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Bobry zajmując nowe tereny, przekształcają środowisko w sposób widoczny i intensywny. Celem 
pracy było poznanie wpływu aktywności bobra europejskiego na strukturę lasu łęgowego. Teren 
badań stanowiły fragmenty dolin rzecznych dwóch średniej wielkości rzek nizinnych: Rawki 
i Drawy na obszarach chronionych. Na wybranych 20 stanowiskach zbadano stan hydromorfo-
logiczny rzeki metodą River Habitat Survey i wykonano analizy florystyczne fitocenoz rzecznych 
z wykorzystaniem standardowej metody MTR (Mean Trophic Rank) oraz po dwa zdjęcia fitoso-
cjologiczne na stanowisku. Wykazano, że presja bobrów wpłynęła na zmianę składu florystycz-
nego i strukturę pionową fitocenoz łęgowych. Przede wszystkim bobry dokonały przerzedzenia 
drzewostanu. Pod wpływem ich działalności zwiększyło się pokrycie gatunków drzewiastych 
w niższych warstwach roślinności, przy czym na większych rzekach, gdzie bobry nie budują tam, 
zgryzane są młode drzewa. Aktywność bobrów przyczyniła się także do zwiększenia udziału ga-
tunków światłolubnych i wilgociolubnych oraz zastępowania zielnych gatunków charakterystycz-
nych dla łęgów i lasów liściastych, gatunkami bagiennymi i szuwarowymi. Pod wpływem działal-
ności bobrów zauważalna jest zmiana kierunku sukcesji zbiorowisk welonowych w zbiorowiska 
zaroślowe, charakterystyczne dla strefy ekotonowej między rzeką a lasem.

Wstęp

Po drugiej wojnie światowej liczebność po - 
pulacji bobra europejskiego Castor fiber była 
bardzo niska, głównie na skutek licznych p o lo - 
wań i dewastacji ich naturalnych siedlisk. Pod  - 
jęty w 1974 roku krajowy Program Aktyw nej 
Ochrony Bobra przewidywał założenie licznych 
kolonii bobrów (złożonych z 4–6 introdu kowa-

nych par). W latach 1975–2007 w dorzeczu 
Wi sły i Odry łącznie reintrodukowano ponad 
1400 bobrów. Obecnie liczebność populacji 
stabilizuje się i wynosi ponad 100 tysięcy osob-
ników (Czech 2007, GUS 2016). 

Bobry są gatunkiem zdolnym przystoso-
wać w krótkim czasie środowisko do swoich po  - 
trzeb (ryc. 1) (Czech 2010, Kurowski 2015). 
Ścinanie drzew przez bobry powoduje znacz-


