie wzdłuż brzegów wierz- 
by. Inaczej przedstawia się sprawa na rzece Mogielance. Rodzina, która osiedliła się  
tuż przy ujściu tej rzeczki na początku lat 90. nie skolonizowała jej. Być może wyni- 
ka to z rzadkiego występowania nad tą rzeką  wierzby, która ustępuje tu dobrze  
wykształconym łęgom olszowym (tab. 1.).

Tab. 1. Opis stanowisk bobra (najbliższa miejscowość) na Pilicy w roku 1998. +* - nora na 
wyspie, • - nory wykryte 23 I 1999 (kontrola z brzegu stanowisk od Warki do Białobrzegów)

Table 1. Description of beaver sites (the nearest locality) on the Pilica in 1998. +* - burrow on an  
island, • - burrows found on 23 January 1999 (survey from the river bank Warka - Białobrzegi). 
(1) - Site, (2) - Number of families, (3) - Soil, (4) - River channel, (5) - Oxbow, (6) - Biotope, (7) - Island, 
(8) - River bank,(9) - Constructions, (10) - Burrow, (11) - Lodge, (12) - Dam, (13) - Total

cd. tabeli na następnej stronie
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Dyskusja

Pierwsze bobry wsiedlono na dolnej Pilicy w roku 1984 (Kasperczyk 1987).  
W roku 1987 znane były na tej rzece 4 stanowiska. Pojedyncze bobry obserwowano 
w latach 1984-1985 w rejonie rezerwatu przyrody „Tomczyce” (okorowana osika), 
20 I 1987 na wys. Turna k. Białobrzegów, 19 II 1989 na wysokości wsi Pobiedna. 
W roku 1991 świeże zgryzy stwierdzono w rejonie mostu w Gostomi co wskazywa-
ło na trwałe osiedlenie się tam jednej rodziny. W roku 1989 jedna rodzina osiedliła 
się w ujściu rzeki Drzewiczki do Pilicy (nory w brzegu), miejsce to opuściła po  
przebudowie odcinka ujściowego tej rzeki w ramach prac remontowych na pobli- 
skich stawach w Wólce Magierowej. Conajmniej od roku 1988 zasiedlone było sta- 
rorzecze w rejonie wsi Biała Góra (tzw. „Nędza”), na którym bobry wybudowały 
żeremie i tamy. Wskutek prześladowania przez miejscowych rolników rodzina prze- 
niosła się na rzekę a obecnie powróciła na dawne miejsce. W styczniu 1994 w oko-
licach Przybyszewa i Tomczyc na wyspach znaleziono liczne zgryzy świadczące 
o osiedleniu się w tym rejonie rodzin. Obecna liczebność bobra wskazuje na bardzo 
dynamiczny rozwój populacji pilickiej.

W Polsce 54% stanowisk bobrowych stwierdzono na rzekach, 29% w brze-
gach jezior, 17% na rowach melioracyjnych, resztę w wyrobiskach torfowych oraz 
na bagnach (Żurowski 1989). Niewielka liczba żeremi (być może nie wszystkie wy- 
kryto) może mieć związek z wiekiem populacji zasiedlającej Pilicę. Według literatury  

cd. tabeli
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w ciągu 1 do 8 lat od osiedlenia zaledwie 50% rodzin buduje żeremia. Najczęściej 
dopiero urodziny bobrząt skłaniają rodziców do jego budowy. Ponadto żeremia są 
budowane tylko wówczas gdy brak jest wystarczająco wysokich brzegów umożli-
wiających budowę nor (Żurowski 1992). 

Rozmieszczenie stanowisk bobra na Pilicy jest równomierne (ryc.). Przyjmu- 
je się, że rodzina w zależności od zasobności pokarmowych środowiska zajmuje  
cieki lub zbiorniki wodne na długości 1-4 km (Dzięciołowski 1996). Potwierdze- 
niem tego są również dane zebrane w trakcie inwentaryzacji pilickiej populacji bo-
bra. Zaledwie jedno stanowisko znajduje się w odcinku ujściowym poniżej Warki 
i od najbliższego dzieli je odległość około 8 km. Nie wykluczone, że przyczyną tego  
są wahania wody w Pilicy związane z wezbraniami na Wiśle. Bobry nie lubią dużych  
wahań wody ze względów bezpieczeństwa (Dzięciołowski 1996). Powoduje to od- 
słanianie się otworów wejściowych do nor lub zalewanie komór mieszkalnych.

Wydaje się, że populacja pilicka bobra nie osiągnęła jeszcze optimum swojej 
liczebności co przejawia się w braku ekspansji na tereny (wydawać by się mogło) 
idealne do trwałego zasiedlenia. Są to olsy znajdujące się między Ulaskami Stami-
rowskimi a Wólką Magierową połączone licznymi kanałami z korytem Pilicy oraz 
„Las Palczewski” k. Krzemienia.

Stosunkowo duża liczebność bobra na mazowieckim odcinku Pilicy nie ma  
jak na razie swego odzwierciedlenia w pozostałej części koryta tej rzeki na terenach 
woj. łódzkiego (S. Chmielewski i J. Tabor in litt.). Przypuszczalnie nie należy się 
również spodziewać jej wzrostu do poziomu na dolnej Pilicy. Pilica na terenie woj. 
łódzkiego ma większy spadek podłużny zwierciadła wody oraz brzegi rzadziej zaro- 
śnięte wierzbą lub przylegają do nich na znacznych długościach bory sosnowe. 

Bobry wpływają na roślinność poprzez selektywne usuwanie niektórych ga- 
tunków drzew i krzewów oraz poprzez utrzymywanie wysokich stanów lustra wody.  
W Holandii reintrodukowano bobry na terenach nieużytkowanych plantacji wikli-
nowych oczekując, że przyspieszą przebieg naturalnej sukcesji w mieszanym lesie 
liściastym. Wierzby stanowiły podstawowy pokarm, lecz bobry usuwały zaledwie 
1,4% zapasu na pniu (Nolet et al. 1994 za Dzięciołowskim 1996). Ten przykład 
wskazuje, że nie należy postrzegać bobra jako zwierzę które w niedługim czasie 
usunie całkowicie wierzbę z koryta Pilicy. Bóbr musi pobierać dietę mieszaną, by 
unikać wszelkiego rodzaju niedoborów pokarmowych. Dlatego należy go postrzegać 
jako zwierzę, które (przynajmniej w chwili obecnej) wzbogaci naszą lokalną faunę. 

Chociaż długość nor, w których żyje rodzina bobrów, może przekraczać 200 
m nie stwierdzono w korycie rzeki negatywnych skutków działalności bobrów np. 
widocznego uszkadzanie brzegów rzeki i w następstwie zwiększonej ich erozji. Jedy- 
nie rodzina zasiedlająca starorzecze w wyniku budowy tam powodowała podtopie- 
nie okolicznych łąk, lecz na niewielkim obszarze ograniczonym w sposób naturalny. 

Macdonald et al. (1995) zestawili pozytywne i negatywne konsekwencje obec-
ności bobrów w środowisku (tab. 2). Uwzględniając powyższe pozytywy i negatywy 
należy ocenić, że zasiedlenie przez bobra Pilicy ogólnie należy uznać za pozytywne.
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Uwzględniając stan populacji bobrów oraz warunki bytowania na Pilicy wy-
daje się, że należałoby co 2-3 lata ponawiać inwentaryzację obserwując jej dynamikę 
oraz stan środowiska przyrodniczego w dolinie. Szczególnie należy zwrócić uwa- 
gę na zasiedlanie przez bobry nowych cieków i mniejszych dopływów Pilicy, gdyż 
jak się wydaje mogą to być tereny na których ze względu na ich charakter (ciek  
płytki, wąski) – mogą skłaniać bobry do budowy tam i zalewania okolicznych terenów. 

Za pomoc w przeprowadzeniu spływu Pilicą dziękuję Cezaremu Iwańczukowi. 
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NUMBERS OF THE EUROPEAN BEAvER Castor fiber vistulanus 
ON THE PILICA RIvER BETWEEN THE vILLAGE 

OF GROTOWICE AND THE RIvER MOUTH

Summary

The paper describes the occurrence of beavers on the 102-km section of the Pilica river in  
1998. The inventory was conducted from a boat. In total, 59 beaver sites were recorded (Fig. 1), and 
about 35-39 beaver families were present. Assuming that the mean family size was 3.7 individuals, the  
estimated number of beavers was 130-144 individuals. Typically, they inhabited islands (Table 1).  
They had a positive effect on the habitat in the Pilica floodplain (Table 2).

 


