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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji dla Planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy (PZO) i powstało w ramach prac 

prowadzonych przez konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Biura 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku na zlecenie dyrektora 

Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN). Przedmiot i zakres prac określony został w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast ramy prawne opracowania 

określają Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880) 

oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U 2010 r. Nr 34 poz. 186). 

Specjalny obszar ochrony Natura 2000 (ostoja siedliskowa) Dolina Biebrzy został zgłoszony 

przez Polskę do sieci Natura 2000 w kwietniu 2004 r. i zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w listopadzie 2007 r. jako Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty.  

Niniejszy Zeszyt dokumentacyjny dotyczy bobra Castor fiber oraz wydry Lutra lutra,  

będących przedmiotem ochrony tego obszaru.  

 

2. OCENA DOTYCHCZASOWEGO STANU ROZPOZNANIA ZAGADNIENIA  

Bóbr europejski Castor fiber 

W ostatnich latach bóbr stał się zwierzęciem bardzo popularnym, o którym mówi się coraz 

częściej i to w różnych aspektach. Od drugiej połowy XX wieku trwały prace nad 

uratowaniem tego, ginącego wówczas, gatunku. I to właśnie jego ochrona była dotychczas 

najczęstszym tematem bobrowych publikacji, konferencji naukowych i medialnych 

doniesień. Artykuły w periodykach naukowych i popularnonaukowych w drugiej połowie XX 

wieku donosiły o sukcesach reintrodukcji oraz rozwoju poszczególnych subpopulacji bobra, 

w tym także zwierząt bytujących na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wiele uwagi 

poświęcano także wymaganiom siedliskowym bobrów, przekształceniom środowiskowym 

powstającym w wyniku działalności tych zwierząt oraz preferencjom troficznym i 

wykorzystaniu przybrzeżnej bazy roślinnej w okresie jesienno-zimowym.  

W ostatnich latach tematyka dotycząca bobra europejskiego w Polsce w dużej mierze 

dotyczyła zagadnień związanych z określaniem liczebności gatunku oraz metodologii 

związanej z szacowaniem liczebności ugrupowań rodzinnych. Dane dotyczące liczebności 

bobra europejskiego w Polsce były najczęściej podawane szacunkowo, a metody stosowane 

podczas lokalnych inwentaryzacji były niejednolite oraz obarczone dużym błędem.  

Ważnych informacji dostarczyły wyniki prac Borowskiego i Borkowskiego zaprezentowane 

m.in. podczas Forum Podlaskiego w 2011 roku. Autorzy wykazali, iż na terenie całej Polski w 
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2002 roku występowało około 14,5 tys. osobników. Bardzo cennym wnioskiem autorów było 

stwierdzenie, iż określona wielkość krajowej populacji jest o połowę niższa w porównaniu do 

danych podawanych oficjalnie w przez GUS w Rocznikach Statystycznych. Natomiast ci sami 

autorzy, w sprawozdaniu końcowym z projektu „Oddziaływanie bobra Castor fiber na 

ekosystemy leśne w aspekcie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej” opisali wyniki 

szacowania liczebność stanowisk na terenie pięciu obiektów, w tym m.in. na terenie 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uzyskane dane własne porównali z analogicznymi 

oficjalnymi danymi dostarczonymi przez Park. Obliczony współczynnik wiarygodności wyniósł 

W=0,6, co oznacza, że było one zgodne w 60% (czyli poniżej średniej krajowej wyliczonej dla 

wszystkich 5-ciu obiektów prowadzenia badań). 

Innych ciekawych uwag dotyczących metod inwentaryzacji ugrupowań rodzinnych bobrów 

dostarczył Niewęgłowski (2010) podczas sympozjum zorganizowanego w Biebrzańskim Parku 

Narodowym. Jako jeden z błędów wskazał on niestosowanie jesienno-zimowego terminu 

prowadzenia prac inwentaryzacyjnych. Warto także zaznaczyć, że wcześniej cytowani 

autorzy (Borowski, Borkowski 2003) swoje prace także prowadzili w miesiącach listopad-luty. 

Taki sam termin, jako optymalny do stosowania w tego typu pracach, podali Janiszewski i 

Misiukiewicz w opracowanej ekspertyzie „Strategia gospodarowania populacją bobra 

europejskiego w Polsce”, opracowaną na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie.  

Podsumowując powyższe oraz biorąc pod uwagę wyniki innych prac związanych z 

szacowaniem liczebności bobra europejskiego w Polsce (Janiszewski i wsp. 2007; Janiszewski, 

Weigle 2007) można wskazać następujące ogólne wytyczne związane z pracami 

inwentarskimi: liczyć należy ugrupowania rodzinne (jako podstawową strukturę socjalną 

bobra); prace terenowe powinny być rozpoczynane nie wcześniej niż w listopadzie; liczeniu 

powinny podlegać tylko czynne (obecnie zasiedlone) żeremia bądź kompleksy nor, zaś 

najbardziej wiarygodną oznaką obecności bobrów w danym stanowisku jest stwierdzenie 

zimowego magazynu pokarmowego. 

Wielkość populacji bobra GUS określił w 2011 roku na: 78 174 osobniki, z czego na terenie 

województwa podlaskiego na: 15 000. 

Jednak sugerując się wcześniej opisanymi pracami Borowskiego i Borkowskiego (2003) 

wskazującymi na przeszacowanie oficjalnie podawanej populacji oraz przy jednoczesnym 

wzroście liczebnym bobra europejskiego w Polsce, należałoby przeprowadzić ogólnokrajową 

inwentaryzację czynnych stanowisk bobrowych, stosując jednolitą metodę. 

  

Wydra Lutra lutra 

Z powodu wielu trudności metodologicznych brak jest dokładnych danych o liczebności 

wydry w Polsce. Ze względu na trudności obliczania zagęszczenia gatunku gromadzi się dane 
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o względnej częstości występowania wydry. Wyniki badań rozmieszczenia wydry z 

wykorzystaniem tej metody w Polsce jednoznacznie wskazują na trwający proces odbudowy 

liczebności i areału gatunku w całym kraju. Stwierdzenie częstej obecności wydry w 

środowiskach suboptymalnych, takich jak kanały melioracyjne (Romanowski 2000, 2006, 

Krawczyk i in. 2011) świadczy przypuszczalnie o jej wysokich zagęszczeniach, bliskich 

wysyceniu pojemności środowisk optymalnych. Wskazywałoby to na możliwość zbliżenia się 

obecnie liczebności wydry do docelowej wielkości populacji. Docelowy zasięg gatunku 

określić należy jako obejmujący cały kraj.  

Obecnie wydra spotykana jest już prawie na całym obszarze Polski (z wyjątkiem niewielkiej 

liczby środowisk wodnych w centralnej i południowo-zachodniej części kraju, patrz rozdział 

„Występowanie w Polsce”), a jej zasięg jest zwarty i bliski wypełnieniu. 

Jak napisał Sikora w tomie 6 „Poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000”, 

przeprowadzone w latach 1979–1998 badania wykazały, że najwięcej wydr ginie na drogach i 

w sieciach rybackich. Z ogólnej liczby zarejestrowanych 282 przypadków śmierci, 33,3% 

spowodowane były kolizjami z pojazdami, w sieciach rybackich utopiło się 29,1% osobników, 

14,5% zginęło w wyniku kłusownictwa, 7,5% zostało zagryzionych przez psy, 2,4% znaleziono 

w jeziorach po roztopieniu pokrywy lodowej. Poza tym 3 osobniki zginęły w mnichach na 

stawach hodowlanych oraz jedna na łące przy wypalaniu trawy. 

Wydra nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w Polsce. W ostatnich dekadach 

następuje proces odbudowy liczebności i areału gatunku w Polsce. Obecnie śmiertelność 

gatunku w wyniku tępienia przez ludzi oraz kolizji z samochodami utrzymuje się na takim 

poziomie, który nie hamuje dalszej ekspansji gatunku (Romanowski 2000). 
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Tabela 1. Zestawienie i ocena wartości opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych 

Typ informacji Dane referencyjne 
Zakres informacji 

(ogólny) 

Zakres informacji 
dotyczącej przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 

200 

Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

1 2 3 4 5 6 

Materiały 
publikowane 

Janiszewski P., Misiukiewicz W. 2012. 
Bóbr europejski Castor fiber, Wyd, 
BTLWorks 

Kompendium wiedzy 
dotyczącej m.in.: biologii, 
ekologii i sposobów 
gospodarowania 
gatunkiem 

Kompendium wiedzy 
dotyczącej m.in.: 
biologii, ekologii i 
sposobów 
gospodarowania 
gatunkiem 

Szczegółowe informacje 
na temat bobra 
europejskiego 

GDOŚ W-wa 

Materiały 
niepublikowane - 
ekspertyza 

Janiszewski P., Misiukiewicz W. 2010 
Strategia gospodarowania populacją 
bobra europejskiego w Polsce. 

Kompleksowe informacje 
o gatunku 

Metoda inwentaryzacji i 
monitoringu gatunku 

Dane dotyczące 
występowania i 
zagęszczenia populacji 
oraz o metodach 
gospodarowania 
gatunkiem 

GDOŚ 

Materiały 
niepublikowane 
prezentacja w 
formacie pdf 

Borowski Z, Borkowski J. 2011. 
Rozmieszczenie, liczebność oraz 
oddziaływanie bobra (Castor fiber) na 
ekosystemy leśne Polski 

Materiały konferencyjne z 
seminarium 
zorganizowanego  20 
października 2011 roku w 
Malinówce 

Dane dotyczące 
występowania i 
liczebności gatunku 

Dane dotyczące 
liczebności bobra oraz 
powodowanych przez 
niego uszkodzeń w 
drzewostanach. 

Internet: www. 
forumpodlaskie.pl 
(dostęp: 2013.07.30)  

Materiały 
niepublikowane 
Sprawozdanie 
końcowe z projektu 6-
U-20 

Borowski Z., Borkowski J. 2003. 
Oddziaływanie bobra na ekosystemy 
leśne w aspekcie prowadzenia 
prawidłowej gospodarki leśnej. 

Wyniki projektu 
badawczego dotyczącego 
występowania bobra w 
Polsce 

Porównanie danych 
prezentowanych przez 
BbPN oraz uzyskanych 
wyników własnych 

Dane dotyczące 
liczebności bobra oraz 
powodowanych przez 
niego uszkodzeń w 
drzewostanach. 

Biblioteka IBL 

Materiały 
niepublikowane.  

Janiszewska L. V. 2006. Efekty prac 
hodowlano-łowieckich w kształtowaniu 
populacji bobra europejskiego (Castor 
fiber L.) w Polsce północno-wschodniej. 
(Rozprawa doktorska - maszynopis) 

Rozwój populacji bobra w 
północno-wschodniej 
Polsce 

Efekty ochrony gatunku 
w XX i XXI wieku 

Efekty ochrony gatunku w 
XX i XXI wieku 

Biblioteka UWM 
Olsztyn 

Materiały 
publikowane 

Dzięciołowski R., Misiukiewicz W. 2002. 
Winter food caches by beavers Castor 

Badania dotyczące 
zimowych magazynów 

  
Skład gatunkowy roślin 
wchodzących w skład 

Ogólnodostępny 
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fiber in NE Poland. Acta Theriol. 47 (4): 
471-478. 

pokarmowych 
budowanych przez bobry 

magazynów zimowych 
oraz ich wielkość 

Materiały 
publikowane 

Goździewski J. 2010. Stan i ochrona 
populacji bobra europejskiego w Polsce. 
W: Frąckiel K. (ed.) Bóbr symbol powrotu 
do natury – problemy czy korzyści? 
Osowiec Twierdza: 27-39 

Rozwój populacji bobrów 
w Polsce 

  
Zmiany liczebności 
bobrów w różnych 
rejonach Polski 

Biebrzański Park 
Narodowy 

Materiały 
publikowane 

Janiszewski P., Misiukiewicz W., Weigle 
A. 2007. Mazowieckie bobry. Łowiec 
Polski 4: 18-19. 

Charakterystyka populacji 
bobrów w województwie 
mazowieckim 

  

Sposoby przeprowadzenia 
oraz wyniki 
inwentaryzacji bobrów w 
województwie 
mazowieckim 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Janiszewski P., Weigle A. 2007. Nowa 
metoda liczenia bobrów. Brać Łowiecka 
4: 24-25. 

Opracowanie metody 
określania liczebności 
ugrupowań rodzinnych 
bobrów 

  

Sposoby przeprowadzenia 
inwentaryzacji bobrów na 
przykładzie woj.  
mazowieckiego 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Janiszewski P.., Weigle A., Gugołek A. 
2007. Stan i rozmieszczenie bobra 
europejskiego (Castor fiber L.) w 
województwie mazowieckim. Roczniki 
Naukowe PTZ III, 4: 367-374. 

Opisanie metody oraz 
wyników inwentaryzacji 
czynnych stanowisk 
bobrowych 

  

Sposoby przeprowadzenia 
oraz wyniki 
inwentaryzacji bobrów w 
województwie 
mazowieckim 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Klarowski R. 1983. Rozprzestrzenianie się 
i ochrona bobrów Castor fiber L. na 
Warmii i Mazurach. Chr. Przyr. Ojcz. 39: 
72-81. 

Rozwój populacji bobrów 
na Warmii i Mazurach  

Pojawianie się nowych 
stanowisk bobrowych na 
obszarze Warmii i Mazur 

Pojawianie się nowych 
stanowisk bobrowych na 
obszarze Warmii i Mazur 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Misiukiewicz W. 2010. Preferencje 
pokarmowe bobra na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego. W: 
Frąckiel K. (ed.), Bóbr symbol powrotu 
do natury – problemy czy korzyści? 
Osowiec Twierdza: 51-61. 

Czynniki wpływające na 
penetrację terenu przez 
bobry 

  
Preferencje pokarmowe i 
siedliskowe bobrów 

Biebrzański Park 
Narodowy 

Materiały 
publikowane 

Niewęgłowski H. 2010. Polska metoda 
inwentaryzacji bobrów. W: Frąckiel K. 
(ed.), Bóbr symbol powrotu do natury- 
problemy czy korzyści? Osowiec 
Twierdza: 14-26. 

Opisanie wad i zalet 
różnych metod 
inwentaryzacji stanowisk 
bobrowych 

  

Praktyczne wskazówki 
dotyczące 
przeprowadzenia 
inwentaryzacji bobrów 

Biebrzański Park 
Narodowy 
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Materiały 
publikowane 

Grygoruk A. 2010. Biebrza – rzeka 
bobrów.  W: Frąckiel K. (ed.), Bóbr 
symbol powrotu do natury- problemy 
czy korzyści? Osowiec Twierdza: 5-13.  

Występowanie bobrów w 
rejonie Biebrzy 

Historia rozwoju 
populacji bobra na 
terenie Biebrzańskiego 
PN 

Występowanie bobrów e 
rejonie Biebrzy 

Biebrzański Park 
Narodowy 

Materiały 
publikowane 

Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i 
stan ochrony bobra europejskiego na 
Białostocczyźnie. Chr. Przyr. Ojcz. 1: 28-
36. 

Rozwój populacji bobra 
przy biernej ochronie 
gatunku 

Pojawianie się nowych 
stanowisk bobrowych w 
Pn.-Wsch. Polsce 

 Pojawianie się nowych 
stanowisk bobrowych w 
Pn.-Wsch. Polsce 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Żurowski W. 1982. Rozmieszczenie i 
ekologia bobra europejskiego (Castor 
fiber) w pradolinie Biebrzy. Chr. Przyr. 
Ojcz. 1-2: 18-26. 

Miejsca występowania 
bobrów w pradolinie 
Biebrzy 

Czynniki wpływające na 
bytowanie bobrów w 
rejonie Biebrzy 

Czynniki wpływające na 
bytowanie bobrów  

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Romanowski J., Zając T., Orłowska L. 
2010. Wydra, ambasador czystych wód. 
Wyd. Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych, Kraków, 106 pp. 

Ogólne informacje o 
biologii i ekologii wydry 

  
Występowanie gatunku 
na obszarze Polski 

Fundacja Wspierania 
Inicjatyw 
Ekologicznych 

Materiały 
publikowane 

Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 
2011. Program ochrony wydry Lutra 
lutra w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 
72 pp. 

Informacje dotyczące 
biologii, ekologii, 
rozmieszczenia gatunku 
oraz gospodarowania jej 
populacją. 

  
Ogólne informacje o 
występowaniu wydry w 
Polsce. 

Biblioteka SGGW, 
źródła internetowe – 
forma PDF. 

Materiały 
publikowane 

Brzeziński M., Romanowski J., Cygan J. 
P., Pabin B. 1996. Otter Lutra lutra 
distribution in Poland. Acta Theriol. 41 
(2): 113–126. 

Dane dotyczące 
występowania gatunku w 
Polsce 

  
Rozmieszczenie wydry na 
terenie kraju 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Brzeziński M., Romanowski J., 
Kopczyński Ł., Kurowicka E. 2006. 
Habitat and seasonal variations in diet of 
otters, Lutra lutra in eastern Poland. 
Folia Zool. 55: 337–348. 

Informacje o 
preferencjach 
siedliskowych i 
pokarmowych wydry. 

  
Dieta wydry oraz 
wykorzystanie środowiska 
przez ten gatunek 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Jędrzejewska B., Sidorovich V.E., Pikulik 
M.M., Jędrzejewski W. 2001. Feeding 
habits of the otter and the American 
mink in Białowieża Primeval Forest 
(Poland) compared to other Eurasian 
populations. Ecography 24: 165–180 

Występowanie wydry na 
terenie Puszczy 
Białowieskiej 

  
Siedliska zajmowane 
przez wydrę 

Ogólnodostępny  
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Materiały 
publikowane 

Sidorovich V. E., Jędrzejewska B., 
Jędrzejewski W. 1996. Winter 
distribution and abundance of mustelids 
and beavers in the river valleys of 
Białowieża Primeval Forest. Acta Theriol. 
41 (2): 155–170 

Występowanie wydry 
oraz bobra na terenie 
Puszczy Białowieskiej 

  

Rozmieszczenie bobra i 
wydry na obszarze 
Białowieskiego Parku 
narodowego 

Ogólnodostępny 

Materiały 
publikowane 

Romanowski J. 1984.  Występowanie 
wydry Lutra lutra (Linnaeus, 1758) w 
Polsce w świetle wyników ankiety dla 
myśliwych. Prz. zool. 28: 87–91. 

Rozmieszczenie wydry w 
Polsce 

  

Występowanie wydry w 
poszczególnych rejonach 
Polski, w oparciu o 
przeprowadzoną 
ankietyzację 

Ogólnodostępny 
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3. WYCIĄG Z AKTUALNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA DANYCH  

W obowiązującym Standardowym Formularzu Danych (SDF) (rys. 1) w punkcie 3.2. c. SSAKI 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG populację bobra europejskiego 

zaliczono jako populację osiadłą o liczebności przekraczającej 1000 osobników. Obecnie 

ocenę wielkości populacji określono jako przedział pomiędzy 2% a 15% populacji krajowej. 

Stan zachowania środowiska wpływającego na dynamikę populacji został oceniony jako 

zachowany w doskonałym stanie. Populację określono jako nie izolowaną w obrębie 

rozległego obszaru występowania. Ogólna ocena – znakomita.  

W przypadku wydry analogiczne parametry zostały określone następująco: liczebność 

wielkość populacji P (obecne); stan zachowania środowiska – doskonały; populacja nie 

izolowana w obrębie rozległego obszaru występowania; ocena ogólna – znakomita.  

W przypadku obu w/w gatunków informacje zawarte w aktualnym Standardowym 

Formularzu Danych dotyczące gatunków ssaków będących przedmiotem opracowania, 

budzą pewne zastrzeżenia.  

W przypadku bobra europejskiego, dokładna wielkość krajowej populacji nie jest znana. 

Według danych GUS z 2011 roku, krajową populację bobra ustalono na 78.174 osobniki, lecz 

nie jest to wartość rzeczywista. Nie mając więc rozpoznanej krajowej populacji, trudno jest 

ocenić jej wielkość dla Obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, na podstawie zaproponowanej 

w SDF skali.  

Również w przypadku wydry, z powodu wielu trudności metodologicznych brak jest 

dokładnych danych o liczebności wydry w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy. Z 

powodu trudności obliczania zagęszczenia gatunku gromadzi się dane o względnej częstości 

występowania wydry. Niemożliwe jest więc dokonanie precyzyjnej oceny populacji wydry 

przy zastosowaniu zaproponowanej skali w SDF.  

 

 

Rys. 1 Wyciąg z aktualnie obowiązującego SDF 
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4. METODYKA OPRACOWANIA ZAGADNIENIA  

4.1. Metodyka i zakres prac terenowych 

Inwentaryzacja bobra i wydry została przeprowadzona równocześnie. W oparciu o analizę 

map topograficznych w skali 1:25 000 (lub dokładniejszych) oraz ortofotomapy zostały 

wyznaczone wymienione poniżej powierzchnie próbne wzdłuż brzegów głównych cieków 

w SOO Dolina Biebrzy, o łącznej długości 100 km (załącznik 1a, 1b). 

Basen Dolny: 

I. Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia, 

II. Rów od jez. Niklerz (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane,  

III. Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo, 

IV. Kosódka od tzw. Wypaleń do ujścia, 

V. Biebrza od mostu szosy Białystok – Ełk do wysokości wsi Olszowa Droga, ,,Grobli 

Kowala”, 

Basen Górny i Środkowy: 

VI . Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wółki Piasecznej do tzw. ,,Klina”, 

VII. Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota, 

VIII.  Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski, 

IX. Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie, 

X. Biebrza od ujścia Kamiennej do mostu w Sztabinie. 

Na powierzchniach tych przeprowadzono inwentaryzację przedmiotów ochrony w okresie 

jesienno-zimowym 2011/12 i 2012/13. Wyżej wymienione odcinki cieków były 

jednocześnie powierzchniami badawczymi, na których przeprowadzono ocenę stanu 

zachowania gatunków. 

Podczas pobytu w terenie ekspert-specjalista: 

- w przypadku bobra europejskiego - sporządził opis środowiska na stanowisku (rodzaj 

cieku, określił zasobność pokarmową siedliska, rodzaj schronienia (nory, żeremia); w 

przypadku wydry - odnotował liczbę znalezionych odchodów, resztek ofiar, wydzieliny 

zapachowej i miejsc znakowania (kopczyków), 

- wykonał dokumentację znalezionych śladów,  

- zarejestrował współrzędne czynnego stanowiska bobrowego lub śladów obecności wydry 

przy pomocy GPS.  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

15 

 

4.2. Obszar opracowania 

Obszarem opracowania projektu jest obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy.   

 

4.3. Zespół autorski 

Paweł Janiszewski – kierownik zespołu  

Wojciech Misiukiewicz 

 

4.4. Metodyka dokonywania oceny stanu ochrony 

Bóbr europejski 

Stan ochrony gatunku został scharakteryzowany przy pomocy następujących parametrów: 

stan populacji, stan siedliska, perspektywa zachowania gatunku. Każdy z parametrów był 

oceniany w skali: FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły. W przypadku braku danych 

zapisuje się XX = nieznany.  

W ramach określenia stanu populacji, została przeprowadzona aktualna inwentaryzacja 

stanowisk bobrowych na wybranych odcinkach cieków. W trakcie inwentaryzacji bobrów 

były liczone stanowiska rodzinne (zdefiniowane wg Niewęgłowski 2010, w modyfikacji 

Janiszewski i wsp. 2007a, 2007b oraz Janiszewski i Weigle 2007). Przedmiotem terenowej 

inwentaryzacji było określenie wyłącznie czynnych stanowisk bobrowych - żeremi i nor. Za 

stanowisko rodzinne przyjęto obszar aktualnie zasiedlony przez jedną rodzinę bobrową. 

Elementami potwierdzającymi zasiedlenie terenu było:  

 występowanie zimowych magazynów żerowych. 

 występowanie żeremi oraz nor, wyraźnie użytkowanych przez bobry. 

 występowanie tam, które są odnawiane bądź budowane w ostatnim okresie. 

 występowanie świeżych zgryzień drzew i krzewów oraz kopczyków zapachowych. 

Za czynne stanowisko bobrowe nie były uznawane odcinki cieków z nieużytkowanymi 

żeremiami oraz norami (Niewęgłowski 2005).  

W celu oszacowania wielkości populacji na powierzchniach próbnych liczbę 

zinwentaryzowanych rodzin bobrowych pomnożono przez współczynnik liczebności rodziny, 

wynoszący - 3,7 (Dzięciołowski, 1996).  

Zagęszczenie stanowisk zostało przedstawione na podstawie liczby osobników na 1 km 

długości cieków. Zostało to określone na podstawie liczby stanowisk bobrowych (rodzin) 
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zlokalizowanych wzdłuż badanych odcinków cieków a następnie pomnożone przez 

współczynnik liczebności rodziny (Dzięciołowski 1996). 

W celu określenia stanu populacji określony został również procentowy udział siedlisk 

zasiedlonych przez bobry. Siedlisko zasiedlone przedstawione zostało poprzez stosunek 

długości odcinków zasiedlonych przez bobry do całej długości waloryzowanego odcinka 

cieku. 

Tabela 2. Wskaźniki stanu populacji 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru 

Zagęszczenie Liczba 

osobników/1 km 

długości cieków 

Liczba stanowisk bobrowych (rodzin) 

zlokalizowanych wzdłuż badanych 10-killometrowych 

odcinków cieków x współczynnik liczebności rodziny 

(Dzięciołowski, 1996). 

Liczebność  Liczba osobników 

na ciekach 

głównych ostoi 

Średnie zagęszczenie x całkowita długość cieków 

głównych (408km) 

Siedlisko zasiedlone % Stosunek długości odcinków zasiedlonych przez 

bobry do całej długości waloryzowanego odcinka 

cieku.  

 

Tabela 3. Waloryzacja wskaźników stanu populacji 

 

Stan siedliska określony został w oparciu o dostępność zimowej bazy pokarmowej. 

Dostępność zimowej bazy pokarmowej przedstawiona została w oparciu o udział 

procentowy roślinności drzewiastej stanowiącej zimowy pokarm bobrów w obrębie 

istniejącego stanowiska bobrowego. Dostępność bazy pokarmowej określana została w 

sezonie jesień – wiosna. 

 

 

Wskaźnik FV U1 U2 

Zagęszczenie 

 

≥ 0,74 osobnika/1 km 

nabrzeża 

0,37 osobnika/1 km 

nabrzeża 

0 osobników/1 km 

nabrzeża 

Liczebność ≥ 376 

osobników/cieki 

główne ostoi 

188 osobników/ cieki 

główne ostoi 

 0 osobników/ 

cieki główne ostoi 

Siedlisko zasiedlone 50-100 % 11-49 % ≤ 10 % 
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Tabela 4. Wskaźniki stanu siedliska 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru 

Dostępność zimowej bazy 

pokarmowej 

% Udział procentowy roślinności drzewiastej,  stanowiącej 

zimowy pokarm bobrów w sezonie jesień - wiosna 

zlokalizowanej w obrębie istniejącego stanowiska 

bobrowego 

 

Tabela 5. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska 

 

Wydra 

Jako powierzchnie badawcze wyznaczono te same odcinki cieków, na których prowadzono 

inwentaryzację bobra europejskiego. Inwentaryzując wydrę wyszukiwane były podstawowe 

ślady jej obecności.  

Stan ochrony gatunku był scharakteryzowany przy pomocy identycznych jak w przypadku 

bobra europejskiego parametrów.  

W Polsce jak i w Europie z powodu trudności metodologicznych brak jest dokładnych danych 

o liczebności wydry (Romanowski i inni 2011). Z powodu trudności obliczenia zagęszczenia 

gatunku zgromadzone zostały dane potwierdzające obecność występowania wydry w 

obrębie badanych odcinków głównych cieków wodnych. 

Stan populacji przedstawiony został na podstawie tropów i śladów obecności wydr, które 

zlokalizowane zostały w granicach strefy przybrzeżnej cieków. Obecność wydr określona 

została w oparciu o następujące elementy: 

 zajęte nory, 

 stołówki, 

 tropy, 

 latryny (skupiska odchodów),  

 obserwację bezpośrednią osobników. 

Cieki wodne dobrano tak, aby reprezentowały wachlarz środowisk wodnych, zarówno 

marginalnych, jak i optymalnych dla wydry. Na każdym z odcinków cieków prowadzone było 

Wskaźnik FV U1 U2 

Dostępność 

zimowej bazy 

pokarmowej 

≥ 20% 6-19 % ≤ 5 % 
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poszukiwanie tropów i śladów obecności wydry, które rejestrowane będą przy pomocy 

odbiornika GPS.  

Zagęszczenie śladów obecności wydry obliczone było w oparciu o liczbę jednokilometrowych 

odcinków, na których stwierdzone zostały nory, stołówki, latryny oraz zaobserwowane było 

wydry. Wyniki waloryzowane były w oparciu o liczbę jednokilometrowych odcinków ze 

śladami obecności wydry, w odniesieniu do liczby przebadanych kilometrów na odcinkach 

badawczych. Wyniki podane zostały w stosunku liczby jednokilometrowych odcinków ze 

śladami obecności wydry do 10 km długości brzegu cieku. 

 

Tabela 6. Wskaźniki stanu populacji 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru 

Względna częstość 

występowania 

Liczba jednokilometrowych 

odcinków ze śladami 

obecności wydry 

Obecność śladów/1km cieku 

(T/N) 

 

Tabela 7. Waloryzacja wskaźników stanu populacji 

 

Stan siedliska określony zostanie w oparciu o następujące wskaźniki: 

a) pokarm. Przyjmuje się, że minimalna biomasa ryb potrzebna do utrzymania populacji 

wydr wynosi 10g/m² (Pagacz i Witczuk, 2010). Ponieważ biomasa ryb i innych 

potencjalnych ofiar wydry w ciekach SOO Dolina Biebrzy nie jest znana, wskaźnik stanu 

siedliska został określony w oparciu o ocenę ekspercką w kategoriach: nielimitowana, 

nieznacznie ograniczona, znacząco ograniczona. 

b) stopień naturalności cieku: 

- stan obcy naturze – znaczące i nieodwracalne zmiany wskutek ingerencji człowieka, 

- stan częściowo bliski naturze – możliwość renaturalizacji częściowej bądź całkowitej 

zmienionych ekosystemów, 

- stan naturalny lub bliski naturze – stan pierwotny, nie zmieniony przez człowieka, bądź 

stan nieznacznie przekształcony, bliski naturalnemu środowisku, 

Wskaźnik FV U1 U2 

Względna częstość 

występowania 

Powyżej 6/10 km 1-6/10 km  0 
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c) dostępność naturalnych ukryć – udział procentowy długości brzegu wraz z naturalnymi 

schronieniami w postaci nor, skarp, nawisów, zakrzaczeń, jam, powalonych drzew, karp, 

żeremi bobrowych, itp - ocena ekspercka. 

 

Tabela 8. Wskaźniki stanu siedliska 

 

Tabela 9. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska 

Waloryzacja wskaźników stanu siedliska: 

8 - 9 = FV 

5 – 7 = U1 

3 - 4 = U2 

Wskaźnik FV U1 U2 

Dostępność pokarmu Nielimitowana 

(ocena ekspercka) 

Nieznacznie 

ograniczona (ocena 

ekspercka) 

Znacząco 

ograniczona (ocena 

ekspercka) 

Stopień naturalności cieku stan naturalny lub 

bliski naturze – stan 

pierwotny, nie 

zmieniony przez 

człowieka, bądź 

stan nieznacznie 

przekształcony, 

bliski naturalnemu 

środowisku 

stan częściowo 

bliski naturze – 

możliwość 

renaturalizacji 

częściowej bądź 

całkowitej 

zmienionych 

ekosystemów 

stan obcy naturze – 

znaczące i 

nieodwracalne 

zmiany wskutek 

ingerencji 

człowieka 

Dostępność naturalnych 

ukryć 

Duża 

(ocena ekspercka) 

Średnia 

(ocena ekspercka) 

Mała 

(ocena ekspercka) 

Wskaźnik FV U1 U2 

Dostępność pokarmu 3 2 1 

Stopień różnorodności 

naturalnego środowiska 

cieku 

3 2 1 

Dostępność naturalnych 

ukryć 

3 2 1 
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5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZ NA TLE REGIONU I KRAJU  

Bóbr europejski 

Biebrzańska populacja bobra europejskiego jest jedną z najstarszych w kraju. Według 

literatury bobry europejskie w okolicach Biebrzy i Narwi przetrwały do początków XIX wieku. 

W 1949 roku wypuszczono w okolicach Osowca bobry dostarczone z ówczesnego Związku 

Radzieckiego (Żurowski 1982). Po 10 latach od reintrodukcji subpopulacja bobrów 

biebrzańskich liczyła już kilkanaście stanowisk (65 osobników). Według danych 

inwentaryzacyjnych, w 1978 roku liczyła już ona 46 rodzin, a w 1980 – 66 rodzin. W efekcie 

inwentaryzacji rodzin bobrowych, przeprowadzonej w okresie jesienno-zimowym 2003/2004 

zlokalizowano na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego 134 rodziny, czyli około 500 

osobników (Grygoruk 2010).  

Żurowski (1992a) podawał, że w roku 1987 liczebność bobra europejskiego w Polsce 

szacowana była na około 3 000 osobników, z czego 60% żyło na Pojezierzu Suwalskim. 

Twierdził on także, że druga, co do wielkości populacja tego gatunku bytowała nad Biebrzą.  

Pod koniec lat 90. XX wieku i po roku 2000 populacja bobra w Polsce była na tyle liczna i 

szeroko rozpowszechniona na terytorium całego kraju, że gatunkowi temu nie groziło już 

wyginięcie. Według różnych danych jego liczebność wahała się od 15 do 20 tys. osobników.  

W 1998 roku zinwentaryzowano na Mazurach i Suwalszczyźnie 1 369 rodzin, tj. około 5 000 

osobników. Średnie zagęszczenie populacji wynosiło 14,8 rodzin/100 km². Bardzo wysokie 

zagęszczenie populacji powyżej 40 rodzin/100 km², zajmujące 20,9% powierzchni, 

występowało w Lasach Skaliskich, Puszczy Rominckiej, północnej Suwalszczyźnie i Puszczy 

Augustowskiej. Najmniejsze zagęszczenie - do 10 rodzin/100 km², obejmujące 46% 

powierzchni, występowało na terenach otwartych, w krajobrazie rolniczym, w rejonie 

Giżycka, Olecka i Ełku (Goździewski, 2008). W 2007 roku średnie zagęszczenie populacji 

wzrosło do 16,9 rodzin/100 km², najniższe - do 10 rodzin/100 km², obejmujące 28% 

powierzchni, znajdowało się na terenach otwartych, w krajobrazie rolniczym - rejon Olecka i 

Ełku. O połowę spadło zagęszczenie populacji bobra w Puszczy Augustowskiej, czego 

powodów należy upatrywać w silnej presji ze strony wilka i rysia. Dynamicznie rozwijała się 

populacja na Wielkich Jeziorach Mazurskich – Jezioro Śniardwy, Roś, Nidzkie (Goździewski, 

2008).  

 

Wydra 

W Europie, w drugiej połowie XX wieku, wydry były poważnie zagrożone z powodu 

zanieczyszczenia wód i degradacji środowiska naturalnego (Kruuk 2006). Niezależnie od tego, 

że sytuacja wydry obecnie znacznie się poprawiła, w wielu krajach (m.in. w Danii, Holandii, 

Belgii, Szwajcarii) gatunek ten wciąż występuje bardzo nielicznie i jest zagrożony wyginięciem 
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(Conroy i Chanin 2002).  W Polsce od lat 1980-tych trwa odbudowa populacji tego gatunku i 

obecnie ślady potwierdzające występowanie wydr dostrzec można na brzegach rzek, jezior i 

strumieni prawie w całym kraju. Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku żyło 

prawdopodobnie 900-1200 osobników.  

Polska należy do krajów, w których populacja wydry jest już obecnie niezagrożona 

(Romanowski 2006). Jak wykazały inwentaryzacje przeprowadzone w latach 1991–1994 oraz 

późniejsze (Brzeziński i in. 1996; Romanowski 2006), gatunek ten zasiedla całą Polskę.  

Ze względu na preferowane środowisko występowania można przypuszczać, że tereny 

położone w okolicy Biebrzy są stosunkowo licznie zasiedlone przez te zwierzęta. Niestety, w 

literaturze nie ma dokładnych danych dotyczących rozmieszczenia wydry na omawianym 

terenie.  

W pierwszym wydaniu Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z 1992 roku wymieniono, że wydra 

występowała wówczas w rozproszeniu w różnych częściach Polski, a zwłaszcza na Pojezierzu 

Pomorskim i Mazurskim, na Podlasiu i Polesiu Lubelskim, w zachodniej części Niziny 

Wielkopolskiej i w Karpatach.  

Warto zaznaczyć, że w kolejnym wydaniu Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, z 2001 roku, 

wydry (podobnie jak bobra) już nie ujęto, co świadczy o zdecydowanie większej liczebności 

tego gatunku. 

 

6. WYNIKI INWENTARYZACJI STANU  

W sezonie 2011/2012 prace terenowe prowadzone były na ciekach o łącznej długości 140,8 

km. Długość odcinków poszczególnych transektów była następująca: 

 Transekt I – 10 km, 

 Transekt II – 10 km, 

 Transekt III - 15,5 km, 

 Transekt IV – 10 km, 

 Transekt V – 25 km, 

 Transekt VI – 10 km, 

 Transekt VII – 17 km, 

 Transekt VIII – 10 km, 

 Transekt IX - 10,5 km, 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

22 

 Transekt X - 22,8 km, 

W sezonie 2012/2013 przeprowadzono dodatkowe kontrolne prace terenowe na części 

odcinków, na których wykonywane były badania terenowe w sezonie 2011/2012. Ich celem 

było potwierdzenie informacji zebranych podczas minionego sezonu, a tym samym 

zwiększenie precyzji uzyskanych wyników. Niestety pełna kontrola terenowa wszystkich 

dziesięciu transektów nie była możliwa ze względu na panujące warunki pogodowe 

uniemożliwiające bezpieczne dla zdrowia i życia dotarcie do wszystkich odcinków 

badawczych. Kontrolne prace terenowe w przypadku bobra europejskiego przeprowadzono 

na ciekach o łącznej długości 70,5 km (transekty: I, II, III, IV i V), natomiast w przypadku 

wydry - 60,5 km (transekty: II, III, IV i V).  

 

Bóbr europejski 

Na wszystkich badanych powierzchniach w sezonie 2011/2012 zinwentaryzowano łącznie 57 

stanowisk bobrowych. Ogólne zestawienie wyników: 

1.      Liczba czynnych stanowisk na wszystkich badanych powierzchniach: 57. 

2. Liczba stanowisk na poszczególnych transektach: 

 Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia: 5 stanowisk, 

 Transekt II: Rów od jez. Niklerz  (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane: 5 stanowisk,  

 Transekt III: Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo: 10 stanowisk, 

 Transekt IV: Kosódka od tzw ,,Wypaleń” do ujścia: 1 stanowisko, 

 Transekt V: Biebrza od mostu szosy Białystok – Ełk do wysokości wsi Olszowa Droga, 

,,Grobli Kowala”: 5 stanowisk, 

 Transekt VI: Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do 

tzw. Klina: 7 stanowisk,  

 Transekt VII: Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota: 8 

stanowisk, 

 Transekt VIII: Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski: 9 stanowisk, 

 Transekt IX: Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie: 4 

stanowiska, 

 Transekt X: Biebrza od ujścia Kamiennej do mostu w Sztabinie: 3 stanowiska. 
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Charakterystykę poszczególnych stanowisk, w których stwierdzono występowanie czynnych 

ugrupowań bobrowych zamieszczono w załączniku 2. 

Ponadto autorzy opracowania otrzymali od Parku bazę danych z wynikami inwentaryzacji 

bobra przeprowadzonej przez służby terenowe BPN w listopadzie 2012 r. na wybranych 

losowo 125 odcinkach rowów melioracyjnych. Wg. kameralnego opracowania danych 

inwentaryzacyjnych, przeprowadzonego przez Park, na ciekach tych, które stanowią 20% z 1 

270 km rowów znajdujących się w granicach Parku, stwierdzono 67 czynnych stanowisk 

bobrowych. Zdaniem Parku łączna przybliżona liczebność populacji bobra w obszarze Natura 

2000 PLH200008 Dolina Biebrzy wynosi 1 713 osobników.  

W dniu 27 lutego b.r. wykonawcy przeprowadzili kontrolną wizję terenową jednego z rowów 

melioracyjnych ujętych w ww. bazie danych (transekt 34, okolice wsi Wilamówka). Podczas 

kontroli stwierdzono występowanie na tym transekcie 5 żeremi, z których tylko jedno było 

czynne. Tym samym potwierdzono zasiedlenie badanego obszaru przez jedną rodzinę 

bobrową.  

Z danych dotyczących transektu 34, które Wykonawcy otrzymali od BbPN, nie wynika, aby 

jakakolwiek rodzina bobrowa zasiedlała badany teren. Nie wiadomo także, w oparciu o jakie 

parametry wyznaczono ilość rodzin bobrowych zasiedlających rów melioracyjny.  

Dodatkowo, szczegółowa analiza wyników przesłanych przez BbPN wykazała, że: 

- na mapie wykazano nory. Jest to tym bardziej dziwne, iż ukształtowanie terenu oraz jego 

torfowiskowy charakter nie pozwala bobrom na kopanie nor, które mimo wszystko zostały 

przez BbPN wykazane. Podczas kontroli terenowej przeprowadzonej przez Wykonawców nie 

stwierdzono żadnej nory, a jedynie żeremia. 

- nie przedstawiono żadnego zimowego magazynu żerowego, będącego absolutnym 

potwierdzeniem zajętości stanowiska przez ugrupowanie rodzinne bobrów. 

Zdaniem Wykonawców także wybór niektórych odcinków rowu melioracyjnego 

wyznaczonego do kontroli był niewłaściwy.  

BbPN w całej ostoi wyznaczył do kontroli wybrane losowo 2-km odcinki rowów. W przypadku 

transektu 34 przebieg wyznaczonego odcinka rowu melioracyjnego o łącznej długości 2 km 

jest równoległy – dwa odcinki cieku tego samego rowu znajdują się w niewielkiej odległości 

od siebie. Taki układ przebiegu transektu 34 powoduje, iż transekt ten nie powinien być 

wyznaczany do kontroli jako 2 km odcinek, gdyż bobry penetrują teren wzdłuż obu 

położonych równolegle i blisko siebie jednokilometrowych odcinków tego samego rowu. 

Powoduje to, iż w rzeczywistości długość brzegów cieku na wyznaczonym do kontroli 

transekcie obarczona jest blisko 50% błędem. 
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W związku z powyższymi niejasnościami (zarówno metodycznymi jak i dotyczącymi 

interpretacji wyników) wykonawcy nie włączą do własnego opracowania wyników 

opracowanych przez Pak. 

Również szczegółowa analiza ww. bazy danych przeprowadzona przez autorów opracowania 

wykazała, iż nie jest możliwe określenie liczebności rodzin bobrowych w oparciu o przesłane 

wyniki. W związku z powyższym autorzy podjęli próbę przybliżonego oszacowania wielkości 

populacji na podstawie najbardziej miarodajnego elementu inwentaryzacji - magazynów 

żerowych. W oparciu o przesłane materiały oraz przeprowadzoną w dniu 27 lutego kontrolę 

terenową, autorzy wyznaczyli 33 rodziny bobrowe zasiedlające 20% rowów melioracyjnych 

(254 km), co daje łączną wielkość populacji szacowaną na 610 osobników (165 rodzin 

bobrowych) zasiedlających 1270 km rowów melioracyjnych. Włączając wyniki 

inwentaryzacyjne przeprowadzone przez autorów na głównych ciekach ostoi (611 

osobników), wskazano, iż liczebność populacji bobra w obszarze Natura 2000 PLH200008 

Dolina Biebrzy może wynosić 1 221 osobników.  

W sezonie 2012/2013 autorzy opracowania przeprowadzili kolejną kontrolę występowania 

czynnych stanowisk bobrowych na ciekach głównych ostoi. Na transektach poddanych 

pracom kontrolnym zinwentaryzowano łącznie 26 stanowisk bobrowych. Liczba stanowisk 

występujących na tych samych transektach, określonych w poprzednim sezonie badawczym 

również wyniosła łącznie 26, co tym samym potwierdziło precyzję obserwacji czynnych 

ugrupowań bobrowych prowadzonych w poprzednim sezonie. 

Ogólne zestawienie wyników z prac kontrolnych w sezonie 2012/2013: 

1.      Liczba czynnych stanowisk na wszystkich badanych powierzchniach: 26. 

2. Liczba stanowisk na poszczególnych transektach: 

 Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia: 5 stanowisk, 

 Transekt II: Rów od jez. Niklerz  (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane: 4 stanowisk,  

 Transekt III: Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo: 10 stanowisk, 

 Transekt IV: Kosódka od tzw ,,Wypaleń” do ujścia: 1 stanowisko, 

 Transekt V: Biebrza od mostu szosy Białystok – Ełk do wysokości wsi Olszowa Droga, 

,,Grobli Kowala”: 6 stanowisk, 

Zmiany ilości rodzin bobrowych dotyczyły transektu II, na którym w sezonie 2011/2012 

zinwentaryzowano 5 rodzin bobrowych, rok później 4 rodziny. Stwierdzono także, że na 

transekcie V w sezonie 2012/2013 liczba rodzin bobrowych zwiększyła się o 1. stanowisko w 

porównaniu do roku poprzedniego.  
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Należy dodać, że w przypadku części stanowisk doszło do lokalnych przemieszczeń rodzin 

bobrowych. Przykładowo, na transekcie I nastąpiła zmiana w położeniu stanowisk. 

Stanowisko na wysokości wsi Szostaki zostało opuszczone (żeremie), a bobry zasiedliły nory 

na wysokości rowu od grądu Olsykowo. Porzucone zostało też żeremie położone przy grądzie 

Olsykowo, a bobry przeniosły się dalej na wschód poza linię transektu. Nie stwierdzono 

stanowisk na wysokości wsi Burzyn oraz u ujścia Cetny, chociaż świeże zgryzy dowodzą, że 

odcinki te są użytkowane. Powstały dwa nowe żeremia w okolicy wsi Rutkowskie – 

Sieburczyn. Bobry opuściły żeremie przy Wierciszewie i przeniosły się do nor przy ujściu 

Biebrzy.  

Stosunek długości odcinków zasiedlonych przez bobry do całej długości waloryzowanego 

odcinka cieku, określono na podstawie pomiarów przeprowadzonych w portalu: 

geoportal.gov.pl. Łączna długość cieków zasiedlonych przez bobry wyniosła 29,37 km. Użycie 

ww. geoportalu jako wystarczającego narzędzia do niniejszych prac, zostało uzgodnione z 

Zespołem BULiGL w Białymstoku. 

 

Tabela 10. Waloryzacja wskaźników stanu populacji 

 

Wskaźnik stanu siedliska określono na podstawie dostępności zimowej bazy pokarmowej. 

Wskaźnik ten przedstawiono na podstawie pomiarów przeprowadzonych w portalu: 

geoportal.gov.pl. Łączna długość cieków zasiedlonych przez bobry wyniosła 29,37 km, z 

czego roślinność drzewiasta stanowiąca zimowy pokarm bobrów w sezonie jesień – zima, 

zlokalizowana w obrębie istniejących stanowisk bobrowych, porastała łącznie 21,64 km.  

 

Tabela 11. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska 

 

Wskaźnik FV U1 U2 

Zagęszczenie 

 

1.49 osobnika/1 km 

nabrzeża 

  

Liczebność 611 osobników/cieki 

główne ostoi 

  

Siedlisko zasiedlone  20,86 %  

Wskaźnik FV U1 U2 

Dostępność zimowej 

bazy pokarmowej 

73,68 %   
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Wydra 

W sezonie 2011/2012 na transektach o łącznej długości 140,8 km stwierdzono tropy i ślady 

wskazujące na obecność wydry na 38 km. Wyniki inwentaryzacji śladów obecności wydry w 

sezonie 2012/2013 różnią się nieznacznie od wyników z roku poprzedniego. W opisywanym 

sezonie cieki wodne w wielu miejscach nie zamarzły, co pozwoliło wydrom na 

przemieszczanie się wzdłuż ich brzegów. Spowodowało to ponadto zwiększenie atrakcyjnych 

miejsc żerowych, a to z kolei (w porównaniu do minionego sezonu) powiększyło zasięg 

penetracji terenu przez te zwierzęta. W związku z powyższym przyjęto, iż wyniki sezonu 

2012/2013 są bardziej miarodajne w porównaniu do roku poprzedniego i w oparciu o nie 

podjęto analizę wskaźnika stanu populacji oraz jego waloryzację. W sezonie tym, ogółem na 

transektach poddanych kontroli, których łączna długość wyniosła 60,5 km, stwierdzono tropy 

i ślady wskazujące na obecność wydry na 38  km.  

Badaniom poddano następujące transekty: 

 Transekt II: Rów od jez. Niklerz  (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane,  

 Transekt III: Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo, 

 Transekt IV: Kosódka od tzw ,,Wypaleń” do ujścia, 

 Transekt V: Biebrza od mostu szosy Białystok – Ełk do wysokości wsi Olszowa Droga, 

,,Grobli Kowala”. 

Podczas kontroli terenowej w sezonie 2012/2013 nie stwierdzono śladów obecności wydry 

na całym transekcie IV. Na transekcie tym nie stwierdzono śladów obecności wydry również 

w sezonie 2011/2012. 

 

Tabela 12. Waloryzacja wskaźników stanu populacji 

Wskaźnik FV U1 U2 

Względna częstość 

występowania 

6.28/10km   

 

Tabela 13. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska 

Wskaźnik FV U1 U2 

Dostępność pokarmu 3   

Stopień różnorodności 

naturalnego środowiska 

cieku 

3   
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Dostępność naturalnych 

ukryć 

3   

Charakterystykę poszczególnych odcinków transektów, na których stwierdzono obecność 

tropów i śladów wskazujących na występowanie wydry zamieszczono w załączniku 3. 
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Tabela 14. Informacja o przedmiotach ochrony występujących na terenie obszaru Natura 2000  
Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna  
Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień rozpoznania Zakres wykonanych prac 

terenowych uzupełniających 
1 2 3 4 5 6 7 

Bóbr europejski  
Castor fiber 

A  330  dobry Inwentaryzacja stanowisk 
bobrowych w sezonach: 
2011/2012 oraz 2012/2013 

Wydra  
Lutra lutra 

A  P  dobry Określenie względnej częstości 
występowania wydry w 
sezonach: 2011/2012 oraz 
2012/2013 
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7. OCENA STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY  

Zgodnie z ustaleniami z dnia 26 listopada 2012 roku uzgodnionymi w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, z przedstawicielem BbPN               

p. Heleną Bartoszuk, przy obecności przedstawiciela BULiGL w Białymstoku, wszystkie zewidencjonowane stanowiska bobrów bądź wszystkie 

odcinki transektów, na których znaleziono ślady występowania wydry uznane zostały jako jedna próba, na podstawie której dokonano oceny 

stanu ochrony przedmiotów ochrony dla całego obszaru. W związku z tym nie waloryzowano indywidualnie poszczególnych stanowisk bobrów 

oraz miejsc z tropami i śladami obecności wydry. 

W tabeli 15 zaprezentowano wyniki oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony. 

Tabela 15. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 
skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ogólna ocena stanu 
ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-57 zagęszczenie FV FV 
1-57 liczebność FV FV 

 
1-57 

Parametry 
populacji siedlisko zasiedlone U1 U1 

 
1-57 

 
Parametry 
siedliska 
gatunku 

Dostępność zimowej 
bazy pokarmowej 

 
FV 

 
FV 

Bóbr 
europejski 
Castor fiber 

1337 

 
1-57 

 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

  
FV 

 
FV 

 
 

FV 
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Transekty II, 

III, V 
 

Parametry 
populacji 

Względna częstość 
występowania 

 
FV 

 
FV 

 
Transekty II, 

III, V 
 

Dostępność pokarmu  
FV 

 
FV 

 
Transekty II, 

III, V 
 

Parametry 
siedliska 
gatunku  Stopień naturalności 

cieku 
 

FV 
 

FV 

Transekty II, 
III, V 

 
 

Dostępność 
naturalnych ukryć 

 
FV 

 
FV 

Wydra 
Lutra lutra 

1355 

 
Transekty II, 

III, V 
 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

  
FV 

 
FV 
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1337 Bóbr europejski Castor fiber  

Bóbr jest największym europejskim gryzoniem, prowadzącym ziemno-wodny tryb życia. Jest 

zwierzęciem monogamicznym. Dojrzałość rozrodczą osiąga w wieku 3–4 (wyjątkowo 2) lat. 

Aktywność bobrów wykazuje określony cykl roczny. Późną zimą lub wczesną wiosną bobry 

wychodzą na lód i żerują na przybrzeżnej roślinności krzewiastej. W miarę topnienia lodów 

aktywność ta wzrasta i rozpoczyna się zapachowe znakowanie terenu.  

Bobry zjadają rośliny niemal wszystkich gatunków przybrzeżnych i wodnych. W Europie 

Środkowej spektrum pokarmowe bobrów europejskich obejmuje 150 gatunków roślin 

zielnych i 86 gatunków roślin drzewiastych.  

Miejscem bytowania bobra są zarówno jego nory i żeremia, jaki tworzone przez niego stawy i 

rozlewiska oraz zbiorniki i cieki wodne wraz z ich strefą przybrzeżną. Bobry budują 

skomplikowane gniazda i nory oraz magazynują pokarm na użytek zimowy. Zwierzęta te 

występują powszechnie na dużych rzekach, zalewach i dużych jeziorach o względnie stałym 

poziomie wody, na strumieniach, dopływach i małych ciekach o przepływie pozwalającym na 

spiętrzanie wody. Bobry preferują nizinny krajobraz żyznych dolin o obfitym pokarmie 

zimowym. W takich środowiskach osiągają optymalne zagęszczenia populacji. Jeżeli nie są 

niepokojone, mogą bytować w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. 

Gatunek liczny. Podczas prac terenowych nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń 

mogących negatywnie wpływać na lokalną populację bobrów. Ślady obecności bobrów, jak 

również bezpośrednie obserwacje poszczególnych osobników w terenie sugerują, że 

zwierzęta zasiedliły większość atrakcyjnego dla nich terenu. Wysokie parametry wskaźników 

stanu siedliska oraz populacji (FV) wskazują, iż lokalna populacja bobra europejskiego 

pozostaje we właściwym stanie ochrony. Zwierzęta wykorzystują potencjalne możliwości 

obszaru, rozrodczość i śmiertelność nie odbiegają prawdopodobnie od normy. Wielkość i 

jakość siedliska jest odpowiednio dobra dla długotrwałego przetrwania gatunku. Nie 

obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku. Zachowanie gatunku w 

perspektywie najbliższych 10-20 lat jest niemal pewne. 
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Fot. 1 Bóbr europejski. Fot.: Wojciech Misiukiewicz 

 

1355 Wydra Lutra lutra  

Wydra jest ssakiem drapieżnym znakomicie przystosowanym do ziemnowodnego trybu 

życia. Mimo że bytuje i rozmnaża się w różnych środowiskach, to jednak najbardziej 

odpowiadają jej śródleśne rzeki, w których obok ryb może polować także na raki. W Polsce 

stale wydry występują przy wszystkich śródleśnych rzekach o wzniesionych skarpach. Obok 

rzek, często zasiedlają jeziora, wśród których preferują te, które łączą się z rzekami. 

Obecność wydry w danym terenie zdradzają pozostawiane na brzegach charakterystyczne 

zielonkawe odchody, w których można znaleźć przede wszystkim łuski i ości ryb, bądź 

pancerze chitynowe raków. Obok odchodów w miejscach wyeksponowanych oraz na 

ścieżkach wydry pozostawiają ciemnozielone, nieraz prawie czarne galaretowate wydzieliny 

gruczołów przyodbytniczych. Zimą na zaśnieżonych skarpach widoczne są poza tym 

charakterystyczne dla tych zwierząt ślizgi. 

Wydry przeważnie żyją samotnie i tylko samiec okresowo, głównie w czasie okresu 

rujowego, zbliża się do samicy, aby jej towarzyszyć. 

Analiza wskaźników stanu siedliska oraz populacji (FV) wskazują, iż lokalna populacja wydry 

pozostaje we właściwym stanie ochrony. Gatunek występuje nad większością cieków Parku. 

W chwili obecnej brak jest istotnych negatywnych oddziaływań na populację, nie przewiduje 

się większych zagrożeń w przyszłości. Nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i 

siedlisku. 
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Fot. 2. Wydra. Fot.: Wojciech Misiukiewicz 

 

8. OCENA DOTYCHCZASOWYCH ZMIAN  

Brak jest jakichkolwiek danych, w tym archiwalnych, na podstawie których można by ocenić 

dotychczasowe trendy zmian stanu populacji bobra europejskiego czy wydry. Trudno jest też 

ocenić zmiany stanu siedlisk obu gatunków.  

W poprzednim Planie Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w części dotyczącej fauny 

nie ma danych liczbowych dotyczących występowania obu gatunków ssaków będących 

przedmiotem ochrony. 

  

9. OCENA ZAGROŻEŃ ORAZ OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ICH ELIMINACJI  

9.1. Zagrożenia wewnętrzne  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji terenowych nie stwierdzono występowania 

zagrożeń wewnętrznych, które mogłoby negatywnie wpływać na analizowaną subpopulację 

bobra europejskiego oraz wydry (tab. 16). Jednak w oparciu o dane literaturowe oraz analizę 

map topograficznych uznano, że potencjalne zagrożenie dla wydry może stanowić istniejąca 

sieć komunikacyjna (rys. 2). Wydry unikają przepływania pod niskimi mostami i przepustami, 

a nie mając możliwości przejścia brzegiem pod mostem, próbują przekroczyć drogę górą, 
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narażając się na potrącenie przez samochód lub inny pojazd. Podczas kontroli terenowych 

prowadzonych na obszarze ostoi Natura 2000 Dolina Biebrzy, nie stwierdzono żadnego 

przypadku kolizji wydry z pojazdami. 

 

Tabela 16. Zagrożenia wewnętrzne  

L.p Przedmiot 

ochrony  

 

Rodzaj 

zagrożenia 

[I/P]* 

Kod 

zagrożenia 

Nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bóbr 
europejski 

Castor 
fiber 

Nie 
stwierdzono 

x/x Nie dotyczy Brak zagrożeń Nie dotyczy 

2 
Wydra 
Lutra lutra 

P 
D01.05 

 

Transport i sieci 
komunikacyjne 
- mosty, 
wiadukty 

Obecnie w kraju 
główną przyczyną 
śmiertelności 
wydry są kolizje 
drogowe 
(Romanowski i inni, 
2010). Wydry 
unikają 
przepływania pod 
niskimi mostami i 
przepustami, a nie 
mając możliwości 
przejścia brzegiem 
pod mostem, 
próbują 
przekroczyć drogę 
górą, narażając się 
na potrącenie przez 
samochód lub inny 
pojazd. 

Podczas planowania 
inwestycji drogowych 
zaleca się podjęcie 
kroków mających na 
celu wprowadzenia 
niewielkich 
modyfikacji w 
konstrukcji mostów i 
przepustów. Istotnym 
czynnikiem jest 
odpowiedni stosunek 
wysokości do 
szerokości takiego 
przejścia w zależności 
od jego długości, tak, 
aby zachować 
odpowiedniej 
szerokości pas brzegu. 
Planując inwestycję 
drogową w 
przyszłości, w 
przypadku zbyt 
wąskich konstrukcji, 
które uniemożliwiają 
zachowanie lub 
odtworzenie 
odpowiednio 
szerokiego brzegu, 
należy uwzględnić 
konieczność 
wykonania 
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bezpiecznego suchego 
przejścia po obu 
stronach mostu. W 
przypadku przepustów 
i mostów o szerokości 
powyżej 2m, przy obu 
brzegach należy 
zainstalować specjalne 
półki (drewniane bądź 
betonowe) o 
szerokości około 0,5m. 
W przypadku 
mniejszego przepustu, 
o szerokości poniżej 
2m, półka lub 
platforma może być 
umieszczona z jednej 
strony. 

 

* I-istniejące, P- potencjalne  

 

Rys.2 Miejsca mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla migrujących wydr. 
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9.2. Zagrożenia zewnętrzne  

Podczas prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono przypadków, które mogłyby 

bezpośrednio wskazywać na istniejące zagrożenia zewnętrzne, które mogłyby negatywnie 

oddziaływać na nadbiebrzańską populację bobra oraz wydry (tab. 17). 

  

Tabela 17. Zagrożenia zewnętrzne  

L.p Przedmiot 

ochrony  

 

Rodzaj 

zagrożenia 

[I/P]* 

Kod 

zagrożenia 

Nazwa 

zagrożenia 

Opis 

zagrożenia 

Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bóbr 
europejski 
Castor fiber 

Nie 
stwierdzono 

x/x Nie dotyczy Brak 
zagrożeń 

Nie dotyczy 

2 
Wydra 
Lutra lutra 

Nie 
stwierdzono 

x/x Nie dotyczy Brak 
zagrożeń 

Nie dotyczy 

* I-istniejące, P- potencjalne  

 

10. OCENA DOTYCHCZASOWYCH METOD OCHRONY ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM OCHRONY  

Dotychczas nie podejmowano jakichkolwiek czynnych działań ochronnych na terenie SOO 

Dolina Biebrzy, związanych z dwoma omawianymi gatunkami ssaków. 

Realizowanym sposobem ochrony ssaków będących przedmiotem ochrony była ochrona 

bierna. Ochrona ta polega przede wszystkim na zachowaniu istniejących stanowisk oraz 

zachowaniu warunków środowiskowych sprzyjających funkcjonowaniu i rozwoju populacji 

bobra oraz wydry.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych prac terenowych oraz dostępnych danych 

literaturowych dotyczących obu gatunków będących przedmiotem tego opracowania, 

ochrona bierna jest wystarczającym sposobem ochrony. 
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CCZZĘĘŚŚĆĆ  IIII  SSTTRRAATTEEGGIIAA  OOCCHHRROONNYY  
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11. STRATEGIA OCHRONY  

11.1. Cele działań ochronnych  

Bóbr europejski  

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie dotychczasowego sposobu ochrony gatunku 

oraz utrzymanie populacji bobra w niezmienionym stanie ochrony.  

 

Wydra 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie dotychczasowego sposobu ochrony gatunku 

oraz utrzymanie populacji wydry w niezmienionym stanie ochrony.  
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Tabela 18. Cele działań ochronnych  

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych – wskaźniki 

właściwego stanu ochrony  

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1 2 3 4 5 

1337 

Bóbr europejski  

Castor fiber  

Stanowiska 

1-57 

 

FV Utrzymanie populacji w dotychczasowym 

stanie ochrony 

Nie dotyczy  

Transekty II, III, V 

 

FV Utrzymanie populacji w dotychczasowym 

stanie ochrony 

Nie dotyczy 1355 

Wydra 

Lutra lutra Transekty II, III, V 

 

FV Zapobieganie potencjalnemu zagrożeniu 

wynikającego z ruchu drogowego. 

Nie dotyczy 
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11.2. Działania ochronne oraz uwarunkowania ich realizacji  

Bóbr europejski Castor fiber 

Ze względu na to, iż nie stwierdzono istniejących ani potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 

bądź zewnętrznych (tabele 16 i 17) nie planuje się obligatoryjnych działań ochronnych. 

Należy dążyć do utrzymania cech siedliska i liczebności populacji na poziomie nie gorszym od 

stwierdzonego podczas badań terenowych przedstawionych w tym opracowaniu.  

Do działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania zaliczyć 

należy szacowanie szkód i wysokości odszkodowań finansowych powstających w wyniku 

działalności bobrów.  Czynności te wynikają zgodnie z art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.). 

 

Wydra Lutra lutra 

W przypadku wydry należy dążyć do lepszego rozpoznania rozmieszczenia i określenia 

trendów populacyjnych gatunku w oparciu o standardową metodą badań. Możliwe jest 

wykorzystanie tzw. „metody brytyjskiej” w celu określenia względnej częstości 

występowania gatunku. 

W związku z możliwością wystąpienia potencjalnego zagrożenia wynikającego z ruchu 

drogowego należy rozpatrzyć przy planowaniu nowych dróg bądź modernizacji już 

istniejących, możliwość tworzenia bezpiecznych przejść na odcinkach o potencjalnym 

zagrożeniu kolizjami samochodowymi.  
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Tabela 19. Działania ochronne  

Działania ochronne Przedmiot działań 
ochronnych 

Nr kolejny i nazwa 
działania 

Zakres prac Obszar lub miejsce 
realizacji 

Termin 
i częstotliwość 

wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za wykonanie  

1 2 3 4 5 6 7 

 Nr Działania związane z ochroną czynną (głównie na obszarach należących do Skarbu Państwa) 

 A1 Ochrona 
czynnych 
stanowisk bobra 
europejskiego 

Inwentaryzacja czynnych stanowisk 
bobra europejskiego. Objęcie 
monitoringiem populacji. Ochrona 
stanowisk bobrowych. 

Cały obszar Natura 2000 
Dolina Biebrzy 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 
Szczegółowa 
inwentaryzacja 
stanowisk 
bobrowych – 
nie rzadziej niż 
3 lata 
 

 Dyrekcja BPN 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (głównie na obszarach innych niż Skarbu Państwa) 

1337 
Bóbr europejski 
Castor fiber 

 A2 Szacunki szkód i 
wypłaty 
odszkodowań 
dla właścicieli 
gruntów 
prywatnych za 
starty 
powodowane 

Szacunki oraz wypłaty odszkodowań 
zgodnie z art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 
1220 z późn. zm.) 

Cały obszar BPN Cały okres 
obowiązywania 
planu 

 Dyrekcja BPN 
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przez bobry 

 Nr Działania związane z ochroną czynną (głównie na obszarach należących do Skarbu Państwa) 

 A1  Rozpoznanie 
stanu populacji 

Rozpoznanie rozmieszczenia i określenie 
trendów populacyjnych wydry w oparciu 
o standardową metodą badań. 
Wykorzystanie tzw. „metody brytyjskiej” 
w celu określenie względnej częstości 
występowania gatunku. 

Cały obszar Natura 2000 
Dolina Biebrzy 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

 Dyrekcja BPN 

 A2 Podjęcie działań 
zmierzających do 
zmniejszenia 
śmiertelności 
wydr 

  

Tworzenie bezpiecznych przejść na 
odcinkach o potencjalnej śmiertelności 
wydry w pobliżu środowisk wodnych w 
projektach budowy lub modernizacji dróg  

Odcinki cieków wodnych 
przecinających drogi 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

 Dyrekcja BPN 
oraz 
Ministerstwo 
Transportu, 
GDDKiA, 
Wojewoda 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (głównie na obszarach innych niż Skarbu Państwa) 

1355 
Wydra 
Lutra lutra 
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12. WNIOSKI  

12.1. Ustalenia i wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących lub przyszłych) oraz 

innych dokumentów strategicznych gmin 

Występowanie i bytowanie bobra europejskiego oraz wydry, czyli ssaków będących 

przedmiotem ochrony, uzależnione jest od nieograniczonego dostępu do wody. W 

przypadku bobra ważnym czynnikiem determinującym jego występowanie jest obecność 

odpowiedniej bazy pokarmowej (roślinności drzewiastej) w okresie zimowym. 

Dla tego w planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić nieplanowanie 

budowy urządzeń, które mogłyby doprowadzić do wyschnięcia bądź zbyt dużego obniżenia 

poziomu wody w ciekach wodnych. 

 

Nie przewiduje się potrzeby zmian w istniejących dokumentach planistycznych. 

Tabela 20. Ustalenia i wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych 

L.p. Dokument planistyczny Obowiązujący zapis Zmiana zapisu Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 

     

     

 

12.2. Propozycje monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz 

skuteczności działań ochronnych  

Bóbr europejski (Castor fiber) 

Baza danych dotycząca ilości oraz rozmieszczenia czynnych stanowisk bobrowych, uzyskana 

w wyniku inwentaryzacji, może być podstawą do przeprowadzenia monitoringu populacji 

bobra na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Powinien on być prowadzony w 

oparciu o monitoring powierzchni, w których w roku rozpoczęcia monitoringu stwierdzono 

obecność ugrupowań rodzinnych bobrów.  

W przypadku opuszczenia przez rodzinę bobrową monitorowanego terenu, monitoring 

należy nadal prowadzić na tym terenie.  

Nie przewiduje się wyznaczenia do monitoringu powierzchni niezasiedlonych przez bobry, 

gdyż w przypadku bobra europejskiego mało prawdopodobne jest przewidzenie kierunku 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

44 

migracji oraz zasiedlenia obszaru przez ten gatunek. Dużo bardziej prawdopodobny jest 

ponowne zasiedlenie stanowiska przez bobry w kolejnych sezonach.  

Monitoring stanowisk bobrowych powinien być oparty o następujące podstawowe zasady:  

- ogólna wielkość monitoringu – minimum 10% wszystkich zinwentaryzowanych wcześniej 

czynnych stanowisk; 

- wybór stanowisk do monitorowania – przy wyborze należy przyjąć kryterium zachowania 

proporcjonalności stanowisk wykazanych na poszczególnych rodzajach cieków wodnych: 

rzeki, rowy melioracyjne. W ramach stanowisk występujących na jednym typie cieku, wyboru 

miejsc monitoringowych należy dokonać w sposób losowy. 

Zasady wyznaczania powierzchni monitoringowych: 

- powierzchnia monitorowanego obszaru - terenem każdego monitorowanego pola będzie 

obszar o długości 2 km i szerokości 200 m, z uwzględnieniem następujących wytycznych 

wynikających z typu monitorowanego stanowiska bobrowego: 

a) stanowiska położone nad rzekami (dużymi ciekami wodnymi), w których podczas 

inwentaryzacji stwierdzono bytowanie bobrów (indywidualnego ugrupowania rodzinnego) 

jedynie z jednej strony nabrzeża - obszar do monitorowania powinien być wyznaczony w 

sposób analogiczny jak w przypadku stanowisk położonych na nabrzeżu wód stojących. Dane 

będą zbierane z obszaru o długości 2 km (po 1 km z każdej strony stanowiska bobrowego) i 

szerokości 200m (od brzegu cieku wodnego w głąb lądu); 

b) stanowiska położone nad mniejszymi ciekami wodnymi (np. rowy melioracyjne), w 

których podczas inwentaryzacji stwierdzono bytowanie bobrów (indywidualnego 

ugrupowania rodzinnego) po obu stronach nabrzeża - w przypadku tego typu miejsc obszar 

objęty badaniami o długości 2 km (po 1 km z każdej strony stanowiska bobrowego) będzie 

położony z obu stron cieku wodnego – po 100 m brzegu cieku wodnego w głąb lądu z każdej 

strony cieku. 

W związku z powyższym proponuje się objęcie monitoringiem 6. wyznaczonych na załączonej 

mapie stanowisk bobrowych: 4. przy brzegu rzeki oraz 2. przy rowach melioracyjnych. 

Oznakowanie stanowisk monitoringowych 

 - poszczególne stanowiska objęte monitoringiem powinny zostać w sposób stosunkowo 

trwały oznakowany w terenie, np. drewnianymi kołkami wbitymi w ziemię, bądź (jeśli to 

możliwe) opaskami lub tabliczkami z PCV zamocowanymi na stałych punktach terenowych 

(słupy energetyczne, drzewa itp.). Dodatkowo, dokładne współrzędne każdego 

monitorowanego terenu powinny być odczytane za pomocą sprzętu GPS i oznaczone 

graficznie na mapach.  

- całkowity okres trwania monitoringu - optymalnie 10 lat (5 cykli co 2 lata), minimalnie 6 lat 

(3 cykle co 2 lata). Każde wybrane stanowisko powinno być poddane minitoringowi przez 
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cały ustalony okres, bez względu na zachodzące na nim zmiany, np. wyprowadzenie się 

rodziny bobrowej. 

- termin wykonania monitoringu – ze względu na biologię gatunku (aktywność zgryzowa i 

budowlana, przygotowanie magazynów zimowych) zaleca się przeprowadzenie obserwacji w 

okresie od koniec listopada do początku marca – w zależności od panujących w danym roku 

warunków atmosferycznych; 

W trakcie tych prac należy w każdym ze stanowisk objętych monitoringiem 

odnotowywać następujące elementy: 

- obecność żeremi, zarówno czynnych jak i opuszczonych, 

- obecność nor, zarówno czynnych jak i opuszczonych, 

- ilość tam, 

- ilość magazynów pokarmowych, 

- gatunki drzew i krzewów ścinane przez bobry, 

- występowanie i wielkość rozlewisk terenowych powodowanych przez bobry. 

Informacje uzyskane podczas cyklicznego prowadzenia monitoringu (minimum trzykrotnego) 

powierzchni zajmowanych przez bobry mogą pozwolić na wykazanie przestrzennych zmian 

występowania czynnych stanowisk bobrowych, migracji zwierząt, gatunków drzew i krzewów 

ścinanych przez bobry, itp. 

Rys. 3 Powierzchnie monitoringowe bobra europejskiego 
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Wydra (Lutra lutra) 

Badania rozmieszczenia i trendów populacyjnych wydry w Polsce powinny być zbierane na 

podstawie powtarzalnych badań terenowych, zgodnych z tzw. standardową metodą badań. 

Metoda ta określa względną częstość występowania tego gatunku i może być porównywana 

na przestrzeni lat. Standardowa metoda badań pozwala na zebranie wielu informacji o 

gatunku: zasiedlanych środowiskach, składzie pokarmu, wrażliwości na antropopresję, itp.  

Badania polegają na poszukiwaniu śladów obecności wydry (odchodów, wyraźnych tropów, 

stołówek) na odcinkach brzegów cieków o długości najczęściej do 600m, zwanych 

stanowiskami. Poszukiwania najczęściej rozpoczyna się pod mostami i przerywa po 

znalezieniu pierwszych śladów obecności wydry, choć zalecane jest aby dla opisów 

elementów środowiska penetrować minimum 200 m brzegu. W sytuacji nieodnalezienia 

śladów można przedłużyć poszukiwania śladów na odległość 1000 m. Ewentualnie wykonuje 

się dodatkowe poszukiwania po upływie około 2 tygodni. W sytuacji gdy ślady zostaną 

odnalezione, w celu zdobycia dokładniejszych wiadomości o populacji, można stosować 

tropienie ponowne lub specjalnie powtarzać poszukiwanie i zliczanie śladów obecności 

wydry ok. 2 tygodnie po wcześniejszym całkowitym usunięciu odchodów. 

Śladów obecności wydry poszukuje się nie tylko na samym brzegu, ale także w pewnej 

odległości od brzegu, zależnie od poziomu wody i dostępności elementów środowiska, 

służących wydrom do znakowania, tj.: kamieni, powalonych drzew, kretowisk, itp. 

Stanowiska, na których odnaleziono ślady wydry nazywamy pozytywnymi, natomiast te, na 

których ślady wydry nie występowały – negatywnymi. Wyniki badań terenowych 

przedstawiamy w formie udziału pozytywnych stanowisk i oddzielnie udziału pozytywnych 

kwadratów UTM 10x10km. Odnosząc wyniki badań terenowych do odwzorowania w siatce 

UTM, uznaje się za pozytywny każdy kwadrat, w którym przynajmniej na jednym stanowisku 

odnaleziono ślady obecności wydry.  

Na obszarze SOO Dolina Biebrzy proponuje się objęcie monitoringiem 11. kwadratów UTM 

(zaznaczonych na zielono na załączonej mapie). 

Na każdym stanowisku należy notować liczbę znalezionych odchodów, tropów, miejsc 

znakowania, stołówek. Dane o ilości notowanych śladów mogą służyć jako dodatkowa miara 

względnej częstości występowania wydr. Współrzędne stanowiska oraz ślady należy 

rejestrować przy pomocy odbiornika GPS. Badań nie należy prowadzić latem ani w okresach 

wysokiego poziomu wód oraz gwałtownych opadów deszczu i śniegu (Romanowski i inni, 

2010).  

Omówienie (wprowadzenie i odwołanie do tabeli 10) dwóch bloków monitoringu: 

1. Monitoring realizacji działań ochronnych oraz ich skutków, przez wskazanie sposobów, 

metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych umożliwiających: 

a) weryfikację spełnienia warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 
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ochrony przedmiotów ochrony obszaru, zachowania integralności obszaru oraz 

spójności sieci Natura 2000 , 

b) weryfikację i pomiar stanu realizacji działań ochronnych. 

2. Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich 

siedlisk będących przedmiotami ochrony, przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, 

zakresu obserwacji i rejestracji danych umożliwiających: 

a) aktualizację łącznej oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

b) porównanie różnic między aktualnymi parametrami stanu ochrony a parametrami 

właściwego stanu ochrony, 

c) ocenę zidentyfikowanych zagrożeń do ustalenia, czy nastąpiło zmniejszenia zagrożeń. 

 

Rys. 4 Powierzchnie (zielone kwadraty UTM) monitoringowe wydry 
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Tabela 21. Działania monitoringowe 

Rodzaj 
monitoringu 

Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce* 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
1 2 3 4 5 6 

Działanie 
ochronne 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

Ochrona 
czynnych 
stanowisk 
bobrowych  

monitoring zmian 
liczebności populacji 
bobrów  

listopad – 
marzec; 

10 lat (5 cykli co 
2 lata) 

cały obszar 
Natura 
2000 

Dolina 
Biebrzy 

Dyrekcja BPN 1765 zł/rok 

Ochrona wydr 
podczas migracji 

monitoring 
wykorzystania 
przepustów i mostów 
przez wydry. 
Monitoring 
śmiertelności wydr. 

zimą;  
co rok 

cały obszar 
Natura 
2000 

Dolina 
Biebrzy 

Dyrekcja BPN  

w ramach 
monitoringu 

stanu ochrony 
wydry 

Cel ochrony Monitoring osiągnięcia celów ochrony 
Opis celu z tabeli 

celów 
Nie dotyczy     

 Nie dotyczy     

Zasoby Parku  Monitoring stanu przedmiotów ochrony Natura 2000  

Bóbr europejski 
Castor fiber 

monitoring czynnych 
stanowisk 
bobrowych 

raz w sezonie 
(listopad-
marzec) 
co 2 lata 

cały obszar 
Natura 
2000 

Dolina 
Biebrzy 

Dyrekcja BPN 

w ramach 
ochrony 
czynnych 
stanowisk 
bobrowych 

Wydra  
Lutra lutra 

monitoring 
względnej częstości 
występowania 
gatunku w oparciu o 
standardową metodę 
badań 

zimą, kilka dni 
po ponowie;  
co 1 rok 

cały obszar 
Natura 
2000 

Dolina 
Biebrzy 

Dyrekcja BPN 4146 zł /rok 

* Miejsce realizacji monitoringu określić opisowo oraz podając unikalny numer (ID) 

poligonu(ów), linii, punktu (ów) umożliwiający identyfikację. 

 

W komentarzu do tabeli powinno znaleźć się uzasadnienie przyjętych metod, precyzyjne 

lokalizacje powierzchni i inne szczegóły realizacyjne. 

Określając propozycje monitoringu, należy mieć na uwadze możliwości realizacyjne służb 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Należy zaznaczyć działania obligatoryjne i fakultatywne 

(czyli takie które warto wykonać, ale są uzależnione od możliwości realizacyjnych Parku czy 

RDOŚ). 
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12.3. Potrzeby uzupełnienia wiedzy  

Bóbr europejski Castor fiber 

Potrzebne są szczegółowe badania pozwalające na poznanie struktury płciowej i wiekowej 

analizowane subpopulacji. Powinny się one opierać na przeprowadzeniu odłowów całych 

ugrupowań rodzinnych. U każdego odłowionego osobnika należałoby określić wiek bądź 

szacunkowo (podział na 3 grupy wiekowe w oparciu o masę ciała) bądź stosunkowo 

dokładnie (w oparciu o opracowaną już metodę opierającą się na starciu zębów). Płeć należy 

określić w oparciu o palpacyjne stwierdzenie obecności os penis.  

Badania te, ze względu na wysokie koszty, powinny być prowadzone w ramach projektów 

zewnętrznych, wspieranych organizacyjnie przez Biebrzański PN. 

 

Wydra Lutra lutra 

Należy przeprowadzić badania pozwalające na dokładne scharakteryzowanie składu 

pokarmu wydry. Badania te możliwe są do przeprowadzenia w oparciu o analizę odchodów. 

Badania te, ze względu na wysokie koszty, powinny być prowadzone w ramach projektów 

zewnętrznych, wspieranych organizacyjnie przez Biebrzański PN. 

 

12.4. Wskazania do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000  

Wyniki inwentaryzacji bobra europejskiego przeprowadzonej przez autorów opracowania 

wykazały, iż wielkość populacji zasiedlającej badany obszar Natura 2000 jest bardzo wysoka 

w porównaniu do innych obszarów. Jednakże stosując skalę zaproponowaną w 

Standardowym Formularzu Danych, wielkość biebrzańskiej populacji bobra europejskiego 

ocenia się na poziomie „C: 2% ≥ p > 0%” (przyjmując oficjalne dane GUS). Wchwili obecnej 

dokładne zastosowanie skali w sposób matematyczny, powoduje, iż biebrzańską populację 

określa się jako nieliczną. Jednak jak już zaznaczono wcześniej, aby możliwe było precyzyjne 

zakwalifikowanie populacji biebrzańskiej do jednej z kategorii opisujących jej wielkość, 

należałoby posiadać szczegółowe informacje dotyczące krajowej populacji bobra 

europejskiego. 
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13. ZAŁĄCZNIK NR 1 LOKALIZACJA BADANYCH ODCINKÓW  
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14. ZAŁĄCZNIK NR 2 CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK BOBRA 

EUROPEJSKIEGO 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 1: 

Lokalizacja – rz. Biebrza, tzw. Pale. 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 

Dystans od początku transektu – 2.5 km do 3.2 km 

Opis: 

Stanowisko zajmowane jest przez jedną rodzinę od co najmniej 12 lat. W jego obrębie znaleziono trzy żeremia, 
z czego dwa są nieczynne (jedno z nich zupełnie rozpadło się). Pierwsze żeremie, położone na wschodnim 
brzegu zostało opuszczone. Wokół niego widoczne są stare zgryzy oraz bardzo niewielka ilość świeżych 
odrostów wierzby. Na zachodnim brzegu rzeki stwierdzono świeże zgryzy. Obserwacja wykazała, że bobry 
przypływają na żer z drugiego żeremia. Odnaleziono od strony rzeki charakterystyczne nory w wysokim brzegu 
grądu. Najdłuższe z nich stanowią kompleks około 5m. Od strony wschodniej znajdują się pojedyncze nory, 
przylegające do powierzchni zakrzaczeń wierzbowych o pow. około 45 arów, które są regularnie zgryzane. Nory 
wykorzystywane są jedynie zimą, prawdopodobnie po wyczerpaniu magazynu żerowego położonego przy 
żeremiu zlokalizowanym na starorzeczu. Przez ostatnie dwa lata grąd całorocznie otaczała woda starorzecza, 
mającego stałe połączenie z rz. Biebrzą. Nory zamieszkują też regularnie wydra i norka amerykańska.  

Czynne żeremie położone jest w trzcinowisku okalającym starorzecze. Ze względu na pokrywę lodową nie 
odnaleziono magazynu żerowego, jednak ślady na żeremiu wyraźnie wskazują na stałą obecność w nim 
bobrów. Bezpośrednia obserwacja wykazała, że rodzina liczy obecnie 6 osobników.  

Stwierdzono dwa magazyny żerowe położone w odległości około 450m od siebie. Magazyn w okolicy nor 
powstał dopiero po 25 stycznia 2012 roku (podczas kontroli wykonywanej w dniu 25.01 nie został stwierdzony). 
Drugi magazyn był niewidoczny, dopiero obserwacja zachowania bobrów wskazała, że zwierzęta regularnie 
wpływają pod lód, spod którego wyciągają gałęzie wierzbowe. Potwierdzeniem tego była bezpośrednia 
obserwacja, która wykazała, że gałęzie nie stanowią świeżych zgryzów, lecz są żerem sprzed co najmniej kilku 
dni, który został zgromadzony w tym miejscu.  

Wzdłuż rzeki prowadzi stara droga/grobla, którą bobry z tej rodziny w wielu miejscach naruszyły. Szkody 
powstają najprawdopodobniej w okresie, kiedy starorzecze traci połączenie z rzeką i bobry przekopują kanały 
zapewniające im bezpośredni dostęp do rzeki.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 2: 

Lokalizacja – Biebrza, tzw. Mielewieckie 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 

Dystans od początku transektu – 5.2 km 

Opis: 

Pojedyncze żeremie położone około 5m od brzegu rzeki, którego podstawa wybudowana została na dawnym 
zakrzaczeniu wierzbowym. Stanowisko jest stare. Zgryziona wierzba odrasta słabo. Wokół żeremia występuje 
liczna sieć korytarzy świadcząca o częstym niskim poziomie wody w tym miejscu, co zmusza bobry do 
przekopywania kanałów, dzięki którym docierają do żeru. Istniejące zakrzaczenia wierzbowe pozostają w 
odległości 60-80m od żeremia.  

Brak obserwacji bezpośredniej zwierząt. 

Wskaźnik stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

54 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 3: 

Lokalizacja – Biebrza, tzw. Dąbrówki ( Dąbrowa) 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 

Dystans od początku transeptu – 12,08km 

Opis: 

Nowopowstałe stanowisko położone na brzegu rzeki Biebrzy pośród zakrzaczeń wierzbowych. Przy samym 
żeremiu, w nurcie rzeki, zlokalizowany jest zimowy magazyn żerowy o objętości ok. 3mp. Według 
zeszłorocznych obserwacji, stanowisko liczy do trzech osobników. Prawdopodobnie są to bobry pochodzące ze 
stanowiska oddalonego 275m w linii prostej.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 4: 

Lokalizacja – Biebrza, okolice ujścia Klimaszewnicy 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 

Dystans od początku transeptu – 14,7km  

Opis: 

Stanowisko położone na cyklicznie zalewanym terenie pomiędzy rzeką Biebrzą, a jej starorzeczem. Jest to 
wypłycona, zarośnięta krzewami wierzbowymi, część dawnego koryta rzeki. W pobliżu czynnego żeremia 
zlokalizowane są dwa stare żeremia, które są nieczynne. Jedno z nich znajduje się przy ujściu Klimaszewnicy, 
drugie na końcu starorzecza w odległości 70m od opisywanego żeremia.  

Żeremie założone wśród zakrzaczeń wierzbowych, wybudowane przez zwierzęta około 2 - 3 lata temu. Nie 
stwierdzono świeżych zgryzów wokół żeremia. Magazyn położony na wąskiej odnodze starorzecza. Objętość 
magazynu – ok. 16 mp.  

Rodzina bobrowa w lutym 2011 roku liczyła 6 osobników. Bardzo blisko niej zlokalizowana jest druga, znacznie 
mniejsza rodzina. Jej żeremie położone jest w linii prostej w odległości około 230m.  W lutym 2011 roku obie 
rodziny obserwowane były w tym samym czasie.  

Bliskie położenie nieczynnych żeremi wskazywałoby, że jest to przynajmniej trzecia lokalizacja tej rodziny. 
Poprzednie dwa, nieczynne żeremia, położone są w miejscach obecnie prawie pozbawionych zakrzaczeń 
wierzbowych. Wyeksploatowanie bazy żerowej stanowiska jest szczególnie widoczne przy ujściu Klimaszewnicy. 
Zauważalne są odrosty wierzby wyrastające z pni zgryzionych wcześniej wierzb o większej średnicy (pow. 
20cm).  

Czynne żeremie odnaleziono podczas drugiej, pieszej kontroli wykonywanej już po grubej pokrywie lodowej. W 
czasie pierwszej kontroli, wykonywanej z łodzi, niemożliwe było dostrzeżenie tego żeremia, ponieważ było 
zasłonięte krzewami wierzby.  

Żeremie znajduje się w dosyć równej odległości zarówno od rzeki Biebrzy, jak i od otwartej wody starorzecza – 
około 80m.  

W obrębie stanowiska występuje obfita baza żerowa – zakrzaczenia wierzbowe porastają około 2.3 ha w 
bezpośrednim sąsiedztwie żeremia, oraz około 1.7 ha w jego dalszej odległości.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr  5: 

Lokalizacja – Biebrza, okolice Białego Grądu 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 
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Dystans od początku transektu – 16.4km 

Opis: 

Stanowisko położone niedaleko od punktu widokowego na Białym Grądzie. Zlokalizowano trzy żeremia, przy 
czym tylko przy jednym jest magazyn żerowy, przy drugim stwierdzono bobrowe tropy. Jedno żeremie 
pozostaje nieczynne. Czynne żeremie położone jest wśród nadbrzeżnych zakrzaczeń wierzbowych. Aktualnych 
zagrożeń nie stwierdzono, chociaż w trakcie wykonywania obserwacji prowadzonych kilka lat temu znaleziono 
resztki bobra zagryzionego przez wilki.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 6: 

Lokalizacja – Biebrza, na wysokości wsi Chyliny 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu – 537m do 3.56km 

Opis: 

Jest to nowopowstałe stanowisko położone na brzegu rzeki Biebrzy w zakrzaczeniach wierzbowych o 
powierzchni ok. 2,30ha. 

Przy samym żeremiu, w nurcie, zlokalizowany jest magazyn żerowy o objętości ok. 8mp. W obrębie stanowiska 
występują dwa żeremia. Jedno, położone w pobliżu wsi Brzostowo jest opuszczone. Ponieważ wyczerpaniu 
uległa baza żerowa, bobry przeniosły się na nowe miejsce, obfitujące w wierzbę. Z informacji uzyskanych od 
miejscowej ludności wynika, że zwierzęta pojawiają się w okolicy starego żeremia lecz nie ma to charakteru 
stałego pobytu. W pobliżu opuszczonego żeremia czasami obserwowano wydry.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 7:  

Lokalizacja – Biebrza, na wysokości wsi Chyliny / Pluty 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu   3,57km do 4.81km.    

Opis: 

Stanowisko położone w zakrzaczeniach wierzbowych o powierzchni ok. 1,68ha, ciągnących się wzdłuż rzeki 
Biebrzy. Zajmuje odcinek 1.24km biegu rzeki.  W skład stanowiska wchodzą dwa żeremia, z czego jedno jest 
opuszczone.  

Rozległa, jesienno – zimowa baza żerowa jest zgryziona w 15% - 40%. Stwierdzono niewielki magazyn żerowy – 
ok. 3.5mp. Brak pokrywy lodowej do końca stycznia ułatwił bobrom  dostęp do żeru. Gałęzie w magazynie 
żerowym były uzupełniane na bieżąco. Nie odnotowano tropów wilczych.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 8:  

Lokalizacja – Biebrza, na wysokości wsi Pluty 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu  6,21km – 6,81 

Opis: 

Stanowisko położone pośród zakrzaczeń wierzbowych o powierzchni ok. 1,56 ha, ciągnących się wzdłuż rzeki 
Biebrzy. Zajmuje odcinek ok. 1,4km biegu rzeki. 
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Na zasiedlonym terenie zlokalizowane są dwa żeremia, z czego jedno pozostaje nieczynne.  

Baza żerowa w wystarczającej ilości. Zakrzewienia nie maja charakteru ciągłego, lecz porastających brzeg 
większych kęp wierzby zgryzionych do 60%. Zgryziona w tym miejscu wierzba ma jednak dosyć duże zdolności 
odrostowe. Objętość zimowego magazynu żerowego jest szacowana na ok. 5mp.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr. 9: 

Lokalizacja – Biebrza, na wysokości wsi Brychy 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu 7,58km – 8,28km 

Opis: 

Stanowisko zajmuje 700m długości odcinka rzeki. Obejmuje siedem większych kęp zakrzaczeń wierzbowych o 
łącznej powierzchni około 2,35 ha, co zapewnia bobrom obfitą bazę żeru jesienno – zimowego. 

Zlokalizowano tu jedno żeremie oraz dwa kopczyki zapachowe.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 10: 

Lokalizacja – Biebrza pomiędzy ujściem Wissy i Kosódki 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu: 9,15 km do 9,75 km ( 600m)  

Opis: 

Stanowisko położone pośród nadrzecznych zakrzaczeń wierzbowych. W jego obrębie znajdują się dwie duże 
kępy krzewów wierzbowych o łącznej powierzchni ok. 1,60 ha.  Wokół stanowiska występuje duża zasobność w 
żer jesienno – zimowy. Magazyn żerowy o objętości ok. 12mp zlokalizowany jest przy żeremiu. 

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony dużych drapieżników oraz człowieka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 11: 

Lokalizacja – Biebrza, ujście Kosódki 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu: 10,15km do 10,77km ( 620m)  

Opis: 

Stanowisko położone w obrębie nadrzecznych zakrzaczeń wierzbowych w odległości ok. 400m od 
poprzedniego. W jego bezpośrednim zasięgu położone są dwie duże kępy wierzbowe o łącznej powierzchni ok. 
1.88ha. Wokół stanowiska występuje duża zasobność w żer jesienno – zimowy. 

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilka oraz człowieka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 12: 

Lokalizacja – Biebrza, okolice Góry Sółkowa 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 
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Dystans od początku transektu: 11,45km do 11,89km ( 440m) 

Opis: 

Stanowisko położone pośród zakrzaczeń wierzbowych podzielonych na dwie kępy o łącznej powierzchni około 
2,04ha. Z tego względu zajmuje niewielki odcinek biegu rzeki – 440m.  

Wokół stanowiska występuje duża zasobność w żer jesienno – zimowy. 

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony drapieżników oraz wywołanych działalnością człowieka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 13 

Lokalizacja – Biebrza okolice Góry Pawłowa 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu: 12,51km do 12,86km (350m) 

Opis: Stanowisko położone w kępie zakrzaczeń wierzbowych. Zlokalizowano dwa użytkowane żeremia, z czego 
przy jednym stwierdzono magazyn żerowy. Na granicy terytorium zlokalizowano kopczyk zapachowy.  

W obrębie stanowiska rosną dwie duże kępy wierzbowe o łącznej powierzchni ok. 1.6ha zapewniające 
dostateczną bazę żeru jesienno – zimowego.  

Nie stwierdzono występowania przypadków drapieżnictwa oraz szkód wyrządzanych przez człowieka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 14 

Lokalizacja – Biebrza okolice Jeziora  Pawłowego 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu: 13,67km do 13,98km ( 300m) 

Opis: 

Stanowisko położone w zakrzaczeniach wierzbowych. Obejmuje dwie duże kępy wierzby o łącznej powierzchni 
ok. 2.30ha. Jesienno – zimowa baza żerowa jest bardzo obfita. Prawdopodobnie z tego względu rodzina 
bobrowa penetruje około 300 metrowy odcinek biegu rzeki. Znaleziono kopczyk zapachowy.  

Brak śladów i tropów wilczych. Nie stwierdzono zagrożeń ze strony człowieka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 15 

Lokalizacja – Biebrza okolice ,,Grzybka”. Na zach. od wsi Budy. 

Transekt III - Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo. 

Dystans od początku transektu: 14,89km do 15,22km ( 330m) 

Opis: 

Stanowisko położone w nadrzecznych zakrzaczeniach wierzbowych, których łączna powierzchnia wynosi ok. 
2,20ha. Występuje tu obfita baza żeru jesienno – zimowego. Stanowisko zajmuje jedynie około 330m biegu 
rzeki.   

Oprócz samego koryta Biebrzy dostępne są dla tej rodziny liczne starorzecza.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe- FV 
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Charakterystyka stanowiska nr 16: 

Lokalizacja: rów melioracyjny, 2.12km na płn. od wsi Zajki, koło tzw. Drugiej Grobli 

Transekt II: Rów od jez. Niklerz (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane 

Dystans od początku transektu: 1,71km 

Opis: 

Stanowisko położone na skraju olsu IV kl. wieku, przy rowie melioracyjnym stanowiącym jednocześnie granicę 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od strony południowej rów jest gęsto porośnięty zakrzaczeniami 
wierzbowymi. W obrębie stanowiska zlokalizowane są dwa żeremia, z czego jedno jest stare i nie użytkowane. 
Przy stanowisku przebywają też piżmaki - znaleziono dwa stosy roślinności zgromadzone przez przedstawicieli 
tego gatunku.  

Baza żerowa jest bardzo bogata, występują tu rozległe zakrzaczenia wierzbowe; brzoza, olcha. Od wschodniej 
strony bobry poruszają się wykorzystując wysychający rów. Od płd. i zach. znajdują się terytoria innych rodzin 
bobrowych.  

Widoczne są liczne wilcze tropy, dlatego też istnieje możliwość drapieżnictwa ze strony wilków (w okolicy 
żeremia znaleziono padlinę łosia ze śladami żerowania wilków).  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 17: 

Lokalizacja: rów melioracyjny, 315m na wsch. od Carskiej Szosy, granica BbPNu 

Transekt II: Rów od jez. Niklerz do grądu Łuczane 

Dystans od początku transektu: 3,04km 

Opis: 

Stanowisko położone w otwartym terenie. Okolicę porasta turzycowisko zarastające trzciną. W promieniu 50m 
od żeremia wierzba jest zgryziona. Bobry podejmują wędrówki do pobliskiego olsu położonego na zachód od 
stanowiska. Jednak po około 250m zaczyna się terytorium kolejnej rodziny bobrowej. Podobna sytuacja jest na 
południe od żeremia, gdzie kolejna rodzina znajduje się w odległości ok. 280m od omawianego stanowiska. 
Baza żerowa jest dostępna od strony wschodniej.  

Żeremie zamieszkuje także norka amerykańska. Stwierdzono liczne tropy wilcze wokół żeremia.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 18: 

Lokalizacja: rów melioracyjny, pod Carska Szosą, granica BbPNu 

Transekt II: Rów melioracyjne od jez. Niklerz do grądu Łuczane 

Dystans od początku transektu: 3,31 – 3,46 km 

Opis: 

Stanowisko jest zlokalizowane przy rowie melioracyjnym, który przecina Carską Szosę. W obrębie stanowiska 
istnieje kompleks nor wraz z żeremiem oraz jedno żeremie użytkowane, ale bez zimowego magazynu 
żerowego. Magazyn żerowy jest zatopiony w niewielkim zalewie po zachodniej stronie szosy. Około 100m od 
głównych nor, na wschód, bobry wybudowały małą tamę ograniczającą odpływ wody z rowu.  

Baza żerowa jest bogata. Dużą część żeru jesienno – zimowego stanowi olcha (w I kl. wieku) zgryzana na terenie 
wspólnoty wsi Laskowiec, oraz w prywatnym olsie (w III kl. wieku). W olsie tym występuje bardzo rozległe 
zakrzaczenie wierzbowe. Duża ilość kanałów przekopanych przez bobry, zapewnia im doskonałą możliwość 
penetracji terenu. Umożliwiają też bobrom dotarcie do żeru.  
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Wykopane nory w nasypie drogi powodują, że jej brzegi po obu stronach zapadają się. Widoczne są wyrwy i 
osunięcia części betonowych zabezpieczeń mostu.  

W obrębie stanowiska występuje norka amerykańska. Znikome ryzyko możliwości drapieżnictwa ze strony 
wilków, chociaż spotykane są tropy wilków na skraju zalewu.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 19: 

Lokalizacja: rów melioracyjny, płd. granica BbPNu 

Transekt II: rów melioracyjny od jez. Niklerz do grądu Łuczane. 

Dystans od początku transektu: 4,72km 

Opis: 

Stanowisko jest położone na terenie wspólnoty wsi Laskowiec. Dawniej występował tu ols, obecnie po 
dewastacyjnych cięciach z początku lat 90-tych, pozostały jedynie zadrzewienie olchy w wieku 5-15 lat. 
Corocznie zimą są one bardzo mocno przecinane. Występują liczne zakrzewienia wierzbowe charakteryzujące 
się dużą siłą odrostową. W pobliskim olsie (w III kl. wieku drzewostanu), położonym na gruntach Skarbu 
Państwa stwierdzono niewielką ilość zgryzów bobrowych. 

Brak śladów świadczących o możliwości występowania drapieżnictwa ze strony wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 20: 

Lokalizacja: rów melioracyjny, na zachód od Wielkiego grądu koło wsi Brzeziny, tzw. Windat 

Transekt II: rów melioracyjny od jez. Niklerz do grądu Łuczane 

Dystans od początku transektu: 7,51km 

Opis: 

Stanowisko położone pośród rozległych zakrzaczeń wierzbowych, porastających obniżenie terenu przy rowie 
melioracyjnym. Zakrzaczenia są stare, w dużej części wierzba usycha, świeżych odrostów jest niewiele. Na 
brzegach rowu porośniętego brzozą występują nieliczne zgryzy.  

Po 135m rów dochodzi do uprawnych łąk i tylko sam jego brzeg jest zarośnięty.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 21: 

Lokalizacja: Biebrza, na wsch. od wsi Szostaki. 

Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia. 

Dystans od początku transektu: 50m 

Opis : 

Stanowisko położone w zakolu rzeki Biebrzy wśród zakrzaczeń wierzbowych. W zasięgu rodziny występują trzy 
duże skupiska tych zakrzaczeń, co zapewnia bobrom odpowiednią bazę żerową. W tym miejscu wierzba 
charakteryzuje się dużą zdolnością odrostową, co prawdopodobnie spowoduje, iż zwierzęta nadal będą 
zasiedlać stanowisko.  

Nie stwierdzono tropów wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 
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Charakterystyka stanowiska nr 22: 

Lokalizacja: rzeka Biebrza, starorzecze oraz rów melioracyjny na wysokości wsi Burzyn, okolice grądu Olsykowo 

Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia. 

Dystans od początku transektu: 980m 

Opis: 

Stanowisko położone w starorzeczu rzeki Biebrzy. Żeremie otoczone jest trzcinowiskiem. Szlaki wodne 
umożliwiają zwierzętom wygodne penetrowanie terenu. Starorzecze poprzez kanał melioracyjny posiada 
całoroczne połączenie z rzeką. Do lutego 2012r istniały w pobliżu dwa kompleksy zadrzewień, z czego jedno, z 
przeważającym udziałem olchy, całkowicie wycięto. Pozostawiono natomiast kilka sztuk dębu. Drugie 
zadrzewienie pozostaje niezagrożone wycinką. Nielicznie pozyskiwany jest posusz dębu. Ujście kanału jak i jego 
brzegi miejscami obficie porośnięte są zakrzaczeniami wierzbowymi. Jesienno – zimowa baza żerowa jest 
bogata.  

Bardzo prawdopodobne drapieżnictwo ze strony wilka. W latach 2004/2005 na pobliskim (300m) Olsykowie 
istniała nora wilcza. Zimą widoczne są częste tropy wilcze wokół żeremia.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Charakterystyka stanowiska nr 23: 

Lokalizacja: Biebrza na wysokości kościoła we wsi Burzyn 

Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia. 

Dystans od początku transektu: 1,47 km. 

Opis: 

Stanowisko położone jest wśród zakrzaczeń wierzbowych porastających brzegi rzeki Biebrzy.  

Baza żerowa jest obfita, niezagrożona wyczerpaniem w najbliższym czasie. Bobry w okresie zimowym, przy 
wysokim stanie wody, żerują także zgryzając wierzby o obwodzie około 120-150cm. Wierzby te porastają skraj 
łąk koło miejscowości Burzyn w odległości 150m-170m od zabudowań wsi.  

Zimą 2011 roku z punktu widokowego często obserwowano żerującej bobry (5 osobników).  

Żeremie zamieszkuje też norka amerykańska.  

Ze względu na bliskość osad ludzkich niewielkie jest zagrożenie drapieżnictwem ze strony wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Charakterystyka stanowiska nr 24: 

Lokalizacja: Cetna/Biebrza, 850m na płd. od wsi Burzyn 

Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia 

Dystans od początku transektu: 2.48 km 

Opis : 

Stanowisko położone od ujścia Cetny do Biebrzy i 350m w górę Cetny do ruin gospodarstwa.  

Pomimo, iż charakter cieku Cetny jest bardziej zbliżony do strumienia aniżeli typowej rzeki, to jednak bardzo 
chętnie został zasiedlony przez bobry. Zwierzęta większość żeru pozyskują z zakrzaczeń wierzbowych 
porastających brzegi strumienia. Bazę żerową stanowi wąski pas zakrzaczeń, ciągnący się wzdłuż koryta 
strumienia. Istnieje możliwość szkód bobrowych w pobliskich zadrzewieniach i niewielkich lasach olchowych. Z 
racji całorocznego połączenia Cetny z Biebrzą, bobry chętnie korzystają też z dostępności pokarmu wzdłuż 
koryta rzeki Biebrzy.  

Nie stwierdzono drapieżnictwa ze strony wilków.  
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Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 25: 

Lokalizacja: ciąg starorzeczy Biebrzy na wysokości wsi Sieburczyn.  

Transekt I: Biebrza na odcinku Szostaki do ujścia. 

Dystans od początku transektu: 6,75km 

Opis: 

Stanowisko obejmuje swoim zasięgiem niewielką część koryta rzeki Biebrzy oraz ciąg jej starorzeczy od wsi 
Sieburczyn po grąd Wysoki Osówek, w którym zlokalizowane są czynne nory tej rodziny. W jednym ze 
starorzeczy znajduje się nieczynne już żeremie wraz z systemem nor, które wykorzystywane są przez zwierzęta 
w okresie letnim, przy niskim stanie wody. Obszar penetrowany przez rodzinę bobrową jest bardzo duży i 
obejmuje teren od koryta rzeki Biebrzy po Osówek i dalej w kierunki wsi Giełczyn do grądu Pońca. W okresie 
wiosennym przy wysokim stanie wody, bobry bez przeszkód penetrują teren na obszarze ok. 1km². Po spadku 
wody ograniczają się do starorzeczy Biebrzy. Czynne nory położone są w zachodnim brzegu grądu Wysoki 
Osówek i zajmują odcinek około 25m jego szerokości (zlokalizowano 6 wylotów nor). Grąd bezpośrednio 
przylega do starorzecza, którego głębokość w tym miejscu dochodzi do 4 m przy średnim stanie wody. Grąd 
porasta dąb w wieku około 45-60 lat. Baza żerowa jest zasobna, występuje wiele rozległych zakrzaczeń 
wierzbowych.  

Nie stwierdzono drapieżnictwa ze strony wilków. Okresowo, w norach bobrom towarzyszy wydra.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 26:  

Lokalizacja rz. Kosódka, około 1.8km na płn-wsch od wsi Dobarz 

Transekt IV: Kosódka od tzw. Wypaleń do ujścia. 

Dystans od początku transektu: 1.63km  

Opis: 

Stanowisko położone w olsie IIIb klasy wieku, kilka metrów obok głównego koryta Kosódki. Utworzony jest w 
tym miejscu niewielki zalew.  

Baza żerowa jest bogata. Oprócz olchy i brzozy, stanowiących główne gatunki lasotwórcze, występują też w 
dużej ilości zakrzaczenia wierzby, która obok olchy stanowi podstawowy składnik zimowego magazynu 
żerowego. Wierzba ma duże zdolności odrostowe i w najbliższym okresie nie ma zagrożenia wyczerpania się 
zimowej bazy żerowej.  

Możliwe jest zagrożenie drapieżnictwem ze strony wilka. W okresie jesienno-zimowym stwierdzono liczne tropy 
wilków w tej okolicy.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Charakterystyka stanowiska nr 27 

Lokalizacja: Kanał Łęg na wysokości wsi Kapice 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw.                                                             
,,Klina”   

Dystans od początku transektu – 130m 

Stanowisko położone w brzezinie bagiennej z zakrzaczeniami wierzbowymi, na brzegu kanału melioracyjnego. 
Porastające teren brzozy i wierzba zapewniają dobrą bazę żerową. Mimo zgryzień na poziomie 50-60% nie 
widać oznak jej wyczerpywania się. W okresie wiosennym, rozlewiska zapewniają dostęp do dalej położonych 
miejsc. Łącznie zbiorowisko roślinne zapewnia żer na powierzchni około 2.90 ha.  
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Podczas kontroli nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilków, natomiast teren ten jest na pewno przez nie 
penetrowany, a tym samym istnieje możliwość redukcji bobrów przez te drapieżniki. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 28 

Lokalizacja: Kanał Łęg na wysokości wsi Kapice 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw. ,,Klina”  

Dystans od początku transektu - 1km 

Stanowisko położone jest przy kanale melioracyjnym w zwartej brzezinie bagiennej. Dodatkowo żer zapewnia 
silnie rozwinięty podszyt złożony z zakrzaczeń wierzbowych. Drzewostan jest z domieszką olchy, która 
sporadycznie jest zgryzana przez bobry. Przy samym kanale występuje bardzo duża ilość zgryzów. W okresie 
wiosennych rozlewisk, dostęp do bazy żerowej znacznie się poszerza (do około 1.60 ha).  

Podczas kontroli nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilków, natomiast teren ten jest na pewno przez nie 
penetrowany, a tym samym istnieje możliwość redukcji bobrów przez te drapieżniki. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 29 

Lokalizacja: Kanał Łęg na wysokości wsi Kapice 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw. ,,Klina” 

Dystans od początku transektu - 2,2km 

Opis: 

Stanowisko zlokalizowane jest na Kanale Łęg, w turzycowisku pokrytym licznie kępami zakrzaczeń wierzbowych. 
Głównym pokarmem bobrów jest wierzba. Pojedynczo występują brzozy pochodzące z samosiewu z pobliskich 
brzezin bagiennych.  

Wzdłuż rowu nielicznie występuje olcha, która jest sporadycznie zgryzana.  

W okresie wiosennym baza żerowa znacznie się poszerza do około 1.75ha.  

Widoczne liczne korytarze podczas niskiego stanu wody zapewniają zwierzętom dostęp do dalej rosnących 
wierzb.  

Mimo, że teren ten wchodzi w skład łowieckiego terytorium wilków, nie stwierdzono wilczych tropów ani ich 
odchodów w obrębie stanowiska.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 30 

Lokalizacja: Kanał Łęg na wysokości wsi Kapice, granica BbPN 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw.,,Klina” 

Opis: 

Dystans od początku transektu - 2,55km (350m od poprzedniego stanowiska)  

Stanowisko położone na skrzyżowaniu kanałów Łęg i Kapickiego. Żeremie zbudowane jest na skraju 
niewielkiego samosiewu olchy. Kanał w tym miejscu odcina okresowo suche łąki na płd.–zach. od podmokłych 
turzycowisk położonych na płn.-wsch. Brzeg kanału Kapickiego jest wyżej położony, a droga biegnąca wzdłuż 
niego ma charakter grobli. Aktywność żerowa bobrów ogranicza się do zarośli pokrywających turzycowisko oraz 
drzew porastających brzegi kanału (ogółem na powierzchni około 1.50ha).  
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Zlokalizowano dwie tamy, z czego jedna, bliżej żeremia, odnawiana jest systematycznie, natomiast druga jest 
nienaprawiana i nie spełnia swojej funkcji.  

Nie znaleziono tropów ani odchodów wilczych, ale wiadomym jest, że grobla chętnie jest wykorzystywana przez 
wilki jako dogodny szlak migracyjny.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka  stanowiska nr 31 

Lokalizacja : Kanał Kapicki 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw.,,Klina”  

Dystans od początku transektu 3,15km ( około 600m od poprzedniego stanowiska).  

Opis: 

Stanowisko położone na kanale melioracyjnym w drzewostanie o charakterze brzeziny bagiennej. Dostępna jest 
także wierzba, ale żer koncentruje się głównie na brzozie i niewielkiej ilości olszy.  

Bobry zamieszkują sieć nor ciągnących się na długości kilku metrów. Kopanie nor umożliwia wysoki brzeg 
kanału stanowiący jednocześnie groblę i drogę. Aktywność budowlana bobrów powoduje, że droga miejscami 
zapada się. Płn. strona lasu jest podmokła, a przy wysokim stanie wody zapewnia bobrom znakomity dostęp do 
dalej położonego pokarmu. Ogółem bobry wiosną mają dostęp do bazy żerowej na powierzchni do około 3ha.  

Zlokalizowano dwie główne nory, z czego przy jednej zatopiony jest magazyn żerowy. Mimo, że najwięcej wokół 
stanowiska rośnie brzozy, dominującym gatunkiem wchodzącym w skład zimowego magazynu żerowego jest 
wierzba.  

Zlokalizowano jedną tamę.  

Nie znaleziono tropów ani odchodów wilczych, ale możliwość drapieżnictwa z ich strony jest prawdopodobna. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Charakterystyka stanowiska nr 32 

Lokalizacja: Kanał Kapicki 

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw. ,,Klina” 

Dystans od początku transektu - 4,75km (około 1.6 km od poprzedniego stanowiska) 

Opis: 

Stanowisko położone na brzegu kanału. Składa się z jednego żeremia wraz z magazynem żerowym oraz 
czterech nor, z których jedna stanowi z żeremiem jedną całość. Wykopane przez bobry nory i kanały naruszają 
stabilność drogi biegnącej wzdłuż kanału. Większość żeru zwierzęta pozyskują z płn. części brzeziny, ale liczne 
kanały przekopane w grobli wskazują, że poruszają się też po płd. części lasu. Ogółem bobry mają do dyspozycji 
nawet do kilku hektarów brzeziny z podszytem wierzbowym.  

Nie stwierdzono tropów czy odchodów wilków, ale drapieżnictwo nie jest wykluczone 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 33 

Lokalizacja: Kanał Kapicki w okolicy leśniczówki Kapice  

Transekt VI – Kanał Łęg wraz z kanałem biegnącym w kierunku Wólki Piasecznej do tzw. „Klina”. 

Dystans od początku transektu - 5,75km (około 1km od poprzedniego stanowiska). 

Opis: 
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Stanowisko rozległe, położone głównie w brzezinie bagiennej, zajmujące około 900m odcinka kanału. Zajęta 
nora z magazynem żerowym położona jest na brzegu grądu porośniętego lasem w IV kl. wieku.  

Na grądzie zgryzane są duże drzewa - osiki i brzozy ~ 1.5 m³ objętości. Poza tym, zgryzane są niewysokie brzozy 
i wierzby. Zlokalizowano trzy tamy, z czego jedna zatyka przepust pod drogą biegnącą do leśniczówki Kapice. 
Zatykany przez bobry jest też jaz/zastawka zbudowany na kanale w pobliżu nory.  

Duża część zajętego przez rodzinę terenu jest przez cały czas zalana. Wyjątkiem jest wspomniany wcześniej 
grąd. Baza żerowa jest bardzo obfita. 

Nie znaleziono tropów i odchodów wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 34 

Lokalizacja: rz. Ełk, niedaleko wsi Modzelówka 

Transekt VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota               

Dystans od początku transektu - 1,4km  

Opis: 

Stanowisko położone jest na skraju oczka wodnego, będącego dawniej częścią rzeki Ełk, a położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Poziom wody w rzece waha się okresowo i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko 
oczka wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których 
woda występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi.  

W okresie letnim penetracja terenu przez bobry ogranicza się tylko do najbliższych okolic żeremia, natomiast w 
czasie wiosennych przyborów wody, pobliski kompleks leśny staje się dla nich dostępny.  

Przy żeremiu zlokalizowany jest magazyn żerowy. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Charakterystyka stanowiska nr 35 

Lokalizacja: rz. Ełk, na płn. - zach. od Bagna Modzelówka 

Transekt VII –Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota  

Dystans od początku transektu - 2,15km  

Opis: 

Stanowisko położone jest na skraju oczka wodnego, będącego dawniej częścią rzeki Ełk, a położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. W okresie letnim zasięg bobrów ogranicza się tylko do najbliższych okolic żeremia, natomiast 
w czasie wiosennych przyborów wody, pobliski kompleks leśny jest dla nich dostępny.  

Przy żeremiu zlokalizowany jest magazyn żerowy. Zbudowany jest z wierzby pochodzącej z pobliskich 
zakrzaczeń. Porastająca obszar wierzba charakteryzuje się wysoką siłą odroślową, co sprawia, iż w najbliższym 
okresie zwierzęta będą miały dostęp do stałej bazy pokarmowej. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Charakterystyka stanowiska nr 36 

Lokalizacja: rz. Ełk, niedaleko Bagna Modzelówka 

Transekt VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota                                   

Dystans od początku transektu - 3,45km  
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Stanowisko znajduje się na skraju oczka wodnego (będącego dawniej częścią rzeki Ełk) położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Poziom wody w rzece waha się okresowo i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko 
oczka wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których 
woda występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

Przy żeremiu zlokalizowany jest magazyn żerowy składający się z gałęzi wierzby pochodzącej z okalających 
żeremie zakrzaczeń. Bobry żerują też na skraju pobliskiego kompleksu leśnego, który w okresie wiosennych 
rozlewów staje się dla nich dostępny.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 37 

Lokalizacja : rz. Ełk, na płn. od kompleksu Bagna Modzelówka 

Transekt VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota                                   

Dystans od początku transektu - 4,05km  

Stanowisko znajduje się na skraju oczka wodnego (będącego dawniej częścią rzeki Ełk), położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Poziom wody w rzece waha się okresowo i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko 
oczka wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których 
woda występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

Żeremie znajduje się na otwartym terenie, najbliższy kompleks leśny położony jest w odległości około 250m. 
Przy żeremiu znajdują się zakrzaczenia i kępy wierzbowe. W okresie wiosennego przyboru wody, bobry mają 
szansę na dotarcie do wspomnianego kompleksu leśnego.  

Brak zagrożeń ze strony wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 38 

Lokalizacja : rz. Ełk, przy kompleksie Bagna Modzelówka 

Transekt  VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota                                   

Dystans od początku transektu - 4,7km  

Stanowisko znajduje się na skraju oczka wodnego (będącego dawniej częścią rzeki Ełk), położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Poziom wody w rzece waha się okresowo i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko 
oczka wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których 
woda występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

Stanowisko obfituje w bazę żerową składającą się z zakrzaczeń wierzbowych, a niedaleko znajduje się 
odgałęzienie kompleksu leśnego, do którego zwierzęta mają całoroczny dostęp. W okresie wiosennych 
rozlewisk, dostępna baza żerowa znacznie powiększa się.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilka. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 39 

Lokalizacja : rz. Ełk,  

Transekt VII –Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota          
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Dystans od początku transektu - 5,05km ( 350m od poprzedniego stanowiska) 

Stanowisko znajduje się na skraju oczka wodnego (będącego dawniej częścią rzeki Ełk), położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Poziom wody w rzece waha się okresowo i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko 
oczka wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których 
woda występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

W obrębie stanowiska znajdują się dwa żeremia - każde z  magazynem żerowym. Jedno, przy oczku wodnym 
ma charakter połączonych dwóch żeremii, a drugie, w odległości około 8 - 9m, łączy się z otwartą wodą 
głębokim, ale wąskim kanałem. W tym też kanale zwierzęta zatopiły niewielki magazyn żerowy. Pomimo 
występowania dwóch magazynów, miejsce to należy określić jako jedno stanowisko (ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo dwóch żeremi).  

W trzcinach, przy oczku, znajduje się ubiegłoroczne gniazdo łabędzia niemego.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 40 

Lokalizacja : rz. Ełk, okolice tzw. Dębca. 

Transekt VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota.                                   

Dystans od początku transektu - 9,25km  

Stanowisko położone na skraju oczka wodnego, będącego dawniej częścią rzeki Ełk, a położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Obecnie rzeka ma charakter okresowy i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko oczka 
wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których woda 
występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

Stanowisko położone na otwartym terenie, ukryte w trzcinowisku pośród zakrzaczeń wierzbowych. 

W obrębie stanowiska rośnie kilka kęp wierzby, na których bobry intensywnie żerują. Wierzba wykazuje dużą 
siłę odroślową.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilka.   

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 41 

Lokalizacja : rz. Ełk, okolice tzw. Dębca, niedaleko ujścia Ełku do Jegrzni. 

Transekt VII – Jegrznia oraz Ełk od Modzelówki do drogi Ciszewo – Piekielne Wrota                                   

Dystans od początku transektu - 10,45km  

Stanowisko położone na skraju oczka wodnego, będącego dawniej częścią rzeki Ełk, a położonego na skraju 
użytków wsi Sołki. Obecnie rzeka ma charakter okresowy i w czasie niskiego stanu wody pozostają tylko oczka 
wodne połączone zarośniętym śladem koryta rzeki. Powoduje to, iż bobry zasiedlają miejsca, w których woda 
występuje przez cały rok. W niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne z wysuniętymi w stronę 
dawnego koryta zakrzaczeniami wierzbowymi, czasem ukrytymi pośród trzcinowisk.  

Obszar stanowiska  zapewnia dobrą bazę żerowa. Liczne zakrzaczenia wierzbowe oraz zadrzewienia olchy i 
brzozy zapewniają im dobry, całoroczny dostęp do pokarmu.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilka.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 42 
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Lokalizacja : Jegrznia, tzw. Zakołek 

Transekt  VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 2,5km  

Stanowisko położone na zakolu Jegrzni na terenie otwartym wśród zakrzaczeń wierzbowych. 

Obszar stanowiska przylega do kompleksu leśnego, do którego bobry mają dostęp przez cały rok. W okresie 
wiosennych rozlewisk lub w czasie wysokiego stanu wody, baza żerowa bobrów znacznie się poszerza nawet do 
kilku hektarów. Zwierzęta żerują głównie wzdłuż rzeki Jegrzni.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilków.   

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 43 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 2,5km  

Stanowisko położone na brzegu kanału, częściowo w obrębie olsu. Zgryzy występują na zakrzaczeniach 
wierzbowych, olchach oraz brzozach. Magazyn żerowy położony obok żeremia składa się w połowie z wierzby, 
następnie brzozy i niewielkiej ilości olchy. Baza żerowa jest obfita. W okresie wysokich stanów wód zwiększa się 
znacznie dostępność terenu dla bobrów.  

Nie stwierdzono zagrożeń ze strony wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 44 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 3,1km ( około 650m od poprzedniego stanowiska) 

Stanowisko położone w olsie. Las przylega bezpośrednio do obu stron kanału, co powoduje łatwy dostęp do 
bazy żerowej. Magazyn żerowy zlokalizowany przy samym żeremiu, w większości składa się z wierzby.  

Nie stwierdzono śladów obecności wilków, ale prawdopodobieństwo występowania tego gatunku na tym 
obszarze jest bardzo duże.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 45 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 4,17km 

Stanowisko położone na terenie zakrzaczeń wierzbowych porastających ten odcinek kanału.  

Baza żerowa jest bardzo obfita. Zgryzione wierzby charakteryzują się dużą siłą odroślową. Brzegi kanału porasta 
olcha sporadycznie zgryzana przez bobry. 

Przy wysokim stanie wody możliwe jest żerowanie bobrów w pobliskim kompleksie leśnym.  

Mimo, że nie stwierdzono śladów obecności wilków, jest bardzo prawdopodobne drapieżnictwo z ich strony. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 
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Opis stanowiska nr 46 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt  VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 4,92km 

Stanowisko położone pośród zakrzaczeń wierzbowych. Wzdłuż kanału rosną olchy.  

Stanowisko zlokalizowane jest niedaleko dużego grądu. W okresie niskiego stanu wody dostęp do bazy 
pokarmowej zostaje ograniczony do roślin drzewiastych porastających kanał. Baza żerowa jednak obfita, 
zapewniająca pokarm jesienno - zimowy.  

Stwierdzono tropy wilcze wokół żeremia, prowadzące wzdłuż kanału, skręcające do pobliskiego grądu.   

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 47 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt  VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 5,93km 

Stanowisko położone pośród zakrzaczeń wierzbowych oraz olch porastających brzegi kanału.  

Baza żerowa obfita, szczególnie na terenie położonym na płn. – wsch. od żeremia. Obszar ten dostępny jest dla 
bobrów przez cały rok.  

Odnaleziono świeże tropy wilcze w okolicy, jak i na samym żeremiu.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 48 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 6,6km 

Stanowisko położone w zakrzaczeniach wierzbowych w bliskiej odległości od poprzedniego stanowiska - około 
550m.  

Baza żeru jesienno - zimowego jest obfita, szczególnie dostępna przy wysokim stanie wody oraz wiosną.  

Wierzba charakteryzuje się wysoką zdolnością odroślową. W pobliżu żeremia znajduje się kompleks leśny 
zapewniający bogatą bazę pokarmową.  

Stwierdzono obecność wilków na tym terenie.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 49 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt VIII – Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 8,1km 

Stanowisko położone na brzegu kanału, porośniętego zakrzaczeniami wierzbowych. Brzegi kanału porastają też 
olchy oraz brzozy, które są chętnie zgryzane przez bobry.  
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Baza żeru jesienno - zimowego jest obfita. Obszar sąsiadujący z żeremiem, porośnięty kępami zakrzaczeń 
wierzbowych, zapewnia duży zapas pokarmu. 

Stwierdzono ślady obecności wilków.   

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 50 

Lokalizacja : Kanał Woźnawiejski 

Transekt  VIII –Jegrznia od mostu w Kuligach oraz Kanał Woźnawiejski                             

Dystans od początku transektu - 8,9km 

Stanowisko położone wśród zakrzaczeń wierzbowych porastających brzegi kanału na skrzyżowaniu rowów.  

Baza żerowa jesienno - zimowa jest obfita. Występuje tu duża ilość kęp wierzbowych, charakteryzujących się 
dużą siłą odroślową. Maksymalny obszar, możliwy do penetracji przez bobry to około 4 hektary.  

Nie stwierdzono wilczych tropów, ale w okresie zimowym możliwe jest ich obecność na tym terenie. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe – FV. 

 

Opis stanowiska nr 51 

Lokalizacja : Brzozówka 

Transekt IX –Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie                            

Dystans od początku transektu - 3,02km 

Stanowisko położone na brzegu rzeki Brzozówki pośród zakrzaczeń wierzbowych, na skraju niewielkiego 
kompleksu leśnego. Bazę żerową stanowią brzozy i kępy wierzby. Wschodni brzeg Brzozówki ma charakter 
otwartej łąki, pozbawionej jesienno-zimowej bazy żerowej.  

Zależnie od pory roku i poziomu wody, obszar dostępny dla bobrów kształtuje się na poziomie od 0,5ha do 
około 2ha.  

Zasobność pokarmowa siedliska jest dobra.  

Brak wilczych śladów w okolicy stanowiska.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 52 

Lokalizacja : Biebrza, ujście Brzozówki 

Transekt IX –Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie                            

Dystans od początku transektu - 7,62km 

Stanowisko położone w zakolu rzeki Biebrzy tuż poniżej ujścia Brzozówki. Występuje tu sieć nor położonych w 
kępie zarośli wierzbowych. W obrębie stanowiska zlokalizowano trzy nory, ale tylko przy jednej zatopiony jest 
magazyn żerowy. Pozostałe mają raczej charakter kryjówek na co wskazują pozostawione przez bobry tropy i 
ślady. Przy wylotach wszystkich nor znajdują się stołówki.  

Baza żerowa jest składa się z kilku kęp wierzby rosnących na terenie stanowiska. Sytuacja zmienia się wiosną, 
przy wysokim stanie wody. Dostępny staje się wówczas teren łąk na zachód od rzeki w kierunku wsi Kopytkowo, 
na którym zakrzaczenia wierzbowe występują w znacznej ilości.  

Łąka, na skraju której znajduje się nora, jest regularnie koszona.  

Brak śladów obecności wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 
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Opis stanowiska nr 53 

Lokalizacja : Biebrza,  

Transekt IX –Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie                            

Dystans od początku transektu - 8,42km 

Stanowisko położone w brzegu Biebrzy, bardzo rozległe - około 1.200m brzegu rzeki. Zlokalizowano 5 nor. Dwie 
spośród nich są stale zajęte, a pomiędzy nimi znajduje się jeden magazyn żerowy. Pozostałe nory 
wykorzystywane są przez bobry okresowo.  

Baza żerowa jest uboga, niewielkie skupiska kęp wierzbowych ciągną się po obu skrajach drogi. Wykopane 
przez zwierzęta nory naruszyły drogę (nie widać jednak zapadlisk i osunięć terenu). Zgryzy występują po obu 
stronach drogi, a ślady transportu gałęzi wskazują, że bobry przechodzą poprzez drogę na drugą stronę, po 
czym tą samą trasą wracają z pokarmem do rzeki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wiosną wezbrane wody rzeki 
zalewają drogę (co zdarza się bardzo często) i wówczas zwierzęta uzyskują pełen dostęp do żeru po obu 
stronach drogi.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 54 

Lokalizacja : Biebrza koło wsi Dolistowo 

Transekt  IX – Brzozówka od kolonii Karpowicze oraz Biebrza do mostu w Dolistowie                            

Dystans od początku transektu - 10,42km 

Stanowisko położone w zakolu rzeki Biebrzy tuż koło mostu w Dolistowie. Niedawno znajdowało się tu czynne 
żeremie, ale obecnie bobry przeniosły się do nor. Natomiast niedaleko, poniżej transektu, powstało nowe 
żeremie.  

W skład stanowiska wchodzą trzy nory, z których położona najbliżej mostu jest stale zamieszkiwania przez 
bobry. Przy niej też znajduje się magazyn żerowy. Jest to jedyna nora z obszaru tego stanowiska, która nie 
narusza drogi.  

Wierzby położone najbliżej nory są najbardziej eksploatowane pokarmowo. 

Przy wysokim stanie wody zwiększa się zasięg penetracji terenu przez bobry z 0.5ha do kilku hektarów.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 55 

Lokalizacja - Biebrza, okolice wsi Ostrowie 

Transekt X: Biebrza od ujścia Kamiennej do mostu w Sztabinie 

Dystans od początku transektu - 3,5km 

Stanowisko położone na zakolu rzeki, w szuwarach porastających jej brzeg.  

Niedaleko znajduje się kompleks leśny, do którego bobry przekopały wąski kanał.  

Baza żerowa w bezpośrednim otoczeniu żeremia niewielka. Kilka niedużych kęp wierzby rośnie wzdłuż brzegu 
Biebrzy. 

Brak śladów obecności wilków.  

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 56 
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Lokalizacja - Biebrza, okolice mostu we wsi Kamienna Nowa 

Transekt X: Biebrza od ujścia Kamiennej do mostu w Sztabinie 

Dystans od początku transektu - 8,5km 

Stanowisko znajduje się na zakolu rzeki Biebrzy w pobliżu dużego kompleksu leśnego.  

Żeremie zbudowane jest na skraju oczka wodnego.  

Baza żerowa bezpośrednio przy żeremiu jest uboga. W zależności od poziomu wody bobry mogą penetrować 
mniejszy lub większy obszar w poszukiwaniu żeru.  

Nie stwierdzono śladów obecności wilków. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 

 

Opis stanowiska nr 57 

Lokalizacja - Biebrza, okolice wsi Kolonia Domuraty 

Transekt X: Biebrza od ujścia Kamiennej do mostu w Sztabinie 

Dystans od początku transektu - 18,3km 

Żeremie położone na skraju oczka wodnego, w niedalekiej odległości od kompleksu leśnego.  

Dominującą roślinnością jest szuwar z niewielkimi kępami zakrzaczeń wierzbowych.  

Baza żerowa w bezpośrednim otoczeniu jest bardzo uboga, jednak nieopodal rosnący las (25 – 30m) zapewnia 
dostęp do pokarmu.  

Brak jest śladów obecności wilków. 

Wskaźniki stanu populacji oraz siedliska określono jako właściwe - FV 
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15. ZAŁĄCZNIK NR 3 CHARAKTERYSTYKA STANOWISK WYDRY (TRANSEKTÓW, 

NA KTÓRYCH STWIERDZONO JEJ TROPY ORAZ ŚLADY BYTOWANIA)  

 

Transekt II: Rów od jez. Niklerz (koło wsi Szafranki) do grądu Łuczane 

Odległość od siedzib ludzkich na całej długości nie przekracza 3km. Kłusownictwa nie stwierdzono, natomiast 
na całej długości transektu występowały tropy wilków. W punkcie 511A przebiega szosa (3,1 km od początku 
transektu).  

Na podstawie odnalezionych latryn i stołówek nie było możliwe dokładne określenie diety wydr. Podczas 
terenowych oględzin latryn i stołówek stwierdzono resztki płazów i ryb. Nie znaleziono szczątków chityny, piór 
ani sierści, tak więc najprawdopodobniej raki, ptaki i ssaki nie należały do ofiar tego drapieżnika. Nie 
stwierdzono też resztek gadów. Ze względu na termin inwentaryzacji wykluczono drapieżnictwo wydry 
związane z niszczeniem lęgów ptaków. Wszystkie ślady obecności wydry zlokalizowano w zakrzaczeniach 
wierzbowych, bądź też na ich skraju. 

Wskaźniki stanu populacji oraz środowiska określono jako FV 

 

Transekt III – Biebrza na odcinku Okrasin – Brzostowo 

Odległość od siedzib ludzkich na całej długości transektu nie przekracza 5km. Kłusownictwa nie stwierdzono, 
natomiast na całej długości transektu występowały wilcze tropy. Zagrożeń brak.  

We wszystkich stołówkach i latrynach stwierdzono resztki płazów, ryb i raków. Potwierdzają to też obserwacje 
bezpośrednie żerujących wydr. W diecie tego drapieżnika nie stwierdzono mięczaków, ssaków ani ptaków.  

W przypadku obserwacji bezpośredniej oraz w latrynach i stołówkach (w punkcie 19, GPS 289), stwierdzono w 
diecie owady – pływaki żółtobrzeżki.  

Wskaźniki stanu populacji oraz środowiska określono jako FV 

 

Transekt V – most kolejowy Osowiec – Biebrza na wysokości wsi Olszowa Droga, Grobla Kowala 

Dla każdego punktu pomiarowego GPS odległość od siedzib ludzkich nie przekracza 4 km. Droga przecina 
początek transektu. 

Skład diety – zgodnie z wielokrotnymi obserwacjami bezpośrednimi żerujących wydr oraz na podstawie 
oględzin stołówek i latryn, stwierdzono, że w skład diety tego drapieżnika wchodziły głównie ryby oraz płazy. 
Nie stwierdzono na tym transekcie w żadnych odchodach resztek pancerzy raków, sierści ssaków oraz piór.  

Wskaźniki stanu populacji oraz środowiska określono jako FV. 
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16. ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O PRZEDMIOTACH OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 NA POTRZEBY AKTUALIZACJI SDF 
Gatunek Populacja w obszarze Ocena obszaru 

Wielkość A/B/C/D A/B/C Grupa Kod Nazwa naukowa S NP Typ 
populacji Min Max 

Jednostka Kategoria 
C/R/V/P 

Jakość 
danych 

G/M/P/DD 
Popu-
lacja 

Stan 
zacho-
wania 

Izolacja Ocena 
ogólna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
M 1337 Castor fiber   p=osiadła 1221 1221 i C M C I C A 
M 1355 Lutra lutra   P=osiadła P P  C M C I C A 

Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.  

S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie (tzw. dane wrażliwe), należy wpisać „yes”. 

NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie). 

Typ populacji: p = osiadła, r = wydająca potomstwo, c = przelotna, w = zimująca (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć typu „p = osiadła”). 

osiadłe – występują w obszarze przez cały rok 

lęgowe/wydające potomstwo – gniazdują i/lub wychowują młode w obszarze 

przelotne – wykorzystują obszar w okresie wędrówek lub/i pierzenia poza miejscem lęgu 

zimujące – występują w obszarze w okresie zimowania 

Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 
12 i 17 (zob. portal referencyjny). 

Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne – wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie 
informacji o wielkości populacji. 

Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. ogólne dane 
szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie jeśli nie da się dokonać nawet szacunkowej oceny wielkości populacji –  
w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione). 

W dziale „POPULACJA” należy wprowadzać dokładne dane ilościowe. Jeżeli dokładna liczba nie jest znana należy podać przedział populacji: 

1-5 

6-10 
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11-50 

51-100 

101-250 

251-500 

501-1000 

1001-10 000 

> 10 000 

Jeżeli przedział nie jest znany, lecz są informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości populacji należy podać wielkość populacji używając znaków mniejszości lub 
większości (np. < 100). Należy podać oznaczenie literowe wskazujące, czy wartość populacji jest wyrażona parami (p) czy osobnikami pojedynczymi (i). W przypadku 
gatunków, których biologia rozrodu uzasadnia podanie liczebności osobno dla każdej płci, nadaje się oznaczenie literowe (m) dla samców i (f) dla samic. Należy podać 
uzasadnienie nadania oceny dla każdego gatunku wraz z podaniem materiałów źródłowych. 

 
Ocena populacji 

Wyznaczenie oceny polega na oszacowaniu wielkości populacji danego gatunku lub jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej. Stosuje się trójstopniową skalę: 

A: 100% ≥ p > 15% 

B: 15% ≥ p > 2% 

C: 2% ≥ p > 0% 

D: populacja nieistotna 

UWAGA: Należy dokładnie, tj. w sposób matematyczny stosować powyższą skalę. Trzeba zwrócić uwagę na zamknięte i otwarte przedziały definiowane przez znaki > i ≥ oraz 
przypisanie populacji do odpowiedniego przedziału biorąc pod uwagę zaokrąglenia. Częstym błędem jest przypisanie populacji o udziale 0,49 % i mniejszym do oceny C. 
Tymczasem 0,49 % zaokrągla się do 0 % i wartości tej powinna być przypisana ocena D. Podobnie populacja lokalna stanowiąca 15,2 % populacji krajowej powinna otrzymać 
ocenę B. 

Jeżeli oceniamy, że występowanie danego gatunku na opisywanym obszarze nie ma większego znaczenia (np. pojawia się sporadycznie lub stanowi jedynie nieznaczący 
odsetek populacji krajowej – poniżej 1%), klasyfikujemy jako populacje nieistotną. UWAGA: w takim przypadku nie poddajemy go dalszym ocenom opartym na pozostałych 
kryteriach (nie wypełnia się pól „zachowanie”, „izolacja”, „ocena ogólna”). Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem 
materiałów źródłowych na których oparto ocenę. Szczególnie ważne jest to w przypadku przyznawania nielicznej populacji oceny C na podstawie subiektywnej oceny 
eksperckiej (izolowane stanowisko podgatunku, łącznik między populacjami, populacja reliktowa itp). 
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Stan zachowania 

Kryterium to składa się z dwóch podkryteriów z których pierwsze odwołuje się do stopnia zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla tego gatunku, natomiast 
drugie do możliwości ich ewentualnego odtworzenia (renaturyzacji).  

- Stopień zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla gatunków 

Ocenia się elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku, a zwłaszcza te, które mają wpływ na dynamikę populacji. Ocena siedliska powinna uwzględniać 
jego strukturę oraz wybrane parametry abiotyczne. Stosuje się trójstopniową skalę: 

 I: elementy zachowane w doskonałym stanie 

 II: elementy zachowane w dobrym stanie 

 III: elementy zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane 

Jeżeli stopień zachowania cech siedliska (lub siedlisk) został oceniony jako „doskonały” lub „dobry, wówczas dla „stanu zachowania” przyjmuje się odpowiednio ocenę A (dla 
doskonałego stopnia zachowania cech) lub B (dla dobrego stopnia zachowania cech) niezależnie od oceny podkryterium „możliwość odtworzenia” (renaturyzacji). W 
przypadku analizy stopnia zachowania cech wielu siedlisk ważnych dla gatunku, końcowa ocena powinna być wypadkową ocen cząstkowych przypisanych dla każdego z typu 
siedlisk. 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiaów źródłowych na których oparto ocenę. 

- Możliwość odtworzenia (renaturyzacji) 

W przypadku tego podkryterium, które powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy stopnień zachowania elementów siedliska jest oceniony jako „III - elementy 
zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane”, ocenia się dodatkowo szanse przywrócenia ich do dobrego stanu, również w tróstopniowej skali: 

 renaturyzacja łatwa 

 renaturyzacja możliwa przy średnim nakładzie sił i środków 

 renaturyzacja trudna lub niemożliwa 

Syntetyczne ujęcie wyników zastosowania powyższych podkryteriów do oceny stanu siedliska ważnego dla danego gatunku przedstawia się następująco: 

A: doskonały stan zachowania to: elementy zachowane w doskonałym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji 

B: dobry stan zachowania to: elementy zachowane w dobrym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji  

LUB elementy zachowane w przeciętnym stanie lub nawet częściowo zdegradowane, ale renaturyzacja łatwa. 

C: przeciętny lub zdegradowany stan zachowania to: wszystkie pozostałe kombinacje 

 

Izolacja 
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To kryterium odnosi się do stopnia izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku naturalnego zasięgu danego gatunku. Stopień izolacji określa w 
przybliżeniu jaki jest wkład danej populacji w genetyczne zróżnicowanie w obrębie gatunku (upraszczając: im bardziej izolowana populacja tym większy jej wkład w 
zróżnicowanie genetyczne) i na ile jest ona podatna na wyginięcie. Izolację należy przy tym rozważać w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę ścisłe endemity, podgatunki 
lub odmiany, jak i subpopulacje w obrębie metapopulacji. Ocenia się ją w trójstopniowej skali: 

A: populacja (prawie) izolowana 

B: populacja nie izolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku 

C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiaów źródłowych na których oparto ocenę. 

 

Ocena ogólna 

Globalna ocena wartości obszaru dla ochrony danego gatunku jest wypadkową powyższych kryteriów oraz dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na zachowanie 
gatunku, jak rodzaj działalności człowieka na terenie obszaru i w jego pobliżu, stosunki własnościowe, status prawny obszaru, a także ekologiczne związki między typami 
siedlisk i gatunkami itp. Wartość ta jest oceniana wg trójstopniowej skali: 

A: znakomita 

B: dobra 

C: znacząca 

UWAGA: stosowanie powyższych kryteriów odwołuje się głównie do oceny eksperta, który stara się ją wykonać jak najlepiej w oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie i 
dostępne dane. 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych na których oparto ocenę. 

 


