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WSTĘP    

Zwierzęta poprzez swoją działalność są w stanie wpływać na kształtowanie powierzchni Ziemi. 

Powodują bezpośrednie powstawanie nowych form geomorfologicznych lub pośrednio warunkują 

zmiany rzeźby. Do takich zwierząt w umiarkowanej strefie klimatycznej należą bobry, których 

morfotwórczą działalność po raz pierwszy zauważono w pierwszej połowie XX wieku (Rudemann, 

Schonmaker 1938, Ives 1942). W ostatnich dziesięcioleciach na skutek rekolonizacji bobra w różnych 

regionach jego rola w środowisku przyrodniczym wyraźnie wzrosła.  

W obszarach górskich morfogenetyczna działalność bobrów nadal w małym stopniu została 

rozpoznana, szczególnie dotyczy to współczesnej ich działalności. Ich aktywność doprowadza głównie 

do zmiany profilu podłużnego dna koryta czy też dna doliny, zwiększenia erozji bocznej i poszerzania 

den dolin, akumulacji osadów mineralnych i organicznych, a nawet do awulsji koryt rzecznych.  

W wyniku ich działalności ulega zmianie koryto oraz równina zalewowa. W efekcie ich aktywności  

w dnach dolin górskich mogą zostać zdeponowane wielkie ilości materiału mineralnego i organicznego, 

powodując trwałe przemiany ich ukształtowania (Meentmeyer, Butler 1995, Gurnell 1998, Butler, 

Malanson 2005, Giriat et al., 2016, Gorczyca et al. 2018).  

 Z karpackich rzek i potoków bóbr europejski (Castor fiber) zniknął prawdopodobnie już pod 

koniec XVI wieku. Główną przyczyną wyginięcia tych zwierząt były polowania, ale przyczyniło się  

do tego także stopniowo rozwijające się osadnictwo w dolinach rzek karpackich (Żurowski 1979; Czech 

2010). Odtworzenie populacji bobra europejskiego rozpoczęto od „wsiedlenia” kilku par bobrów, 

najpierw w dolinie górnego Sanu, a później w górnej Wisłoce. Obecnie bobra europejskiego można 

spotykać w większości koryt rzek karpackich. Także dolina Raby, pomimo dużej antropopresji w korycie 

i zanieczyszczenia wody, została zasiedlona przez bobry.   
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BOBRY W RABIE 

  Na podstawie posiadanych danych można w dużym przybliżeniu stwierdzić, że w 2015 roku w 

korycie Raby, żyło ok. 16–20 rodzin bobrów. Zakłada się, że średnia wielkość rodziny bobrowej liczy  

4-6 osobników, dlatego liczebność bobrów można szacować na ok. 60–80 osobników. Przedstawione 

szacunki oraz liczba lokalizacji śladów działalności bobrów może być niedoszacowana, jest bowiem 

bardzo prawdopodobne, że w trakcie kartowania koryta nie zarejestrowano wszystkich widocznych 

śladów żerowania bobrów. We wszystkich odcinkach, w których działały bobry w czasie kartowania 

terenowego w 2015 roku, stwierdzono: 16 tam, czasami połączonych z żeremiami, 72 miejsca ze 

zgryzami, zwykle było to od kilku do kilkunastu ściętych lub nadgryzionych drzew lub nagromadzenie 

drobnego rumoszu, tzn. gałęzi, 69 miejsc ze ślizgami (zwykle w każdym z miejsc było od 2 do kilkunastu 

ślizgów) oraz 19 miejsc z norami i norożeremiami (ten przejaw siedlisk bobra był najtrudniejszy  

do lokalizacji i interpretacji w czasie badań terenowych, w związku z tym może być najbardziej 

niedoszacowany). 

Bóbr nie opanował koryta Raby na całej długości, występuje głównie w biegu dolnym  

i środkowym oraz lokalnie w biegu górnym (ryc. 1). W biegu górnym występują liczne miejsca 

żerowania bobrów oraz tamy i żeremia, a także ślizgi stwierdzono. Bobry do budowy tamy najczęściej 

wybierają lokalne zwężenie koryta lub wypłycenie. Tamy budowane są z gałęzi, mułu, darni, żwirów  

i głazów. W niektórych przypadkach bobry wykorzystywały kamień łamany z pozostałości po 

umocnieniach brzegowych. W korycie Raby nie stwierdzono typowych stawów bobrowych, a jedynie 

spiętrzenia wody w obrębie koryta; woda w strefach przegrodzeń nie rozlewała się poza brzegi koryta. 

Odmiennie wygląda sytuacja poniżej, w części beskidzkiej, gdzie duża ilość materiału rumowiskowego 

i lokalnie szerokie koryto warunkuje przepływ wielonurtowy. Koryto jest szerokie na ok. 60-100 m  

i płytkie (głębokość do 1 m). Tamy i żeremia nie przegradzają całej szerokości koryta, a jedynie jeden  

z bocznych nurtów.  

Działalność bobrów poniżej Zbiornika Wodnego Dobczyce jest dostosowana do ukształtowania 

koryta i równiny zalewowej. Ślady żerowania i siedliska bobrów stwierdzono prawie na całej długości 

koryta poniżej zbiornika. W strefie pogórskiej koryta stwierdzono głównie zgryzy i ścieżki bobrów 

(ryc.1). Nory czy żeremia występują głównie na terasie zalewowej i na dopływach Raby. Materiał 

żwirowy w brzegach koryta nie sprzyja kopaniu nor czy norożeremi. Oddziaływanie bobrów 

bezpośrednio na przebieg procesów w korycie w tych odcinkach jest niewielki, ogranicza się do 

niewielkiego oddziaływania na brzegi koryta poprzez ich rozczłonkowanie ścieżkami.  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie siedlisk bobrów w korycie Raby 

 

Najwięcej przejawów działalności bobrów w korycie Raby można obserwować od w dolnym 

odcinku blisko ujścia do Wisły (ryc. 1). W czasie kartowania stwierdzono tu liczne miejsca z norami  

i norożeremiami (półżeremiami), ślizgi, zgryzy, a nawet niewielkie żeremia. Sprzyjające uwarunkowania 

to: drobny materiał gliniasto-piaszczysto-żwirowy w brzegach koryta pozwalający na swobodne 

kopanie nor i norożeremi, wysokie brzegi (do 4–6 m) dające także swobodę kopania nor i odgradzające 

od równiny zalewowej, wąskie koryto (20–35 m) oraz duże powierzchnie roślinności nadrzecznej 
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dostarczające pokarmu. Ślizgi bobrowe w zależności od wysokości brzegów koryta Raby wynoszą od 

0,5 do 2,5 m. Lokalnie występują bardzo gęsto: co 3–5 m. Bobry rozcinają brzeg koryta na głębokość 

od 0,2 do 0,7 m Odcinki te są obwałowane, co paradoksalnie zwiększa swobodę żerowania bobrom 

przez prawnie ograniczoną działalność człowieka w międzywalu.  

Należy tu podkreślić, że bobry żyjące w korycie Raby działają w obrębie koryta uregulowanego, 

często o umocnionych brzegach. Przejawy bezpośredniej działalności bobrów stwierdzono jedynie we 

fragmentach brzegów nieobudowanych lub tam, gdzie regulacje są tylko na jednym brzegu lub uległy 

zniszczeniu. Ze względu na duży stopień uregulowania koryta Raby możliwości wzrostu populacji 

bobrów w korycie Raby są ograniczone.  

PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ODDZIAŁYWANIA BOBRÓW NA KORYTO RABY 

Złożoność systemu korytowego Raby wynikająca z położenia w różnych jednostkach 

fizycznogeograficznych pozwala na wykazanie różnej roli bobrów w kształtowaniu koryt górskich, 

pogórskich oraz kotlinnych (ryc. 1). Pozwala też na wskazanie położeń niedogodnych dla życia bobrów.  

Odcinek górski w obrębie kotliny śródgórskiej: Warunki dogodne dla działalności bobrów 

przyczyniły się do przegradzania przez nie całego koryta tamami, spiętrzenia wody w korycie, 

spowolnienia przepływu oraz spowolnienia erozji wgłębnej . Lokalnie może zachodzić tu erozja boczna 

wynikająca z rozmywania hydraulicznego osadów brzegowych oraz akumulacja w strefie spiętrzenia 

wody w korycie. Piaszczysto-żwirowy materiał w brzegach koryta pozwala lokalnie na kopanie nor. 

Innym przejawem działalności bobrów są tu zgryzy, w tym także zgryzanie całych drzew. Pnie drzew 

przegradzają często całe koryto powodując lokalną akumulację, spowolnienie przepływu i lokalnie 

poszerzanie koryta.  

Odcinek górski: W odcinkach z depozycją i redepozycją bobry skoncentrowały swoją 

działalność w odcinkach wielonurtowych, przegradzając tamami zwykle nurty o mniejszym przepływie. 

Skutkiem powstania licznych spiętrzeń wody jest ograniczenie pogłębienia koryta bocznego i znaczące 

zmniejszenie erozji wgłębnej oraz erozja boczna (ryc. 2). Akumulacja osadów i stopniowe niszczenie 

poprzez rozmywanie brzegów powoduje zawieszenie koryta bocznego „zajętego” przez bobry  

i koncentrację przepływu w nurcie głównym (ryc. 2). Podpiętrzenie wody w jednym z koryt w odcinku 

wielonurtowym może też spowodować odwrotną sytuację, a mianowicie uaktywnienie przepływu 

korytem zawieszonym, do tej pory suchym. Aktywność bobrów w odcinkach wielonurtowych może 

przełożyć się na ich funkcjonowanie; w zależności od układu lokalnego koryta na zwiększenie lub 

zmniejszenie liczby nurtów (ryc. 2). Nawet lokalnie występująca erozja boczna, wynikająca  

z przesiąknięcia wodą podpiętrzonych odcinków oraz zmniejszenia spójności osadów w brzegu  

w związku z kanałami nor, może doprowadzić do poszerzenia koryta.  
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Ryc. 2. Schemat oddziaływania bobrów na koryto wielonurtowe 

 

Odcinek kotlinny rzeki górskiej: Odcinki kotlinne przed regulacjami miały przebieg meandrowy 

i kręty. Współcześnie koryto jest tu uregulowane, sztucznie zwężone i wyprostowane oraz w dużym 

stopniu obwałowane. W odcinkach kotlinnych stwierdzono najwięcej przejawów działalności bobrów, 

przejawy działalności są tu inne niż w odcinakach w biegu górnym koryta Raby. Różnica ta polega 

przede wszystkim na braku tam bobrowych przegradzających koryto na rzecz nor i norożeremi. 

Działalność bobrów powoduje głównie rozczłonkowanie brzegów, powstanie głębokich rozcięć  

i akumulację materiału w podnóża brzegów. Może to mieć znaczący wpływ na erozję boczną  

i poszerzanie się koryta Raby. U wylotu tych form erozyjnych, jakimi są ślizgi bobrowe, akumuluje się 

materiał wyerodowany w trakcie użytkowania ślizgów przez bobry, ale także przez spływające  

do koryta z równiny zalewowej wody opadowe.  

Należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie ma bobrów w całym systemie korytowym Raby. 

Na podstawie badań terenowych i analizy materiałów kartograficznych można wskazać kilka 

uwarunkowań/czynników niesprzyjających bytowaniu bobrów w korycie Raby. Są to:  

- odcinki ze zwiększoną energią (wzrost jednostkowej mocy strumienia) w korycie, np. poniżej 

dużych dopływów.  
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- odcinki skalne i skalno-aluwialne z frakcją głazową nie sprzyjają bytowaniu bobrów, - Odcinki  

z wysokimi umocnieniami brzegowymi,  

- odcinki podlegające samoistnej renaturyzacji w okresach wezbraniowych  

Najważniejszym skutkiem renaturyzacyjnym działalności bobrów w korycie jest jego migracja. 

Najważniejsze zmiany w korycie dotyczą: poszerzenia koryta, „rozczłonkowania” brzegów koryta, 

zmniejszenia erozji wgłębnej w strefach piętrzenia wody na rzecz akumulacji oraz zwiększenie lub 

zmniejszenie liczby nurtów w korycie wielonurtowym.  
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