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Zmiany środowiska przyrodniczego związane z obecnością  bobra (Castor 

fiber) w dolinach Gajdówki i Zdrojanki (pd. Bory Tu cholskie) 

Changes of nature environments tied with the activity of beaver (Castor fiber) in 

Gajdówko and Zdrojanka valleys (Southern Tuchola Pinewoods) 

 

Zarys treści: W opracowaniu przedstawiono zmiany środowiska przyrodniczego, które 

związane są z działalnością bobra (Castor fiber). Analizą objęto dwie doliny 

zlokalizowane niedaleko wsi Trzebciny w powiecie tucholskim. W trakcie badań 

wyróżnione zostały osady organiczne i mineralne, a w niektórych przypadkach ustalono 

nawet tempo depozycji. Wstępne wyniki badań wskazują na pewną specyficzną 

sekwencję osadów, która może stanowić odniesienie do osadów stawów bobrowych 

występujących w innych miejscach Polski. Jak wykazały badania, działalność bobrów 

ma pewne znaczenie w kształtowaniu rzeźby. 

 

Słowa kluczowe: stawy bobrowe, nory bobrowe, dolina, osady organiczne, Bory 

Tucholskie 

 

Abstract:  The article presented the changes of nature environments tied with the 

activity of beaver (Castor fiber). The analysis included two valleys located near 

Trzebciny village in the tucholski district. During the research the mineral and organic-

mineral deposits were distinguished and in some cases even the rate of the deposition 

was established. The preliminary results of the research point to specific sequence of the 

deposits. This sequence can work as the reference to deposits from beaver ponds 

occurring in other places in Poland. Research relate, activity of beavers has certain 

impact on the relief.  
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Wprowadzenie 

W opracowaniach naukowych z zakresu geomorfologii publikowanych w ostatnich 

latach coraz większą uwagę zwraca się na przemiany krajobrazu wywołane 

działalnością bobra (Kobojek, 2005; Witt, 2000). Nie poddaje się jednak analizie 



wszystkich aspektów tej działalności. Wiadomo powszechnie, że bobry ścinają drzewa, 

podnoszą poziom wody w okupowanych ciekach, zmniejszają erozję wgłębną, a także 

zwiększają erozję boczną obok tamy. Bobry kopiąc nory powodują zmiany w profilu 

glebowym (Rurek, 2008) i prowadzą do akumulacji osadów w stawach bobrowych. 

Właśnie ta ostatnia ingerencja bobra w środowisko, jaką jest akumulacja osadów, ma 

największe znaczenie w odtworzeniu przebiegu sedymentacji w holocenie. Literatura 

polska uboga jest w opracowania naukowe opisujące szczegółowo osady ze stawów  

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań na tle Polski oraz układ przestrzenny stawów w 

dolinie 

Źródło: opracowanie własne 



bobrowych. W jednym z artykułów scharakteryzowano osady piaszczyste występujące 

w tych stawach (Rurek, 2008). Bobry najczęściej zasiedlają cieki i kanały melioracyjne. 

Stwierdzono również występowanie jednego stawu w niszy źródliskowej (Rurek, 2009). 

W literaturze anglojęzycznej możemy spotkać się z poruszeniem tematu działalności 

bobra i przede wszystkim z charakterystyką osadów (Persico, 2006, Wells i in., 2000). 

Przykładowo w opracowaniu Wellsa i in. (2000) wskazano, że torfy, które zostały 

odkryte przez tych badaczy były akumulowane w stawach bobrowych. Według Wellsa i 

in (2000) wydatowane zostały na 800 BC. Ponadto w odsłonięciu znalezione zostały 

szczątki drewna ze śladami ścięć dokonanych właśnie przez bobry. Natomiast Persico 

(2006) opisuje osady z nieistniejących już stawów bobrowych, utworzonych w 

obszarach górskich. W obu opracowaniach zostały podane różne typy osadów, ze 

względu na miejsce występowania stawów bobrowych. W tych przypadkach będą to tak 

zwane osady reliktowe, których jak dotąd w Polsce nie znaleziono. Wyznacznikiem 

takich osadów może być pewna sekwencja osadów biogenicznych oraz mineralnych.  

 

Położenie obszaru badań 

Obszar badań zlokalizowany jest w gminie Cekcyn, na południe od wsi Trzebciny 

(ryc. 1). Bobry okupują w tej okolicy kilka dolin erozyjnych, a wśród nich doliny 

Gajdówki i Zdrojanki. Doliny te zostały ukształtowane w holocenie, w okresie wcinania 

się rzeki Wdy. Cieki te są ciekami stałymi o szerokości koryta poniżej 5 m. Zasilane są 

dzięki wypływom wód z nisz źródliskowych oraz obniżeń terenowych obecnie 

wykorzystywanych jako łąki. Dolina Gajdówki rozcina sandr Wdy do głębokości od 3 

do 10 metrów, a jej długość dochodzi do 2 km. Odprowadza wody do cieku Zdrojanka, 

której dolina jest dłuższa, ale analizie poddano tylko jedno miejsce, w którym jak dotąd 

zlokalizowano przejawy działalności bobrów. W budowie geologicznej sandru 

dominują piaski średnioziarniste, a obniżenia, które powstały po wytopieniu brył 

martwego lodu wypełniają między innymi osady eoliczne. Miejscami można zauważyć 

również osady pochodzenia jeziornego. W trakcie wykonywania sondaży 

geologicznych natrafiono na kredę jeziorną o miąższości rzędu 20 cm, przykrytą serią 

piasków o miąższości 1.5 m. Pod osadami sandrowymi zalega glina zwałowa z fazy 

poznańskiej.  

 

 

 

 



Cel i metody badawcze 

Głównym celem opracowania jest przedstawienie zmian środowiska przyrodniczego 

wywołanego działalnością bobra. Ze wszystkich przekształceń, jakie wywołują bobry 

szczegółową analizą objęto stawy bobrowe. Cykliczne obserwacje w latach 2006 - 2008 

pozwoliły wyróżnić w obrębie stawów osady akumulowane w formie osadów 

mineralno-organicznych oraz mineralnych. Dokonano szczegółowych pomiarów 

stawów, tam bobrowych oraz osadów akumulowanych w tych stawach, co pozwoliło 

ustalić przestrzenny rozkład osadów. Przy użyciu sondy typu instorf oraz zwykłego 

świdra ręcznego rozpoznano miąższość osadów organicznych i mineralnych. Pobrane 

osady (organiczne i mineralne) poddano analizom w celu ustalenia obszarów 

źródłowych, z których zostały przetransportowane i osadzone w stawach. Poza tym 

wykonano wkopy w miejscach, w których bobry miały swoje nory tak, aby 

przeanalizować ich rozmiary oraz wykonać dokumentację fotograficzną. 

Przeprowadzone prace terenowe pozwoliły uchwycić zmienność przestrzenną osadów 

przedstawionych na przekroju poprzecznym przez staw istniejący w  

 

 

Ryc. 2. Dolina Gajdówki na numerycznym modelu terenu  

Źródło: opracowanie własne na podstawi map topograficznych w skali 1:10000 

 

dolinie Gajdówki (ryc. 3) oraz nieaktywny staw w dolinie Zdrojanki (ryc. 4). Oprócz 

tego wykonano numeryczny model terenu przy użyciu oprogramowania ArcGis 9 (ryc. 

2). Model ten miał na celu ukazanie zmienności rzeźby z pozorem płaskiej powierzchni 

sandru.  



Typy stawów i osadów  

Na analizowanym obszarze można wyróżnić dwa typy stawów, które mają wpływ 

na rodzaj osadów. Są to stawy główne i pomocnicze (Rurek, 2008). Niektóre z nich 

funkcjonują od kilku lat do dzisiaj. Natomiast inne funkcjonowały przez bardzo krótki 

okres – około trzech miesięcy. Dlatego poza wydzieleniem stawów głównych i 

pomocniczych dokonano podziału na stawy aktywne i nieaktywne.  

Osady zlokalizowane w stawach aktywnych i nieaktywnych można podzielić na 

dwa główne typy. Pierwsze z nich to osady mineralno - organiczne reprezentowane 

głównie przez muły z dużą ilością nierozłożonej materii organicznej (fot. 2). Miąższość 

tych osadów waha się w przedziale 2 – 30 cm. Posiadają dużą ilość frakcji ilastej 

związanej z powolną akumulacją w wodzie stojącej. Ich powstanie związane jest ze 

zmianą poziomu lustra wody oraz zahamowaniem przepływu w stawach bobrowych 

istniejących przez dłuższy czas. Na miejscu dochodzi do osadzania w osadach  

 

 

Fot. 1. Dystalna część stożka wyznaczająca początek stawu (fot. M. Rurek, 10. 11. 

2008). 

 

detrytusu z rosnących w stawach olszy oraz traw. Makroskopowo w osadach 

akumulowanych w stawach można wydzielić liście poszczególnych drzew. Osady te 

występują na całej powierzchni dna stawu (ryc. 3), gdzie ich miąższość zależna jest od 



wcześniejszej konfiguracji płaskiego dna doliny przed zalaniem, a częściowo również 

od okresu funkcjonowania stawu. 

Drugim typem osadów są osady mineralne reprezentowane przez piaski średnio- i 

drobnoziarniste, które akumulowane są głównie w stawach pomocniczych. Wypełniają 

one i podnoszą poziom koryta cieku. W niektórych przypadkach występują również w 

stawach głównych, jednak ich udział jest niewielki. Tworzą tak zwane wały 

przykorytowe, nadbudowując brzeg. Miąższość tych osadów waha się w przedziale od 

15 do 30 cm na zróżnicowanej powierzchni wynoszącej od 2 m2 do 10 m2. Osady 

piaszczyste są również wyznacznikiem zasięgu stawów głównych, ponieważ na 

kontakcie ze stawem ciek traci swoją energię i dochodzi do powstania stożków 

napływowych. Przejście osadów piaszczystych w osady akumulowane w wodzie 

stojącej przedstawia fot. 1.  

 

Przebieg sedymentacji i źródła osadów 

Akumulacja osadów w analizowanych stawach zachodzi na dwa sposoby. Osady o  

 

 

Fot. 2. Sekwencja osadów z nieaktywnego stawu. Osady piaszczyste (jasne) 

przewarstwione mułami organicznymi (ciemne) (fot. M. Rurek, 10. 11. 2008). 



frakcji piaszczystej akumulowane są w stawach pomocniczych oraz głównych (Rurek 

2008). Największa ilość osadów piaszczystych akumuluje się w stawach pomocniczych, 

które wypełniają tylko koryto cieku (fot. 3). Powoduje to powstanie mikroteras po 

obniżeniu poziomu wody i ponownym wcięciu do wcześniejszego poziomu koryta. 

Mikroterasy wypełniają boczne, zarośnięte podcięcia erozyjne w korycie lub 

akumulowane są na wypłyceniach w obrębie płaskiego dna. Ilość akumulowanego 

materiału piaszczystego zależy od jego dostawy do cieku. Piaski aluwialne posiadają 

dużą ilość sieczki organicznej.  

 

 

Fot. 3. Staw pomocniczy. Koryto wypełniają osady piaszczyste. Tama osiąga` 

wysokość 80 cm (fot. M. Rurek, 10. 11. 2008). 

 

Osady piaszczyste dostarczane są z kilku źródeł. Pierwsze z nich to podcięcia 

erozyjne brzegów. Występują po obu stronach cieku. Niszczony brzeg powoli cofa się, 

a tempo zależne jest od prędkości wody. Zjawisko to występuje głównie w miejscu 

stykania się tam ze stromym brzegiem o zróżnicowanej wysokości. Boczny przepływ 

powoduje wynoszenie materiału w zróżnicowanej ilości. Wcześniejsze opracowanie 



autora (Rurek, 2008) ukazuje pewne wyliczenia wyniesionego materiału, które były 

oparte na trzech miejscach. Wyniesiony materiał z tych podcięć szacuje się na około  

4 m3. Obecnie stwierdzono, że udział w dostawie osadów z takich miejsc jest większy. 

Powstały nowe formy grawitacyjne, a stare zostały powiększone. Wynika z tego 

dodatkowo, że erozja boczna odgrywa duże znaczenie w dostawie materiału. 

Kolejnym źródłem dostawy osadów piaszczystych są nory bobrowe. Bobry bytują w 

norach bądź w żeremiach. Żeremia nie występują w obszarze badań, tylko nory. Ilość 

dostarczanego materiału z nor bobrowych jest większa niż dotychczas sądzono (Rurek, 

2008). Długość nor bobrowych nie jest znana, gdyż nie ustalono przestrzeni, na której 

bobry je wykopują. Można jedynie opierać się na opracowaniach innych autorów 

(Brzuski, Kulczycka, 1999) i zakładać hipotetyczną długość nor. W obrębie stawów 

nieaktywnych zauważalne są miejsca, w których wykopane są nory bobrowe. Dostawa 

osadów z nor w obszarze badań dotychczas wynosiła około 16 m3 (Rurek, 2008). 

Obecne badania wskazują na wiele większy udział osadów z nor, który może wynosić 

nawet 25 m 3. Wszystkie osady piaszczyste akumulowane w stawach bobrowych 

 

 

Ryc. 3. Schematyczny przekrój geologiczny nieaktywnego stawu nr 4 w dolinie 

Gajdówki. Linia przerywana oznacza niepewną granicę pomiędzy warstwami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sondaży geologicznych 



podlegają redepozycji, a na tempo akumulacji nie ma wpływu dostawa materiału. 

Obserwacje wykazały zróżnicowane tempo akumulacji. Jak już wcześniej wspomniano 

ich miąższość dochodzi do 30 cm przy ujściu dopływu do cieku 

 

 

Ryc. 4. Schematyczny przekrój geologiczny nieaktywnego stawu w dolinie Zdrojanki. 

Linia przerywana oznacza niepewną granicę pomiędzy warstwami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sondaży geologicznych 
 

głównego. W miejscu tym przez trzy miesiące funkcjonował staw. Niekiedy można je 

również zaobserwować w formie łach w pewnej odległości od koryta, pomiędzy 

stawami. 

Drugi typ osadów akumulowanych w stawach bobrowych to muły organiczne. 

Występują one tylko w stawach głównych, które mają dużą powierzchnię. Ten typ 

osadów reprezentują najdrobniejsze frakcje, które w wodzie stojącej tworzą zawiesinę 

oraz różnego rodzaju szczątki roślinne. Stanowią ciemne warstwy o miąższości od 2 do 

30 cm. W niektórych przypadkach zlokalizowano występowanie tych osadów pod 

piaskami (fot. 2, ryc. 4), co może wskazywać na wcześniejsze podtopienie na danym 

obszarze. Ich rozkład przestrzenny uzależniony jest od konfiguracji dna zbiornika (ryc. 

3). Największą miąższość osady te osiągają przy tamie stawu. Niezależnie od długości 

okresu funkcjonowania stawu zawsze dochodzi do odkładania tych osadów. W stawie 

istniejącym przez okres 5 miesięcy odłożyła się warstwa o miąższości 5 cm. Natomiast 



w stawie istniejącym przez 15 lat w dolinie Zdrojanki miąższość tych osadów dochodzi 

do 30 cm (ryc. 4). W osadach tych można zauważyć obgryzione przez bobry kawałki 

gałązek.  

 

Wnioski 

Przeprowadzone obserwacje nad przebiegiem akumulacji osadów w stawach 

bobrowych wskazują na to, że stawy bobrowe mają duże znaczenie w sedymentacji  

 

 

Ryc. 5. Przykład osadów organiczno – mineralnych wypełniających dolinę Zdrojanki 

Źródło: opracowanie własne na podstawi dokumentacji fotograficznej. Oznaczenia 

warstw: 1 – muły organiczne, 2 – torf z drewnem, 3 – torf, 4 – torf piaszczysty, 5 – 

piaski aluwialne. 

 



osadów mineralnych oraz mineralno - organicznych. Zasiedlana przez bobry dolina i jej  

otoczenie podlega ciągłej transformacji. W okolicy wsi Trzebciny jest kilka takich 

miejsc, w których dochodzi do przemian w środowisku związanych właśnie z 

działalnością bobrów. 

W dolinie Gajdówki bobry bytują dopiero 5 – 6 lat, a można już zauważyć przebieg 

i tempo procesów geomorfologicznych powodowanych ich działalnością. Poza mułami 

nie zaobserwowano występowania innych osadów organicznych, na przykład torfów. 

Dolina Gajdówki jest dobrym miejscem do obserwacji współcześnie zachodzących 

zmian środowiska przyrodniczego wywołanej działalnością bobra. Na tym cieku jest 

zlokalizowany staw, w którym może dochodzić do akumulacji osadów biogenicznych 

właśnie w postaci torfów. Dochodzi do zarastania stawu od brzegów roślinnością 

bagienną przy zmieniającym się stale poziomie wody. Spełnione są więc warunki do 

tego, aby w przyszłości mogło dojść do powstania torfowiska w tym miejscu. Na taką 

możliwość powstania torfowisk zwraca uwagę również Tobolski (2003).  

W dolinie Zdrojanki bytowanie bobrów określa się na 15 lat. Zostały tu stwierdzone 

muły mineralno – organiczne o największej miąższości oraz osady organiczne. Osady 

organiczne tworzą się obecnie, a dzięki sondom stwierdzono ich występowanie pod 

piaskami aluwialnymi (ryc. 4). Profil jednej z sond przedstawia ryc. 5, gdzie widoczny 

jest charakterystyczny układ osadów organicznych. Ten układ może mieć odniesienie 

do osadów znajdywanych w innych miejscach Polski.  

W ustalaniu działalności bobra w przeszłości należy zwrócić uwagę na stanowiska 

archeologiczne. Odkrywane w nich szczątki kostne bobrów stanowią idealny punkt 

odniesienia w poszukiwaniach osadów ze stawów bobrowych w innych dolinach. 

Jednak takich stanowisk archeologicznych w okolicach wsi Trzebciny nie 

zlokalizowano (Woźny, 2005). W opracowaniach naukowych autorzy wskazują wiek X 

i XI jako początek bytowania bobrów (Czech, 2000). Wynika z tego, że okres 

oddziaływania bobra na przemiany środowiska wynosi około 1000 lat. Według badań 

innych autorów (Persico, Meyer, 2009) wynika, że bobry na obszarze Narodowego 

Parku Yellowstone były już 4000 lat BP. Cytowani autorzy stwierdzili to na podstawie 

datowań C14 szczątek roślinnych obgryzionych przez bobry. Ważny jest również fakt, 

że badania takich osadów mogą mieć znaczenie w badaniach zmian klimatycznych.  
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