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WSTĘP

Niniejsza publikacja stanowi zbiór prac przedstawiających problemy  
z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia człowieka. Porusza również 
aspekty środowiskowe, które w sposób są nierozłączny elementem szerokoro-
zumianego pojęcia jakim jest dobrobyt człowieka.  

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom partycypującym 
w długofalowym procesie tworzenia poniższej monografii, tj. Wydawnictwu, 
recenzentom, twórcom oraz członkom komitetu redakcyjnego, bez którego 
publikacja jakże ciekawych artykułów byłaby niemożliwa. Mamy nadzieję,  
że niniejsza monografia naukowa, będąca owocem pracy wielu autorów, bę-
dzie stanowić przyczynę do pogłębienia przez czytelników wiedzy, jak również 
do dalszych badań naukowych i poszerzania horyzontów. 

Paulina Pisaniak
Przewodnicżaca komitetu redakcyjnego
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Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE ULTRAFIOLETU 
W LECZENIU ŚWIĄDU 

MOCZNICOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW 

BADAŃ NAUKOWYCH XXI WIEKU

Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu najnowszej li-
teratury naukowej dotyczącej leczenia świądu mocznicowego. Problem 
ten dotyka osób z przewlekłą chorobą nerek w tym z ich schyłkową 
niewydolnością. Wciąż nie jest znana patogeneza tego objawu. Należy 
podkreślić, że występowanie takiego świądu w znaczący sposób może 
wpłynąć na jakość życia pacjentów, dlatego poszukiwanie nowych, sku-
tecznych metod leczenia wydaje się bardzo potrzebne. Podjęty temat 
ma na celu zebranie najważniejszych informacji o wykorzystaniu ultra-
fioletu w leczeniu świądu mocznicowego i podkreślenie roli badań na-
ukowych nad niefarmakologicznymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

Słowa kluczowe: świąd mocznicowy, leczenie, najnowsze doniesienia

WPROWADZENIE 

Świąd mocznicowy (ang. uremic pruritus, UP) to uciążliwy objaw zwią-
zany z przewlekłą chorobą nerek. Występuje u pacjentów ze schyłkową niewy-
dolnością nerek. Powoduje zaburzenia snu, lęk, depresję. Wpływa też na ob-
niżenie jakości życia. UP może mieć charakter zlokalizowanego świądu (plecy, 
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twarz, kończyny, brzuch), ale 50% pacjentów doświadcza świądu uogólnione-
go. Nadal nie ma określonego leczenia UP, ale w literaturze medycznej znaleźć 
można liczne badania dotyczące tego zagadnienia (Lu i in. 2020, s. 350–358). 
W tej pracy dokonano przeglądu najnowszych doniesień naukowych na te-
mat leczenia świądu mocznicowego. W tym celu wykorzystano wyszukiwarkę 
PubMed, wpisując hasła „uremic pruritus” AND „ultraviolet”. Wzięto pod 
uwagę prace typu clinical trial, randomized controlled trial, meta-analalysis, 
jak również case report. Wyniki wyszukiwania obejmowały przedział czasu 
1977 – 2022. W ten sposób otrzymano 15 wyszukiwań z czego wszystkie 
włączono do tego przeglądu. Dodano 6 prac poza powyższym wyszukiwaniem  
w celu uzupełnienia informacji.

ŚWIĄD MOCZNICOWY – INFORMACJE OGÓLNE

Szacuje się, że wraz z poprawą technik dializacyjnych problem świądu 
mocznicowego zmniejszył się z ok. 90% (lata 1980 – 1993) do 18% (2012 – 
2015). Problem leczenia uporczywego swędzenia, które może trwać od kilku 
minut do nawet kilku dni w wyniku schyłkowej niewydolności nerek jest jed-
nak wciąż dużym wyzwaniem. Przeprowadzane badania i publikacje dotyczą 
potencjalnego wykorzystania gabapentyny, nalfurafiny, akupunktury, ziół czy 
kremów (Lu i in. 2020, s. 350–358). W latach 2018 – 2021 opublikowano 
wyniki czterech badań obejmujących 222 uczestników, których celem było 
zbadanie wpływu tiosiarczanu sodu na UP. U grupy pacjentów otrzymują-
cych tiosiarczan sodu odnotowano zmniejszenie nasilenia UP. Wyniki badań 
wskazują na bezpieczeństwo oraz skuteczność takiego postępowania w ramach 
terapii uzupełniającej w celu łagodzenia UP (Lu i in. 2021, s. 769).

Wśród  strategii miejscowego leczenia świądu wymienia się maści z ta-
krolimusem lub z kwasem gamma linolenowym. Zaś w podejściu systemowe-
go leczenia – gabapentynę, pregabalinę, antagonistów receptora  μ, agonistów 
receptora κ – opioidowego czy pantoksyfilinę, talidomid, akupunkturę i foto-
terapię. Można znaleźć też opisy przypadków czy też serię opisów przypadków 
zastosowania innych substancji, ale ich skuteczność nie została jeszcze dowie-
dziona w randomizowanych kontrolowanych badaniach (Mettang i Kremer 
2015, s. 685 – 691). Doniesienia o sukcesie klinicznym bywają rozbieżne.  
W literaturze opisano również dwóch pacjentów, którzy cierpieli na UP - 
opornym na wiele metod leczenia. Ulgę przyniosło zastosowanie krolimonu 
sodowego będącego stabilizatorem komórek tucznych. Gdy zaprzestano sto-
sowania tego leku, problem świądu powrócił (Rosner 2006, s. 189–192).
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Światło ultrafioletowe (ang. ultrafiolet, UV) stosowane jest od wielu lat 
w różnych schorzeniach zwłaszcza dermatologicznych np. trądzik. Obszar 
ultrafioletowy widma elektromagnetycznego podzielony jest w zależności od 
długości fali na ultrafiolet typu A, B i C. Odpowiednio UVA to 420 – 320 
nm, UVB to 320 – 290 nm, UVC to 290 – 200 nm. Należy pamiętać o moż-
liwych działaniach niepożądanych ultrafioletu (Farr 1997, s. 250–253). Przy-
kładami są: oparzenia słoneczne, immunosupresja, procesy starzenia się skóry 
i kancerogeneza. Jednak stosowanie ultrafioletu w sposób kontrolowany może 
być wykorzystany w leczeniu wielu chorób skóry (Christensen i Baron 2017, 
s. 89–104). Promieniowanie ultrafioletowe może doprowadzić do immuno-
supresji mogącej odgrywać istotną rolę w rozwoju nowotworów skóry, cho-
rób autoimmunologicznych czy rozwoju chorób zakaźnych (Clément-Lacroix  
i Dubertret 1992, s. 178–183).

W tym przeglądzie skupiamy się na zastosowaniu światła ultrafioletowe-
go w leczeniu UP.

WYKORZYSTANIE ULTRAFIOLETU W LECZENIU UP – 
WYNIKI BADAŃ XX WIEKU

W 1977 roku opublikowano wyniki badania 18 pacjentów, których lo-
sowo przydzielano do grup różniących się rodzajem źródła światła, na które 
byli eksponowani. W grupie eksperymentalnej pacjentów poddawano na eks-
pozycję ultrafioletem B (średnia długość fali) o stopniowo zwiększających się 
dawkach, zaś w grupie kontrolnej – na długofalowe światło ultrafioletowe. 
W pierwszej z grup 9 na 10 pacjentów zgłaszało zmniejszenie się świądu (dla 
porównania w grupie placebo było to 2 na 8 pacjentów). U osób, które reago-
wały na taką terapię, poprawa pojawiała się przeważnie po 2 – 3 tygodniach  
od ekspozycji. Stwierdzono też, że odpowiedź na fototerapię nie wpływała 
wtórna nadczynność przytarczyc (Gilchrest i in. 1977, s. 136–138).

Wyniki badania 38 pacjentów, którzy byli poddawani 6 – 8 razy eks-
pozycji na UVB wskazują na łagodzący wpływ tych promieni, bo 80 – 90% 
pacjentów pozytywnie zareagowało na taką terapię. Remisje choroby miały 
charakter długotrwały (nawet 2 lata). Częstotliwość leczenia nie wpływała 
na wskaźnik remisji UP. Należy jednak dodać, że pacjenci, którzy mieli bar-
dziej intensywny schemat leczenia szybciej odczuwali ulgę (Gilchrest 1979,  
s. 741–748).
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Przeprowadzono też inne badanie oceniające wpływ UVB na świąd 
mocznicowy. Dwa razy w tygodniu poddawano połowę ciała pacjenta na 
promieniowanie UVB (na drugą połowę ciała zastosowano tzw. fototerapię 

– placebo). Badanie trwało 4 tygodnie. Wszyscy pacjenci zauważyli ogólną 
poprawę (bez konkretnej lokalizacji), co wskazuje na ogólnoustrojowy wpływ 
UVB. Porównano też 3 różne schematy fototerapii – od 1 do 3 zabiegów tygo-
dniowo. Okazało się, że na odsetek pacjentów reagujących na terapię nie mia-
ła wpływu częstotliwość ekspozycji na UVB, jednak pacjenci leczeni z większą 
intensywnością szybciej osiągali poprawę (Gilchrest i in. 1979, s. 17–21).

W jednym z numerów czasopisma „Lancet” podjęto temat fototerapii  
w UP i zestawiono wyniki zespołu Gilchresta z wynikami badań zespołu 
Schultza. Wyniki tych drugich badań nie potwierdzały wyników badań Gil-
chresta i współpracowników. Schultz i wsp. porównywali grupę pacjentów 
otrzymujących terapię promieniami UVB z grupą pacjentów otrzymujących 
promieniowanie UVA. Tylko 3 osoby po zmianie ekspozycji z UVA na UVB 
odniosły nieznaczne korzyści, ale wyników tych nie było można uznać za zna-
czące (Simpson i Davison 1981, s. 781).

W 1991 roku opublikowano wyniki metaanalizy, w której na stan ów-
czesnej wiedzy 2 z 3 badań miało istotnie klinicznie wyniki, a fototerapia 
ultrafioletem typu B została określona jako leczenie z wyboru w przypadku 
UP (Tan, Haberman, Coldman 1991, s. 811 – 818). 

Dodajmy, że w XX wieku przeprowadzono również badanie wpływu 
ultrafioletu typu A na UP. Badanie miało charakter kontrolowany z użyciem 
placebo. Zarówno w grupie pacjentów naświetlanych UVA, jak i w grupie 
pacjentów otrzymujących placebo zaobserwowano znaczące oraz równoważ-
ne zmniejszenie nasilenia świądu. Mogło być to wynikiem zarówno efektu 
placebo, jak i biologicznego działania niebieskiego światła (Taylor i in. 1983, 
s. 14–16). 

Jak widać zdecydowana większość badań dotyczyła światła ultrafioleto-
wego typu B.

Tabela 1. Podsumowanie omówionych badań XX wieku dotyczących wykorzystania UV  
w leczeniu świądu mocznicowego

Autorzy Rok Główne wnioski

Gilchrest i in. 1977 Zmniejszenie świądu mocznicowego (UP) pod 
wpływem światła UV typu B

Gilchrest 1979 UV typu B ma łagodzący wpływ na UP
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Gilchrest i in. 1979 Odsetek pacjentów reagujących na terapię nie 
jest związana z częstotliwością ekspozycji na 
UVB, ale pacjenci leczeni z większą intensywno-
ścią szybciej osiągają poprawę

Simpson i Davison 1981 Publikacja „Lancet” - Zestawienie wyników  
zespołu Gilchresta z zespołem Schultza

Taylor i in. 1983 Wyniki metaanalizy wskazują na istotne klinicz-
nie właściwości światła UVB w leczeniu UP

Tan, Haberman,  
Coldman

1991 Potencjalnie światło UV typu A może mieć wła-
ściwości przeciwświądowe w UP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gilchrest i in. 1977, s. 136–138, Gilchrest 1979,  
s. 741–748, Gilchrest i in. 1979, s. 17–21, Simpson i Davison 1981, s. 781, Taylor i in. 1983, 
s. 14–16, Tan, Haberman, Coldman 1991, s. 811 – 818

WYKORZYSTANIE ULTRAFIOLETU W LECZENIU UP – 
WYNIKI BADAŃ XXI WIEKU

Chociaż już w XX wieku przeprowadzano badania wskazujące na po-
tencjalne zastosowanie fototerapii promieniami UVB u chorych ze świądem 
mocznicowym, to wciąż mechanizm w jakim miałoby to działać jest niejasny. 
Możliwe przyczyny pozytywnych efektów obejmują fotoinaktywację substan-
cji wywołujących świąd, tworzenie fotoadduktów o działaniu przeciwświądo-
wym czy też wytwarzanie witaminy D powodującej modyfikację jonów dwu-
wartościowych. Fototerapia oddziałuje też na układ immunologiczny i tak np. 
osłabia różnicowanie komórek T1 pomocniczych tzw. Th1 oraz zmniejsza 
produkcję interleukiny – 2 (ang. interleukin – 2, Il - 2). W jednym z badań 
losowano przydzielano pacjentów do grupy A otrzymującej fototerapię wą-
skopasmową UVB (co trzeci dzień przez 15 sesji, z każdą sesję zwiększano  
o 10% dawkę promieniowania) oraz do grupy B, która była grupą kontrolną 

– pacjenci byli leczeni jedynie miejscową ciekłą parafiną i doustną cetyryzyną. 
Już podczas czwartej sesji w grupie A odnotowano złagodzenie świądu, a po-
ziom nasilenia świądu po trzech miesiącach terapii zmniejszył się z poziomu 
8 – 10 do 1 - 3. W grupie B nie zanotowano znaczącej poprawy (poziom 
nasilenia na początku badania 8 – 10, a na końcu 7 – 9). Prawdopodobnie 
ze względu na krótki czas naświetlania i dawkę nie zaobserwowano żadnych 
działań niepożądanych fototerapii (Sherjeena i in. 2017, s. 247–249).
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Rysunek 1. Hipotetyczne mechanizmy działania przeciwświądowego światła ultrafioletowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sherjeena i in. 2017, s. 247–249

Przeprowadzono również badanie wśród cierpiących na UP, w którym 
jedna grupa pacjentów otrzymywała wąskopasmową fototerapię ultrafioletem 
typu B, a grupa kontrolna – ekspozycję na długofalowe promieniowanie ultra-
fioletowe typu A. Obie grupy odniosły znaczącą i porównywalną poprawę,  
a więc złagodzenie świądu. Jednak grupa badawcza w porównaniu z kontro-
lną wykazywała znaczną poprawę w kontekście powierzchni ciała dotkniętej 
świądem. Zmniejszenie nasilenia intensywności świądu u pacjentów otrzy-
mujących terapię UVB była szczególnie zauważalna w 6, 10 i 12 tygodniu, 
co wskazywać może na potencjalną korzystną różnicę odpowiedzi na leczenie  
w wybranych punktach czasowych. Jednak efekt wydaje się być marginalny 
(Ko i in. 2011, s. 633–639).

Coraz częściej wąskopasmowa fototerapia UVB wykorzystywana jest  
w dermatologii. Porównano wpływ takiej fototerapii na pacjentów ze świądem 
mocznicowym z pacjentami cierpiącymi na świąd idiopatyczny. Fototerapia 
była stosowana 3 razy w tygodniu, a wyniki badania wskazały na skuteczność 
oraz dobrą tolerancję takiego sposobu leczenia u pacjentów z uogólnionym 
świądem (Seckin, Demircay, Akin 2007, s. 367–370). 

W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił szybki proces zamiany urzą-
dzeń do szerokopasmowej fototerapii ultrafioletem B sprzętem do wąskopa-
smowej fototerapii ultrafioletem B. Należy jednak pamiętać, że ten pierwszy 
typ fototerapii również wykazywał skuteczność w leczeniu zaburzeń skórnych 
w tym właśnie świądu mocznicowego oraz idiopatycznego. Skuteczność doty-
czyła też łuszczycy i atopowego zapalenia skóry. Co więcej, niektórzy chorzy 
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na łuszczycę lub atopowe zapalenie skóry nie tolerują wąskopasmowej foto-
terapii ultrafioletem B i przykładowo w takiej sytuacji terapia szerokopasmo-
wym ultrafioletem B wydaje się być dobrym rozwiązaniem (Pugashetti i in. 
2010, s. 326–330).

Opisano przypadek 39 – letniej pacjentki, u której z powodzeniem za-
stosowano szerokopasmową fototerapię ultrafioletem B. Wąskopasmowa fo-
toterapia UVB okazał się u tej pacjentki nie dawała pozytywnego efektu nawet 
przy zwiększonej dawce. Poprawa w zakresie świądu mocznicowego nastąpiła 
2 dni po zmianie lampy wykorzystującej wąskopasmowe UVB na lampę wy-
korzystującą szerokopasmowe UVB (Hsu, Yang 2003, s. 888–889).

Tabela 2. Podsumowanie omówionych badań XX wieku dotyczących wykorzystania UV  
w leczeniu świądu mocznicowego

Autorzy Rok Ogólne wnioski

Hsu, Yang 2003 Opis przypadku – pozytywny rezultat zastosowania 
szerokopasmowej fototerapii UVB

Pugashetti 2010 Pozytywne rezultaty kliniczne zastosowania szeroko-
pasmowej fototerapii UVB

Seckin, Demircay,  
Akin

2007 Skuteczność wąskopasmowej fototerapii UVB

Ko i in. 2011 Zmniejszenie nasilenia intensywności świądu u pa-
cjentów cierpiących na UP i otrzymujących terapię 
UVB

Sherjeena i in. 2017 Wyniki badań wskazują na potencjalne zastosowanie 
fototerapii UVB w leczeniu UP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hsu, Yang 2003, s. 888–889, Pugashetti i in. 2010, 
s. 326–330, Seckin, Demircay, Akin 2007, s. 367–370, Ko i in. 2011, s. 633–639, Sherjeena 
i in. 2017, s. 247–249

ZASTOSOWANIE FOTOTERAPII U CHORYCH  
ZE ŚWIĄDEM MOCZNICOWYM – OPISY PRZYPADKÓW

Mimo próby stosowania wielu substancji niekiedy świąd mocznicowy 
jest oporny na konwencjonalne sposoby leczenia i w niekorzystny sposób 
wpływa na jakość życia pacjenta. Wtedy próbuje się innych metod terapii. 
Opisano przypadek 71 – letniego pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek 
wtórną do przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek, u którego od dwóch 
lat utrzymywało się UP. Próby zastosowania miejscowych emolientów, kor-
tykosteroidów czy też leków przeciwhistaminowych okazało się nieskuteczne. 
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Zarówno szeroko - , jak i wąskopasmowa fototerapia UVB również nie przy-
niosła korzyści. Podjęto decyzję o leczeniu schematem Goeckermana polega-
jącym na użyciu szerokopasmowej fototerapii UVB w połączeniu z miejsco-
wymi okładami ze smoły węglowej. Po piątej sesji terapii świąd ustąpił. Chory 
otrzymał łącznie 23 sesji i uzyskał całkowitą remisję UP (Nakamura, Koo, 
Bhutani 2016, s. 13030/qt3cp819gj). 

Opisano też przypadek kobiety z policystyczną chorobą nerek, u której 
UP początkowo był dobrze kontrolowany przez stosowanie wąskopasmowej 
fototerapii UVB (1 – 2 razy w tygodniu). Jednak funkcja nerek pogarszała 
się i w wieku 53 lat pacjentce przeszczepiono nerkę, po czym świąd ustą-
pił całkowicie. W wieku 55 lat problem świądu zaczął powracać, a wcześniej 
stosowana metoda wąskopasmowej fototerapii UVB nie okazała się być tym 
razem skuteczna. Dopiero zastosowanie dupilumabu podskórnie okazało się 
przynieś pacjentce pozytywne rezultaty (Silverberg i Brieva 2019, s. 339–341).

Oprócz świądu w przebiegu niewydolności nerek mogą wystąpić inne 
problemy dermatologiczne takie jak kalcyfilaksja, perforujące dermatozy 
czy porfiria skórna. Zdarzają się też opisy przypadków wystąpienia rzadkiej 
choroby Grovera przebiegającej według trzech wzorców: uporczywego świą-
du, przemijających wykwitów lub bezobjawowej. Wśród czynników ryzyka 
wymienia się np. immunosupresję, zakażenie ludzkim wirusem niedoboru 
odporności (ang. human immunodeficiency virus, HIV), infekcje wirusowe 
czy bakteryjne, hemodializy, nowotwory złośliwe oraz inne patologie skóry  
np. kontaktowe i atopowe zapalenie skóry. Chorobę Grovera można leczyć 
np. doustnie kortykosteroidami i  retinoidami oraz miejscowo analogami wi-
taminy D oraz unikać światła UV czy chronić się przed poceniem (Kirincich 
i in., s. 192–194).

PODSUMOWANIE

Świąd mocznicowy jest objawem związanym z niewydolnością nerek, 
który w istotny sposób może pogorszyć jakość życia, przyczynić się do depresji 
czy zaburzeń snu. Jego patogeneza jest wciąż niejasna. Poszukuje się skutecz-
nych metod leczenia. Wiele z proponowanych terapii nie było poddanych 
weryfikacji poprzez przeprowadzenie rygorystycznych badań klinicznych. 
Potencjalną metodą jest również fototerapia ultrafioletem. W tym zakresie 
przeprowadzano badania już w XX wieku. Kontynuuje się je w obecnym,  
XXI wieku. Większość z nich dotyczy fototerapii wąskopasmowym ultrafio-
letem B. Nie wszystkie wyniki badań są spójne ze sobą, ale większość z nich 
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wskazuje na potencjalną możliwość skutecznego wykorzystaniu ultrafioletu  
B w leczeniu świądu mocznicowego. Wydaje się, że potrzebne są dalsze ba-
dania celem dalszego sprawdzenia skuteczności i bezpieczeństwa takiej terapii. 
W przypadku potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa - terapia wąskopa-
smowym ultrafioletem B mogłaby być przykładem niefarmakologicznej me-
tody leczenia świądu mocznicowego.
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THE USE OF ULTRAVIOLET IN THE TREATMENT  
OF URATIC PRURITUS WITH PARTICULAR  

TO THE RESULTS OF 21ST CENTURY SCIENTIFIC 
RESEARCH

Abstract: The aim of this article is to review the latest scientific literature on 
the treatment of uremic pruritus. This problem affects people with chronic 
kidney disease, including end-stage renal disease. The pathogenesis of this 
symptom is still unknown. It should be emphasized that the occurrence  
of such pruritus can significantly affect the quality of life of patients, there-
fore the search for new, effective methods of treatment seems very necessary.  
The undertaken topic is to collect the most important information on the use 
of ultraviolet in the treatment of uremic pruritus and to emphasize the role of 
scientific research on non-pharmacological therapeutic solutions.

Keywords: uremic pruritus, treatment, recent reports
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NAJNOWSZE DONIESIENIA 
O ZESPOLE PO LECZENIU 

BORELIOZY ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 

POTENCJALNYCH METOD 
DIAGNOSTYCZNYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu najnowszej li-
teratury naukowej na temat zespołu po leczeniu boreliozy ze szczegól-
nym uwzględnieniem potencjalnych metod diagnostycznych. Obec-
nie nie ma określonych oficjalnych kryteriów, jakie musiałyby być 
spełnione, aby mówić o wyżej wspomnianym zespole. Niemniej jednak 
termin ten funkcjonuje w literaturze naukowej, a klasyfikacja tego syndro-
mu może różnić się w zależności od badania naukowego. Zdefiniowanie 
tego terminu mogłoby w znaczący sposób przełożyć się na wiarygodność 
i porównywalność wyników badań, a to z kolei na określenie metod diagno-
stycznych czy też leczenia. Podjęty temat ma na celu zebranie najważniejszych 
informacji z ostatnich lat 2021 - 2022, co może pokazać najnowsze kierunki 
badań w tym aspekcie medycyny.

Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi, zespół poboreliozowy, potencjalne 
przyczyny, disulfiram

WPROWADZENIE 

Zespół po leczeniu boreliozy (ang. post-treatment Lyme disease syn-
drome, PTLDS) to niespecyficzne objawy mogące utrzymywać się kil-
ka miesięcy po zakończeniu leczenia boreliozy. Do objawów tych 



22

EWELINA JAŁONICKA

zalicza się zmęczenie, dysfunkcję poznawczą czy ból mięśniowo-szkiele-
towy. Utrzymują się one ponad 6 miesięcy (Wong, Szapiro, Soffer 2021, 
s. 264-271). W przeciwieństwie do boreliozy (ang. Lyme disease, LD) nie ma 
ustalonych kryteriów diagnostycznych dla PTLDS, dlatego też liczba przy-
padków chorych z tym zespołem jest trudna do oszacowania (Maksimyan, 
Syed, Soti 2021). W literaturze naukowej możemy jednak znaleźć informa-
cję, że PTLDS występuje u ok. 10% chorych z boreliozą po leczeniu anty-
biotykami (Fitzgerald i in. 2021, s. e2342–e2349). Zatem problem PTLDS 
wydaje się dużym wyzwaniem współczesnej medycyny. W tej pracy dokona-
no przeglądu najnowszych doniesień naukowych. W tym celu wykorzysta-
no bazę danych PubMed, wpisując hasła „post Lyme syndrome” i określając 
przedział czasu jako 2021 – 2022. Wzięto pod uwagę tylko prace z dostę-
pem do całej treści za darmo (ang. free  full text). W ten sposób otrzymano  
27 wyszukiwań z czego ostatecznie 16 były związane ściśle z  podjętym tematem 
i te włączono do tego przeglądu. Dodatkowo pracę wzbogacono o wyniki 
wyszukiwania „disulfiram AND post Lyme syndrome” – 4 pozycje naukowe. 
Tym samym bibliografia ostatecznie liczy 20 pozycji literatury naukowej.

ZESPÓŁ POBORELIOZOWY 

Szacuje się, że w latach 2010 – 2018 w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej rocznie diagnozowano 476 000 przypadków zachorowania na bo-
reliozę. Borelioza to choroba wywoływana przez krętka Borrelia, którego wek-
torem jest kleszcz. Z chorobą tą związany jest inny stan zwany zespołem po 
leczeniu boreliozy charakteryzujący się występowaniem objawów zmęczenia, 
bólu czy trudności poznawczych po początkowym leczeniu boreliozy anty-
biotykami. Objawy te utrzymują się ponad 6 miesięcy. W literaturze niekiedy 
określenie boreliozy (LD) jest używane zamiennie z zespołem po leczeniu bo-
reliozy (PTLDS). Należy podkreślić, że obecnie w przeciwieństwie do LD nie 
ma kryteriów diagnostycznych PTLDS pomimo tego, że określenie PTLDS 
występuje w literaturze medycznej (Maksimyan, Syed, Soti 2021).

PTLDS określane jest jako podzbiór szerszego terminu jakim jest „prze-
wlekła borelioza” (ang. chronic Lyme disease, CDL). PTLDS to termin o nie-
jasnej definicji, używany jednak do opisania pacjentów z niespecyficznymi 
objawami, u których przypuszcza się utrzymywanie się zakażenia bakteriami 
Borrelia burgdorferi sensu stricto: Borrelia garinii i Borrelia afzelii. Grupa tych 
pacjentów może, ale nie musi posiadać dowodów na obecne lub wcześniejsze 
zachorowanie na boreliozę (Wong, Szapiro, Soffer 2021, s. 264-271).
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Około 10 – 20% pacjentów uważa, że po leczeniu boreliozy antybioty-
kami, uporczywe objawy przypominające tę chorobę utrzymują się miesiąca-
mi, a nawet latami. Terminy „przewlekła borelioza” czy „zespół boreliozy po 
leczeniu” są obecnie kontrowersyjne. Jednym z wyjaśnień jest to, że u takich 
pacjentów nie można znaleźć dowodów na ogólnoustrojowe zakażenie Borre-
lia burgdorferi, a długotrwałe stosowanie antybiotyków może być szkodliwe 
dla zdrowia (Ford, Tufts 2021, s. 789).

Warto zwrócić uwagę, że problem boreliozy jest bardziej złożony i nie-
jednokrotnie przekłada się na inne dolegliwości np. następstwa artretyczne, 
kardiologiczne i neurologiczne, a u części chorych rozwija się wyżej opisany 
PTLDS (Mac i in. 2021).

Na złożoność diagnozowania boreliozy wskazują wyniki kohortowego 
badania z Danii, w którym to analizowano pacjentów skierowanych do Kli-
niki Chorób Odkleszczowych,u których podejrzewano boreliozę. Okazało się, 
że 66% z nich otrzymało konkretną diagnozę po badaniu ambulatoryjnym 
– łącznie u 32% postawiono diagnozę definitywnej lub możliwej boreliozy.  
U 34% postawiono diagnozę niezwiązaną z kleszczami. Spośród grupy pacjen-
tów liczącej 215 osób 12 z nich sklasyfikowano jako pacjenci z PTLDS. Z kolei 
pacjenci wypisani bez konkretnej diagnozy częściej cierpieli z powodu ogólnego 
zmęczenia czy dysfunkcji poznawczych (Gynthersen R. M. M. i in. 2021).

Inne kohortowe badanie obejmujące zarówno dorosłych, jak i dzieci 
przeprowadzone w Danii wskazało, że u większości pacjentów objawy borelio-
zy ustępowały 3 miesiące po zakończonym leczeniu. Jednak 10% pacjentów 
doświadczyło PTLDS. Wynik ten jest zgodny z wcześniej przeprowadzonymi 
innymi badaniami (Musonera i in. 2022).

Do tej pory nie określono ani biomarkerów, ani specyficznych obja-
wów PTLDS, co jest problemem chociażby w przeprowadzaniu wiarygod-
nych badań naukowych. Chociaż podjęto próby standaryzacji objawów, 
to jednak wciąż klasyfikacja PTLDS opiera się na zgłaszaniu przez pacjen-
tów subiektywnie uporczywych objawów utrzymujących się co najmniej 
6 miesięcy. Wiedza jest ograniczona również w kwestii patogenezy PTLDS. 
Istnieje kilka hipotez m.in. dotyczące przeżywalności bakterii, obecności ich 
metabolitów czy antygenów oraz zróżnicowana odpowiedź immunologiczna 

– autoimmunologiczna lub zapalna. Wyjaśnienie mechanizmów PTLDS i in-
terpretacja wyników badań są utrudnione przez występowanie zróżnicowa-
nych objawów o różnym stopniu nasilenia (Fitzgerald i in. 2021).
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W ostatnim czasie przeprowadzono badania mające na celu poszerzenie 
wiedzy dotyczącej PTLDS, co jest tym bardziej istotne, zważając na wciąż 
ograniczoną wiedzę w tym aspekcie medycyny.

POTENCJALNE STRATEGIE DIAGNOZY  
I NAJNOWSZE BADANIA NAUKOWE

Chociaż wciąż nie istnieją kryteria diagnostyczne PTLDS, to wydaje się być to 
w zasięgu ręki. Do takich wniosków doszli autorzy przeglądu literatury z 2021 
roku. Przytoczmy kilka informacji z tego przeglądu w celu przybliżenia pod-
jętego tematu. Podwyższona stężenie chemokin limfocytów CCl – 19 oraz Il 

– 23 oraz wyciszona odpowiedź komórek B w badaniach naukowych była bar-
dziej związana z pacjentami PTLDS niż z pacjentami powracającymi do zdro-
wia. W 2020 roku opublikowano wyniki badań, zgodnie z którymi zidentyfi-
kowano biomarker PTLDS i potwierdzono to w drugiej kohorcie pacjentów.

Za tym, że PTLDS jest odrębnym i definiowanym zaburzeniem może 
świadczyć niedawne określenie składu mikrobiomu jelitowego, pozwalające 
na odróżnienie osóbz PTLDS od osób zdrowych.

Naukowcy wykazali też zmianę ekspresji genów utrzymującej się po le-
czeniu wczesnej boreliozy na małej grupie badanej obserwowanej przez 6 mie-
sięcy. Chociaż nie zidentyfikowano charakterystyki transkryptomu człowieka, 
która mogłaby wskazywać na prawdopodobne wystąpienie PTLDS, to jednak 
ten kierunek badań może prowadzić do opracowania nowych, obiektywnych 
testów wykorzystanych do wykrycia wczesnej boreliozy (Bobe i in. 2021).

W roku 2021 opublikowano wyniki przeprowadzonego badania nauko-
wego mającego na celu określenie odpowiedzi metabolicznej u pacjentów  
z zespołem po leczeniu boreliozy. W tym celu wykorzystano metabolomikę 
spektrometrii mas. Ustalono różnice metaboliczne w wielu punktach czaso-
wych u pacjentów PTLDS i nie – PTLDS (bez PTLDS).

Do metabolitów o zróżnicowanej obfitości zaliczono produkty metabo-
lizmu glicerofosfolipidów, kwasów żółciowych i acylokarnityny. Okazało się, 
że większa zmienność metaboliczna występuje pacjentów z PTLDS (w porów-
naniu z pacjentami nie - PTLDS). Ponadto okazało się, że niewielka liczba 
metabolitów (6 – 40) może być wykorzystana do zdefiniowania pacjentów,  
u których występuje PTLDS. Wyniki badań potwierdzono w drugiej ko-
horcie pacjentów z PTLDS i nie – PTLDS. Przypomnijmy, że do tej pory 
nie określono wytycznych dotyczących diagnostyki PTLDS (Fitzgerald i in. 
2021). Wydaje się zatem, że publikacja powyższych wyników badań (czwarty 
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kwartał 2021 roku) może być istotna dla procesu określenia czynników dia-
gnostycznych PTLDS.

W klinice leczenia boreliozy w Rhode Island przeprowadzono badanie 
oparte na mieszanych ilościowych i jakościowych metodach leczenia w celu 
scharakteryzowania doświadczeń pacjentów z zespołem po leczeniu boreliozy. 
Pacjenci zgłaszali występowania od łagodnych do umiarkowanie nasilonych 
objawów i trudności  czynnościowych. Zgłaszano również problem długiej 
diagnostyki boreliozy, poczucie odrzucenia czy niezrozumienia przez lekarza. 
Ogólnie pacjenci zwracali uwagę na potrzebę bardziej holistycznego podejścia 
w procesie diagnozy i leczenia (Vargas i in. 2021, s. 30-34).

Dokonano również analizy danych ponad dwustu pacjentów, która 
to analiza zidentyfikowała 6 objawów i trzy potencjalnie istotne podgrupy 
pacjentów ze stwierdzonym PTLDS (grupy te różniły się m.in. fenotypem 
objawów). Wyniki mogą pomóc w określeniu zestawu objawów związanych  
z PTLDS. Podzielono 30 zgłaszanych przez pacjentów objawów na 6 czynników: 
zmęczenie poznawcze, problemy oczne, typ infekcji, ból mięśniowo – szkie-
letowy, czynnik neurologiczny. Ostatecznie wyłoniono trzy profile objawów 
związanych ze zmęczeniem poznawczym, bólem mięśniowo – szkieletowym  
oraz z czynnikiem nastroju (Rebman, Yang, Aucott 2021).

W bieżącym 2022 roku opublikowano wyniki badania celem którego 
było określenie czy pacjenci z boreliozą w wywiadzie mają większą skłonność 
do spełnienia kryteriów PTLDS niż osoby bez historii z boreliozą. Badanie 
miało charakter ankietowy, a czynniki brane pod uwagę to: zmęczenie, ból, 
sen, depresja oraz jakość życia. Okazało się, że uczestnicy badania, u których 
wcześniej zdiagnozowano i leczono boreliozę, w ankietach częściej zgłaszali 
dolegliwości. Częściej również spełniali kryteria włączenia do PTLDS niż oso-
by bez wcześniej stwierdzonej boreliozy (Aucott i in. 2022).

Problem postawienia właściwej diagnozy jest tym bardziej trudny, po-
nieważ w ostatnim czasie wyniki najnowszych i najczulszych badań laborato-
ryjnych pod kątem boreliozy oraz nawracającej gorączki wywoływanej przez 
kilka różnych gatunków Borrelia wskazują, że wiele osób po zakończeniu an-
tybiotykoterapii z powodu boreliozy nie cierpi na PTLDS. To, co mogłoby 
się wydawać PTLDS, jest uporczywą infekcją spowodowaną brakiem skutecz-
ności antybiotyków (Jernigan i in. 2021).
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POTENCJALNE PRZYCZYNY PTLDS

Hipotetycznie w patogenezie PTLDS istotną rolę pełni koinfekcja i 
dlatego też często leczenie opiera się na leczeniu przeciwdrobnoustrojowym 
pomimo braku typowych objawów. Dokonano analizy próbek surowicy od 
103 pacjentów pod kątem obecności przeciwciał przeciwko głównym pato-
genom kleszczowym Anaplasma phagocytophilum, Bartonella henselae / Barto-
nella quinatana i Babesia microti. U 12,6% pacjentów wykryto przeciwciała 
antyanaplazmy, u 9,7% pacjentów – przeciwciała anty-Bartonella. Jednak nie 
można było potwierdzić obecność obu tych przeciwciał w tych samych prób-
kach lub przeciwciał przeciw Babesia w wybranej grupie pacjentów. Okazało 
się jednak, że u 11,6% badanych pacjentów były obecne autoprzeciwciała, co 
jest zgodne z wcześniejszymi wynikami badań naukowych. Zgodnie z tym 
u niektórych pacjentów ze złożonym przebiegiem boreliozy i zespołem po 
leczeniu występuje szerokie spektrum autoprzeciwciał (Sloupenska i in. 2021, 
s. 2217).

Oprócz koinfekcji potencjalnymi przyczynami PTLDS są: autoimmunizacja, 
reaktywność krzyżowa, mimikra molekularna, tolerancja na środki przeciwdrob-
noustrojowe lub utrzymywanie się bakterii w organizmie (Cabello i in. 2022). 

Prawdopodobne jest też, że PTLDS regulowany jest przez niekodujący 
kwas rybonukleinowy (ang. ribonucleic acid, RNA) i słusznym wydaje się po-
szerzenie badań o analizę niekodujących kwasy nukleinowe oraz białka. Ba-
danie na astrocytach osób zakażonych Borrelia burgdorferi wykazało podwyż-
szone stężenie informacyjnego RNA (ang. messenger ribonucleic acid, mRNA) 
zaangażowanego w szlaki zapalne ostrej infekcji (Ford, Tufts 2021, s. 789). 

Wciąż kontrowersyjne wydaje się przypisywanie objawów mających 
uporczywy charakter po domniemanym ukąszeniu przez kleszcza. W Szwecji 
przeprowadzono badanie mające na celu ocenę czy dorośli zakwalifikowani do 
grupy osób z PTLDS wykazują cechy odróżniające od dorosłych niespełniają-
cych warunków włączenia do grupy PTLDS (np. są seronegatywni pod wzglę-
dem zakażenia Borrelia burgdorferi), ale u których występują podobne objawy 
i przebieg choroby podobny do tego co, po ukąszeniu kleszczem. Pierwsza 
grupa pacjentów nie różniła się zasadniczo od innych grup, w których albo 
brakowało dokumentacji dowodzącej na stwierdzoną boreliozą, albo serolo-
gicznie nie wykazywały objawów tej choroby. Zatem wyniki sugerują, że po-
jęcie przewlekłej boreliozy (CLD) nie może być jednoznacznie powiązane z 
boreliozą. Dodajmy jednak, że około 20% całej grupy pacjentów wykazywało 
cechy autoimmunizacji. Potrzebne są dalsze badania w zakresie przyczyn i 
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mechanizmów PTLDS, a samo zagadnienie do dnia dzisiejszego nosi znamio-
na atrakcyjnego z naukowego punktu widzenia. Słusznym wydaje się zbada-
nie PTLDS jako zespół o potencjalnie wieloczynnikowym podłożu (Nilsson  
i in 2021). W tym miejscu dodajmy, że opieka nad chorymi z CLD jest trud-
na i wydaje się niewystarczająca dla pacjentów. Przeprowadzono na ten temat 
badanie, w którym to pacjenci zgłaszali poczucie porzucenia lub bycia niewy-
słuchanym w systemie ochrony zdrowia. Uważali też, że ich stan mógłby być 
lepszy, gdyby zostali wcześniej zdiagnozowani. Takie wyniki badań otrzymali 
Baarsma i współpracownicy (Baarsma i in. 2022, s. 139).

Badanie mózgu z wykorzystaniem pozytonowej tomografii emisyjnej 
(ang. positron emission tomography, PET) wskazało na obecność uporczywych 
procesów zapalnych prawdopodobnie w skutek aktywacji glejowej związanej 
z pozostałościami bakteryjnymi, które nadal mogą powodować zapalenie ner-
wów (Parthasarathy i Gadila 2022, s. 688).

DISULFIRAM –  
POTENCJALNA STRATEGIA LECZENIA PTLDS

W ostatnim czasie przeprowadzane są badania kliniczne i przedklinicz-
ne nad disulfiramem w kontekście jego potencjalnego nowego zastosowania.  
Badania przedkliniczne dotyczą wspomagania procesu trzeźwienia po przedaw-
kowaniu alkoholu, wykorzystania disulfiramu jako środka przeciw gronkow-
cowi złocistemu opornemu na metycylinę (ang. methicyllin – resistant Staphy-
lococcus ureus, MRSA), jako inhibitor karbapenamazy, lek przeciwgrzybiczny 
na kandydozę, wykorzystania w leczeniu chorób pasożytniczych wywołanych 
przez pierwotniaki i robaczycy. Zaś badania kliniczne dotyczą wykorzysta-
nia w terapii PTLDS, opóźnienie rozwoju ludzkiego wirusa niedoboru od-
porności (ang. Human Immunodeficiency Virus, HIV) czy wykorzystania  
w przypadku choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 (ang. coronavi-
rus disease 2019, COVID-19). Część badań przeprowadzanych jest obecnie,  
a część oczekuje na realizację (Custodio, Sparks i Long 2022).

Próbuje się wykorzystać disulfiram w leczeniu boreliozy czy babeszjozy. 
W jednym z przeprowadzonych badań 62 z 67 pacjentów z boreliozą (92,5%) 
odniosło korzyści z takiego leczenia. Dotyczyło to zwłaszcza pacjentów otrzy-
mujących wysokie dawki disulfiramu (Gao i in. 2020, s. 868). W literaturze 
znaleźć można opisy przypadków leczenia chorych z nawracającą neurobore-
liozą lub babeszjozą wyłącznie disulfiramem (Liegner 2019, s. 72). 
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PTLDS może być związany z utrzymującą się obecności Borrelia burgdor-
feri w organizmie człowieka nawet po antybiotykoterapii. Disulfiram okazał  
się aktywny przeciwko Borrelia burgdorferi, ale nie jest dobrze znana jego ak-
tywność wobec trwałym form tych krętków. W jednym z przeprowadzonych 
badań oceniano skuteczność disulfiramu jako pojedynczego leku oraz jego 
kombinacji z innymi lekami przeciwko stacjonarnej fazie Borrelia burgdorferi. 
Niestety wyniki tych badań nie były zadowalające w kontekście disulfiramu 
np.  klarytromycyna i nitroksolina okazały się bardziej skuteczne od disulfira-
mu (Alvarez-Manzo i in. 2020, s. 542).

Z drugiej zaś strony wyniki badania w kontekście działania boreliobójcze-
go disulfiramu są obiecujące. Zwróćmy uwagę, że choć większość pacjentów 
da się wyleczyć za pomocą leków pierwszej linii, to jednak część z nich nie 
toleruje niektórych antybiotyków. Disulfiram wykazał doskonałą aktywność 
boreliobójczą i w fazie stacjonarnej, i w fazie aktywnej zakażenia Borrelia burg-
dorferi sensu stricte B31 MI. Leczenie disulfiramem całkowicie wyeliminowało 
krętki z serca i pęcherza moczowego myszy do 28 dnia po zakażeniu. Warto 
dodać, że myszy wykazywały też zmniejszoną ekspresję markerów stanu zapal-
nego i dzięki temu były chronione np. przed uszkodzeniem serca (Potula i in. 
2020, s. 633).

Wydaje się zatem, że zarówno wykorzystanie disulfiramu w leczeniu bo-
reliozy, jak i potencjalnie u chorych z PTLDS jest możliwe, a dalsze badania 
wydają się konieczne.

PODSUMOWANIE

W kontekście wszelkich rozważań nad zespołem po leczeniu boreliozy 
należy podkreślić, że obecnie nie ma jasnych kryteriów diagnostycznych. Po-
mimo tego w literaturze medycznej funkcjonuje to określenie, a nawet prze-
prowadzane są badania naukowe związane z PTLDS. Jednak brak jasnego 
zdefiniowania PTLDS powodować może rozbieżne wyniki badań trudne do 
porównania. Należy też dodać, że PTLDS to problem, z którym mierzy się 
szacunkowo ok. 10% chorych na boreliozę. Wśród potencjalnych przyczyn 
tego zespołu wymienia się koinfekcję, autoimmunizację, reaktywność krzyżo-
wą, mimikrę molekularną, tolerancję na środki przeciwdrobnoustrojowe lub 
utrzymywanie się bakterii w organizmie. Wśród przyszłych, potencjalnych 
metody diagnostycznych wymienić można metodę z wykorzystaniem meta-
bolomiki spektrometrii mas. Przypomnijmy, że wyraźnie podłużne wzorce 
obfitości metabolitów wskazywały na większą zmienność metaboliczną u 
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pacjentów z PTLDS w porównaniu z pacjentami nie - PTLDS. W związku  
z tym zarówno dokładne zdefiniowanie terminu PTLDS, jak i dalsze badania 
w zakresie tego zespołu są potrzebne. Istotne wydaje się nie tylko określenia 
kryteriów włączenia pacjentów do grupy chorych z PTLDS, ale również ba-
dania nad leczeniem tego syndromu. Wśród potencjalnie skutecznych leków 
wymienia się disulfiram. Na koniec podkreślmy raz jeszcze konieczność jasne-
go zdefiniowania terminu PTLDS. To mogłoby w znaczący sposób przełożyć 
się na wiarygodność i porównywalność wyników badań. Zaś to w pozytywny 
sposób na określenie metod diagnostycznych czy też leczenia.
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LATEST REPORTS ABOUT THE POST TREATMENT 
LYME DISEASE SYNDROME WITH PARTICULAR 

CONSIDERATION OF POTENTIAL DIAGNOSTIC 
METHOD

Abstract: The aim of this article is to review the latest scientific literature on 
the post treatment Lyme disease syndrome, with particular emphasis on po-
tential diagnostic methods. Currently, there are no specific official criteria that 
would have to be met to be able to talk about the above-mentioned syndrome. 
Nevertheless, the term is used in the scientific literature, and the classification 
of this syndrome may differ depending on the scientific research. Defining this 
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term could significantly translate into the credibility and comparability of test 
results, and this in turn into the definition of diagnostic methods or treatment. 
The undertaken topic may be aimed at collecting the most important infor-
mation from the last year 2021 - 2022, which may outline the latest trends in 
research on this issue.

Keywords: Borrelia burgdorferi, post Lyme disease syndrome, disulfiram, po-
tential causes
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ŻYWIENIE A MIKROBIOTA 
JELITOWA CZŁOWIEKA

Streszczenie: Celem artykuły jest omówienie wpływu żywienia na mi-
krobiotę jelitową człowieka. Mianem mikrobioty jelit określa się zespół 
mikroorganizmów, głównie bakterii, funkcjonujących w przewodzie 
pokarmowym człowieka. Szacuje się, że w jelicie grubym stanowi ona 
nawet 50% znajdującej się tam treści. Równowaga pomiędzy poży-
tecznymi, oportunistycznymi oraz chorobotwórczymi drobnoustroja-
mi warunkuje zdrowie organizmu, a odbiegająca od normy liczebność 
którejś z grup przyczynia się do powstawania szkodliwej dla gospoda-
rza dysbiozy będącej podłożem licznych chorób. Wykazano, że dieta 
jest jednym z głównych czynników wpływających na skład mikrobioty 
przewodu pokarmowego, a odpowiednio skomponowana przyczynia 
się do rozwoju korzystnych dla zachowania zdrowia mikroorganizmów. 

Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, żywienie, przewód pokarmowy, 
probiotyki  

WPROWADZENIE 

Za mikrobiotę jelitową człowieka uznaje się zespół mikroorganizmów, 
przede wszystkim bakterii, funkcjonujących w przewodzie pokarmowym.  
Ich liczebność i aktywność zależy głównie od odcinka jelita, w którym się 
znajdują. Jako największe i najaktywniejsze skupisko bakterii można wskazać 
jelito grube, gdzie mikrobiota stanowi ok. 40-50% znajdującej się tam treści, 
co daje ok. 1011-1012 komórek na 1 g (Tannock 1999, s. 5-10;  Whitman, 
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Coleman i Wiebe 1998, s. 6578-6583). Przeważają tam bakterie bezwzględ-
nie beztlenowe z rodzajów Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus, Butyrovi-
brio, Fusobacterium, Bifidobacterium, Eubacterium, Peptostreptococcus. Wśród 
tlenowych i względnie beztlenowych wyróżnia się Gram-ujemne pałeczki 
z rodziny Enterobacteriaceae, Gram-dodatnie Lactobacillus oraz ziarniaki  
z rodzaju Enterococcus i Streptococcus. Według badań w mikrobiocie jelit naj-
liczniej występują bakterie z rodzaju Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria  
i Actinobacteria (Frank i in. 2007, s. 13780-13785). Oprócz bakterii w skład 
mikrobioty jelit wchodzą niewielkie ilości grzybów z rodzaju Candida spp.  
(Gałęcka, Basińska i Bartnicka 2018, s. 50-59). 

Skład mikrobioty jelit człowieka nie jest stały i podlega modyfikacji 
przez szereg czynników, takich jak procesy fizjologiczne, styl życia (w tym 
dietę, aktywność fizyczną, przyjmowane używki), sposób porodu, stan układu 
odpornościowego, genotyp, środowisko życia gospodarza, wiek oraz przyjmo-
wane leki, w szczególności antybiotyki. Mikrobiota jelitowa różni się znacznie  
u dzieci oraz osób starszych. Wykazano, że liczebność bakterii z rodzaju Bi-
fidobacterium maleje wraz z wiekiem, podczas gdy zwiększa się liczba Entero-
coccus oraz Enterobateriacea (Hopkins, Sharp i Macfarlane 2012, s. 12-18).  
Z kolei badania prowadzone przez dłuższy okres czasu na dorosłych wskazują,  
że u osób w wieku dorosłym skład mikrobioty jelit nie ulega znacznym waha-
niom (Heilig 2002, s. 114-123; Matsuki i in. 2004, s. 7220-7228). Mikro-
biotę jelitową można podzielić na trzy podgrupy: pożyteczne (Bifidobacterium, 
Lactobacillus), oportunistyczne (Bacteroides, Eubacterium, Enterobacteriaceae) 
i chorobotwórcze (Clostridium, Staphylococcus, Pseudomonas) (Książek i in. 
2019, s. 77-80). U osób zdrowych pozostają one w stanie równowagi, któ-
rą mogą zaburzyć stany chorobowe, przyjmowanie leków, starzenie się bądź 
nieodpowiednia dieta (Conlon i Bird 2015, s. 17-44). Wciąż prowadzone 
są badania nad wpływem żywienia oraz możliwościami modyfikacji składu 
mikrobioty przewodu pokarmowego za jego pośrednictwem (Scott i in. 2012, 
s. 52-60).

FUNKCJE MIKROBIOTY JELIT

Funkcja metaboliczna 

Mikrobiota jelit ma swój udział w rozkładzie węglowodanów złożo-
nych dostarczanych w pożywieniu, takich jak celuloza, hemiceluloza, skro-
bia, pektyny czy lignina do łatwo przyswajalnych cukrów prostych oraz 
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krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), a zatem odgrywają dużą 
rolę w zachowaniu równowagi energetycznej organizmu (Bäckhed i in. 2004, 
s. 15718-15723). Według badań, nawet 5-10% energii pozyskiwanej z żyw-
ności może pochodzić z przemian węglowodanów w SCFA, które zachodzą 
głównie w jelicie grubym za sprawą obecnych tam drobnoustrojów (McNeil 
1984, s. 338-342).

Do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych uzyskiwanych w proce-
sie przemian metabolicznych można zaliczyć maślan, octan i propionian. Do-
wiedziono, że obecność maślanu w jelicie grubym stymuluje rozrost śluzówki 
i proliferację komórek nabłonka, a co za tym idzie, może przyczyniać się do 
wzmocnienia ochrony tego odcinka przewodu pokarmowego przed czyn-
nikami kancerogennymi oraz stanami zapalnymi (Topping i Clifton 2001,  
s. 1031-1064). Propionian odgrywa rolę jako jedno ze źródeł energii, ponad-
to przetransportowany do wątroby bierze udział w procesie glukoneogenezy 
(Storer i in. 2018, s. 1-8). SCFA przyczyniają się do obniżenia pH jelita (Sto-
rer i in. 1984, s. 701-706), pobudzają różnicowanie enterocytów1 (Rudzki  
i in. 2012, s. 35-39) oraz absorbcję wapnia, żelaza i magnezu z jelita gru-
bego (Zeng i in. 2017, s. 9217-9225). Mikroorganizmy obecne w ludzkim 
przewodzie pokarmowym są, także odpowiedzialne za syntezę niezbędnych 
do funkcjonowania witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12), witaminy K i kwasu 
foliowego (LeBlanc i in. 2013, s. 160-163). Mikroorganizmy jelitowe, o ile 
ich liczba jest zachowana w odpowiedniej proporcji, zwiększają wchłanianie 
żelaza  i wapnia (González i in. 2017, s. 374-378). 

Funkcja troficzna

Funkcja troficzna mikrobioty jelitowej opiera się przede wszystkim na 
utrzymywaniu prawidłowej struktury i ochrony nabłonka jelitowego. Drob-
noustroje tworząc biofilm na śluzówce jelita stanowiąc barierę uniemożliwia-
jącą adhezję chorobotwórczym mikroorganizmom, dodatkowo konkurują 
one z patogenami o składniki odżywcze i miejsce bytowania (Wang i in. 2020, 
s. 1-5). Część z drobnoustrojów zamieszkujących jelita syntetyzuje bakterio-
cyny i kwasy organiczne, które ograniczają rozwój patogenów. Mikrobiota 
ma również swój udział w inhibicji kompetytywnej, gdy mikroorganizmy 
przyłączając się do receptorów powierzchniowych komórek nabłonka unie-
możliwia adhezję i rozwój chorobotwórczych patogenów (Książek i in. 2013, 

1 Komórki jelita cienkiego
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s. 160-168).

Funkcja odpornościowa 

Mikrobiota jelitowa bierze udział w odpowiedzi immunologicznej or-
ganizmu za pośrednictwem antygenów, które stanowią jelitowy system im-
munologiczny (ang. gut associated lymphoid tissue, GALT). Funkcją GALT 
jest wczesne wykrywanie oraz rozróżnienie patogenów chorobotwórczych, 
nieszkodliwych bądź niezbędnych dla zachowania prawidłowych funkcji 
organizmu (Radwan i Skrzydło-Radomańska 2013, s. 1-11). Warunkiem 
wzbudzenia odpowiedniej reakcji układu immunologicznego jest rozpozna-
nie chorobotwórczych drobnoustrojów przez tzw. receptory Toll-podobne 
zlokalizowane głównie w komórkach dendrytycznych oraz makrofagach.  
W przypadku rozpoznania chorobotwórczego patogenu komórki układu od-
pornościowego jelit wzbudzają reakcję zapalną. GALT ma także wiele, tylko 
częściowo zbadanych mechanizmów, które blokują naturalnie występujące  
w mikroflorze jelit bakterie przed wzbudzaniem reakcji odpornościowej. Od-
powiedź immunologiczną ogranicza występowanie śluzu zawierającego mucy-
nę na powierzchni nabłonka jelita, białek antybakteryjnych AMP oraz prze-
ciwciał klasy IgA (Strzępa i Szczepanik 2013, s. 908-920).

MIKROBIOTA JELITOWA A CHOROBY

Mikrobiota jelitowa ma istotny udział w rozwoju nieswoistych zapaleń 
jelit (NZJ), które obejmują chorobę Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego. W badaniach stwierdzono, że zmiany zapalne wy-
stępujące w przebiegu tych chorób pokrywają się z największymi skupiska-
mi bakterii jelitowych (końcowy odcinek jelita cienkiego, okrężnica) (Sartor 
2008, s. 577-584), ponadto w odcinkach chirurgicznie odciętych od dostępu 
do treści jelitowej, a zatem obecnych tam mikroorganizmów, dochodziło do 
osłabienia, a nawet całkowitego ustąpienia reakcji zapalnej (Ludwig i Krogul-
ska 2019, s. 67-78). W etiopatogenezie NZJ bierze się pod uwagę głównie 
dwa mechanizmy działania drobnoustrojów jelitowych: jak inwazyjny pato-
gen (lub patogeny) które są przyczyną reakcji zapalnej (tzw. teoria infekcyj-
na), lub traktowanie ich jak źródła antygenów, które przez zaburzone funk-
cjonowanie mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego inicjują 
zbyt intensywną reakcję immunologiczną, prowadzącą do uszkodzeń tkanki 
(Dworzański i in. 2018, s. 215-266).
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Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) to nawracające zaburzenie czynnościo-
we jelit, które objawia się bólami brzucha, zmianą konsystencji stolca i czę-
stością wypróżniania. Uważa się, że mikroflora jelit stanowi istotny czynnik  
w patofizjologii tego schorzenia (McFarland, Karakan i Karatas 2018, s. 1-11). 
Stwierdzono, że równowaga mikrobioty jelitowej wpływa na tzw. oś mózgo-
wo-jelitową, oraz że jej zaburzenie może zakłócać pracę osi (Dworzański  
i in. 2018, s. 215-226). W łagodzeniu objawów stosuje się antybiotykoterapię 
neomycyną i metronidazolem, a w niezaparciowej postaci IBS także rifaksy-
minę, która, według badań, może mieć wpływ na przyrost bakterii z rodzaju 
Bifidobacteria i Lactobacillus (Radwan i Skrzydło-Radomańska 2013, s. 1-11). 

Wskazuje się na związek mikrobioty jelit z rozwojem otyłości. Badania 
na myszach z 2005 roku (Ley i in. 2005, s. 11070-11075) dowiodły, że mi-
krobiota myszy szczupłych i otyłych różniła się od siebie znacznie. U grupy 
otyłej dominowały bakterie z rodzaju Firmicutes, zaś mniej liczną grupą były 
bakterie Bacteroides w porównaniu z osobnikami o prawidłowej masie cia-
ła. Dodatkowo u myszy szczupłych, po przeszczepieniu mikrobioty pobra-
nej od otyłych jednostek dochodziło do wzmożonego odkładania się tłuszczu.  
Badania Turnbaugh’a i wsp. z 2009 roku dowiodły, że dieta wysokotłusz-
czowa prowadzi do powstawania zmian w mikrobiocie jelitowej myszy już 
po jednym dniu stosowania, a także, że możliwym jest wywołanie otyłości  
u zwierząt poprzez przeszczep mikrobioty jelitowej otyłego człowieka do jelita 
zdrowego zwierzęcia (Wilson i in 2020, s.723-740).

Coraz częściej łączy się patofizjologię depresji ze składem mikrobioty je-
lit, która ma odgrywać istotną rolę w funkcjonowaniu mózgu (Cryan i Dinan 
2012, s. 701-712). Według badań z 2016 roku (Aizawa i in. 2016, s. 254-
257), u chorych ze stwierdzoną depresją występuje mniejsza liczba bakterii  
z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus w porównaniu z grupą kontrolną. 
Sugeruje się, że drobnoustroje z tych rodzajów mają swój udział w rozładowy-
waniu stresu (Dinan, Stanton i Cryan 2013, s. 720-726). W innym badaniu 
dowiedziono, że u chorych na depresję występuje większa ilość bakterii z ro-
dzaju Holdemania, Gelria, Eggerthella, Turicibacter, Paraprevotella, Anaerofi-
lum oraz mniejszy udział drobnoustrojów z rodzaju Prevotella i Dialister (Kelly 
i in. 2016, s. 109-118). Można podejrzewać zatem, że zaburzenia równowagi 
mikrobioty jelitowej leżą u podłoża szeregu innych chorób, a odkrycie ich 
może otworzyć drogę na nowe formy terapii.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE  
NA MIKROBIOTĘ JELIT 

Stosowanie używek, w szczególności palenie tytoniu i picie alkoholu 
przyczynia się w dużym stopniu do zaburzeń homeostazy drobnoustrojów 
wchodzących w skład mikrobioty jelitowej. Badanie przeprowadzone przez 
Lee i wsp. dowiodło, iż u czynnych palaczy występował podwyższony od-
setek bakterii z rodzaju Bacteroidetes w porównaniu z osobami niepalącymi 
oraz tymi, które porzuciły nałóg. Dodatkowo wykazano, że nie ma większych 
różnic w mikrobiocie jelit u osób niepalących i byłych palaczy, co wskazuje, 
 że po porzuceniu palenia skład mikrobioty powraca do stanu równowagi 
(Lee i in. 2018, s. 1-13). U osób nadużywających alkoholu wykryto podwyż-
szony poziom bakterii z rodzaju Proteobacteria i Firmicutes, z kolei obniżony 
Faecalibacterium w porównaniu z osobami niepijącymi bądź spożywającymi 
alkohol okazjonalnie. Sugeruje się, że podwyższony poziom drobnoustrojów 
Proteobacteria w połączeniu ze zmniejszoną liczbą Faecalibacterium może wy-
kazywać działanie prozapalne (Bjørkhaug i in. 2019, s. 663-675).

Leki, w szczególności antybiotyki, przyczyniają się do znacznych za-
burzeń składu mikrobioty jelit. Badania Jernberg i wsp.  wykazały, że ku-
racja klindamycyną (antybiotyk stosowany w leczeniu m.in. zakażeń układu 
oddechowego, zakażeń skóry, tkanek miękkich, stawów, kości, posocznicy, 
zapalenia wsierdzia) wpłynęła na zmniejszenie liczby i zróżnicowania drob-
noustrojów z rodzaju Bacteroides i stan ten utrzymywał się nawet 2 lata po 
otrzymaniu ostatniej dawki leku (Jernberg i in. 2007, s. 56-66). Trwająca 
5 dni terapia cyprofloksacyną (antybiotyk stosowany w leczeniu m.in. zaka-
żeń dróg oddechowych, nerek, dolnych dróg moczowych, zakażeń w obrębie 
jamy brzusznej) także przyczyniała się do znacznego zubożenia zróżnicowa-
nia mikroorganizmów znajdujących się w przewodzie pokarmowym, z tym,  
że w przypadku tego antybiotyku dochodziło do unormowania się składu mi-
krobioty po ok. 4 tygodniach od momentu zakończenia kuracji (Dethlefsen  
i in. 2008, s. 2383-2400). Badania Pérez-Cobas i wsp. wykazały, że 14-dnio-
wa terapia skojarzona ampilicyną+sulbaktamem i cefazoliną przyczyniła się do 
zaburzenia równowagi w składzie drobnoustrojów, który u części pacjentów 
wracał do pierwotnego stanu około 40 dni po zakończeniu leczenia (Pérez-

-Cobas i in. 2013, s. 1591-1601).
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WPŁYW CZYNNIKÓW ŻYWIENIOWYCH  
NA MIKROBIOTĘ JELIT 

Węglowodany, białka, tłuszcze

Dla mikroorganizmów obecnych w jelitach człowieka węglowodany sta-
nowią substrat energetyczny oraz źródło węgla (Aizawa i in. 2016, s. 254-257). 
Produkty bogate w węglowodany zawierają także znaczne ilości błonnika po-
karmowego, którego, zgodnie z Normami Instytutu Żywności i Żywienia, 
powinno się dostarczać co najmniej 25 g dziennie. Taka podaż pozwala zapo-
biegać szeregowi chorób, takich jak choroby układu krążenia (Soliman 2019, 
s. 1-12), otyłość (Dayib, Larson i Slavin 2020, s. 445-450) czy cukrzyca typu 
2 (Hodge i in. 2004, s. 2701-2706) i zapewnia stabilność składu mikrobio-
ty jelitowej, a dzięki temu zachowanie prawidłowych funkcji przewodu po-
karmowego. Fermentacja włókna pokarmowego zachodząca pod wpływem 
drobnoustrojów prowadzi do powstawania SCFA, które przyczyniają się do 
obniżenia pH w jelitach a tym samym hamowania rozwoju chorobotwór-
czych patogenów, oraz są źródłem energii dla komórek nabłonka jelitowego 
(Aizawa i in. 2016, s. 254-257).

Białka są źródłem azotu dla mikrobioty jelit, ponadto mają udział  
w produkcji SCFA oraz przyswajaniu węglowodanów, jednak jego nadmierna 
podaż w diecie przyczynia się do nagromadzenia szkodliwych metabolitów ta-
kich jak amoniak, kwasy organiczne, związki siarki czy aminy heterocykliczne 
(Książek i in. 2013, s. 160-168). To z kolei może prowadzić do rozwoju sta-
nów zapalnych (Li 2020, s. 362-271) oraz nowotworów jelit (Yin i in. 2018, 
s. 256-262).

Drobnoustroje obecne w jelitach wpływają na wchłanianie i metabolizm 
kwasów tłuszczowych, jednakże badania wskazują że dieta wysokotłuszczowa 
wpływa niekorzystnie na skład mikrobioty (Angoa-Pérez i in. 2020, s. 1-12). 
U osób na diecie bogatej w tłuszcze zaobserwowano spadek liczby bakterii  
z rodzaju Bacteroidetes a jednocześnie wzrost liczebności populacji Firmicutes 
(Liébana-García i in. 2021, s. 1-13).

Bakterie fermentacji mlekowej, probiotyki

Według definicji WHO (ang. World Health Organization, Światowa Or-
ganizacja Zdrowia) oraz FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia  
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i Rolnictwa) probiotyki to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej 
ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”. Aktualnie  
za drobnoustroje probiotyczne uznaje się głównie bakterie kwasu mlekowego 
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium oraz drożdżaki Saccharomyces boular-
dii (Książek i in. 2013, s. 160-168). Aby mikroorganizm został uznany za 
probiotyczny, musi spełniać szereg cech funkcjonalnych i technologicznych: 
musi być uznany za bezpieczny podczas stosowania, pochodzić z mikrobioty 
człowieka i być izolowany tylko od zdrowych osób, mieć określoną metodami 
biologii molekularnej przynależność rodzajową i gatunkową, być odporny na 
działanie niskiego pH, mieć działanie antagonistyczne względem patogenów 
chorobotwórczych, cechować się dobrą adherencją do komórek nabłonka 
oraz produkować substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym (Jach  
i in. 2013, 161-170). 

Źródłem probiotyków w diecie są przede wszystkim fermentowane 
produkty mleczne takie jak kefiry, jogurty, maślanka czy mleko acidofilne.  
W momencie gdy niemożliwa jest wystarczająca podaż mikroorganizmów pro-
biotycznych z produktów żywnościowych, należy włączyć suplementację pre-
paratami farmaceutycznymi zawierającymi wyselekcjonowane, probiotyczne 
szczepy bakterii, szczególnie w podczas terapii antybiotykowej. Efekty przyj-
mowania probiotyków są uzależnione od ich dawki, częstości przyjmowania  
i drogi podania (Książek i in. 2013, s. 160-168). 

Wyróżnia się trzy główne mechanizmy oddziaływania probiotyków na 
organizm gospodarza: poprzez modyfikację składu mikrobioty, korzystne od-
działywanie na błonę śluzową jelit oraz przez modulację jelitowego układu 
immunologicznego. Każdy szczep probiotyczny ma charakterystyczne właści-
wości i działa antagonistycznie na wąską grupę patogenów, a zatem prozdro-
wotne działanie preparatu podyktowane jest zastosowanym szczepem bakterii 
(Bjørkhaug i in. 2019, s. 663-675). 

Badania dowiodły, że suplementacja Lactobacillus rhamnosus GG przy-
czyniła się do zmniejszenia częstotliwości występowania biegunek wśród po-
dróżujących osób (Hilton i in. 1997, s. 41-43). U dzieci z biegunką spo-
wodowaną zakażeniem rotawirusem podawanie doustnych preparatów 
zawierających Lactobacillus rhamnosus GG pozwoliła na znaczne skrócenie 
czasu trwania biegunki w porównaniu do grupy, która ich nie otrzymywała 
(Guarino i in. 1997, s. 516-519). Saavedra i wsp. w swoim badaniu dowie-
dli, że podawanie pacjentom preparatu zawierającego Bifidobacterium bifidum 
i Streptococcus thermophilus daje pozytywne efekty w zmniejszaniu częstotli-
wości występowania biegunki zakaźnej oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się 
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rotawirusa (Hojsak i in. 2018, s. 3-9). Korzyści z przyjmowania probiotyków 
upatruje się także w terapii zespołu jelita nadwrażliwego (McFarland, Karatan 
i Karatas 2021, s. 1-11) , potrzeba jednak większej ilości badań aby potwier-
dzić ich działanie. 

Według badania Rizkalla i wsp. spożywanie jogurtów zawierających 
Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus przyczynia 
się do poprawy trawienia laktozy u osób cierpiących na brak enzymu β-galak-
tozydazy (Rizkalla i in. 2000, s. 1474-1479). 

Udowodniono także korzystny wpływ bakterii kwasu mlekowego na 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Spośród szczepów Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus i Strep-
tococcus thermophilus szczególnie efektywny okazał się szczep Lactobacillus ca-
sei, który stymulował syntezę immunoglobulin IgA oraz IgM pełniących istot-
ną funkcję w humoralnej odpowiedzi odpornościowej organizmu (Lehtoranta, 
Latvala i Lehtinen 2020, s. 1-19).

Prebiotyki

Według FAO/WHO prebiotyki to „nietrawione składniki żywności, które 
korzystnie wpływają na organizm gospodarza poprzez stymulację wzrostu i/lub 
aktywności jednego bądź określonej ilości bakterii w okrężnicy, co prowadzi do 
poprawy zdrowia”. Mogą naturalnie występować w pożywieniu lub być do 
niego celowo dodawane. Prebiotyki muszą wykazywać określone właściwo-
ści: selektywnie stymulować wzrost i aktywność wybranych szczepów bakterii  
o korzystnym wpływie na zdrowie, obniżać pH treści jelitowej, być odporny-
mi na hydrolizę i działanie enzymów występujących w przewodzie pokarmo-
wym, wykazywać korzystne działanie miejscowe na przewód pokarmowy, nie 
ulegać wchłanianiu w jego górnym odcinku, stanowić selektywny substrat dla 
jednego lub pewnej liczby drobnoustrojów obecnych w jelitach, wykazywać 
się stabilnością w procesach technologicznych (Wąsiak 2020, s. 9-23).

Do grupy prebiotyków zalicza się: oligosacharydy (fruktooligosacharydy, 
galaktooligosacharydy, izomaltooligosacharydy, ksylooligosacharydy, laktulo-
za i oligosacharydy sojowe) i polisacharydy (inulina, skrobia, skrobia opor-
na, celuloza, hemiceluloza i pektyny) (Wąsiak 2020, s. 9-23). Ich najlepszym 
źródłem jest żywność bogata we włókno pokarmowe. Obfite w te związki są 
czosnek, cykoria, karczochy, szparagi, cebula, pszenica oraz banany Trafalska 
i Grzybowska 2004, s. 491-497).
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Według badań oligofruktoza oraz inulina wykazują najkorzystniejsze 
działanie na mikrobiotę jelit [B14]. Charakteryzuje je wywoływanie tzw. efek-
tu bifidogennego, czyli stymulują rozwój bakterii z rodzaju Bifidobacterium 
(Meyer i Stasse-Wolthuis 2009, s. 1277-1289). Dowiodło tego badanie Gib-
sona i wsp. w którym wykazano, że spożywanie przez 15 dni oligofruktozy 
lub inuliny w ilości 15 g dziennie przyczyniło się do rozwoju drobnoustrojów 
z tego rodzaju w okrężnicy (Gibson i in. 1995, s. 975-982). Z kolei dieta 
bogata w skrobię oporną może mieć istotne znaczenie w profilaktyce nowo-
tworu jelita grubego, wciąż potrzebne są jednak długoterminowe badania aby 
potwierdzić tę zależność (Będę i Zaixiang 2021, s. 1-8). U myszy, których 
dieta bogata była w inulinę i oligofruktozę stwierdzono wzmożoną aktywność 
śledzionowych komórek NK (ang. natural killer, „naturalny zabójca”) i więk-
sze możliwości fagocytarne makrofagów (Yahfoufi i in. 2018, s. 82-91).

Polifenole

Polifenole to związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym oraz ochron-
nym przeciwko nowotworom oraz chorobom układu sercowo-naczyniowego 
(Koszowska i in. 2013, s. 263-266). Są naturalnie zawarte m.in. w winogro-
nach, winie, orzechach, herbacie, w szczególności zielonej, czy kakao. Bada-
nia sugerują wpływ polifenoli na mikrobiotę jelit poprzez powstrzymywanie 
rozwoju patogenów i korzystny wpływ na rozwój korzystnych drobnoustro-
jów, takich jak bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacteria (Selma, Espin 
i Tomas-Barberan 2009, s. 6485-6501) oraz stosunek bakterii Firmicutes  
i Bacteroidetes (F/B) (Taira i in., s. 212-216). Badanie Parkar’a i wsp. wy-
kazało, że fermentacja polifenoli stymuluje wzrost korzystnych dla układu 
pokarmowego bakterii z rodzaju Bifidobacteria oraz wpływa na stosunek  
F/B poprzez stymulację rozwoju niektórych szczepów z rodzaju Bacteroide-
tes (Parker, Trower i Stevenson 2013, s.1-8). Odkryto także, że polifenole 
zawarte w zielonej herbacie działają inhibicyjnie na rozwój drobnoustrojów  
z rodzaju Clostriudium i Bacteroides (Lee i in. 2006, s. 1-13). Z kolei bada-
nia na szczurach wykazały, że w jelitach osobników karmionych bogatymi 
w związki polifenolowe winogronami zwiększyła się liczebność bakterii z ro-
dzaju Bifidobacterium w porównaniu do grupy kontrolnej (Chacar i in. 2017, 
s.246-251). Spożywanie kakao (494 mg polifenoli dziennie) przez 4 tygodnie 
ma przyczyniać się do znacznego wzrostu liczebności Bifidobacterium i Lacto-
bacillus w porównaniu do osób, które spożywają mało związków polifenolo-
wych (23 mg/doba) (Tzounis i in. 2011, s. 62-72). Wykazano także korzystny 
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wpływ czerwonego wina na rozwój bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz 
Lactobacillus, a także zmniejszenie ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi  
i profilu lipidowego u osób otyłych.

PODSUMOWANIE

Liczne badania sugerują, że dieta może być jednym z istotniejszych 
czynników determinujących skład mikrobioty jelitowej. Powinno się zwrócić 
większą uwagę społeczeństwa na rolę żywienia i trybu życia w kształtowaniu 
mikrobioty, która z kolei bezpośrednio wpływa na stan zdrowia i może okazać 
się nieoceniona w profilaktyce wielu chorób. Podczas edukacji żywieniowej 
powinno się kłaść nacisk na włączanie do diety warzyw i owoców bogatych 
w polifenole i błonnik pokarmowy, fermentowanych produktów mlecznych, 
a także ograniczenie produktów wysokotłuszczowych, spożywanie optymal-
nych ilości białka, porzucenie alkoholu oraz palenia tytoniu. 
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NUTRITION  
AND THE HUMAN INTESTINAL MICROBIOTE

Abstract: The aim of the article is to discuss the influence of nutrition on the 
human gut microbiota. The intestinal microbiota is a group of microorga-
nisms, mainly bacteria, that function in the human digestive tract. It is estima-
ted that in the large intestine it accounts for up to 50% of the content there. 
The balance between useful, opportunistic and pathogenic microorganisms 
determines the health of the body, and the abnormal number of any of the 
groups contributes to the development of dysbiosis, which is the basis of nu-
merous diseases, which is harmful to the host. It has been shown that the diet 
is one of the main factors influencing the composition of the gastrointestinal 
microbiota, and when properly composed, it contributes to the development 
of microorganisms beneficial for the maintenance of health.

Key words: intestinal microbiota, nutrition, digestive tract, probiotics
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WSPINACZKA, JAKO KOMPONENT 
ROZWOJU TURYSTYKI, ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA I ŻYWIENIA

Streszczenie: Opracowanie dotyczy wspinaczki, której uprawianie ma zdrowy 
wpływ na człowieka i jest równolegle stymulatorem rozwoju turystycznego.. 
Wspinaczka może być traktowana, jako forma rozrywki. Uprawianie tego 
sportu sprzyja także budowaniu pewności siebie poprzez pokonywanie swoich 
lęków oraz słabości, jak i wskutek rywalizacji sportowej, odnosząc mniejsze lub 
większe zwycięstwa. Pierwszy raz w 2020 roku wspinaczka sportowa zaistniała 
na igrzyskach olimpijskich w Tokio, co było początkiem przeprowadzania ofi-
cjalnych zawodów wspinaczkowych. W Polsce popularne jest wspinanie się po 
skałach i górach (tj. wspinaczka wysokogórska). Głównie na południu Polski, 
dominuje ten rodzaj wspinaczki, gdyż pozwala na to ukształtowanie terenu. 
To właśnie tam turystyka wspinaczkowa rozwija się najbardziej, przyciągając 
każdego roku turystów z całej Polski i świata. Wspinaczka, jako sport ekstre-
malny - w alpinizmie, może być jednocześnie niezapomnianym przeżyciem. 
Jest to jednak pewna odpowiedzialność, nie tylko za własne życie, ale też za 
życie osób asekurowanych. Warto stosować zasady, które poprawiają umie-
jętność i szybkość wspinania, nie ryzykując uszczerbkiem zdrowia fizycznego 
i psychicznego. W artykule omówiono także zagadnienia fizjologiczne oraz 
aspekty żywieniowe wpływające na wydolność organizmu osób uprawiających 
wspinaczkę. 

Słowa kluczowe: wspinaczka, ścianka wspinaczkowa, rekreacja, nauczanie

WSTĘP

Celem pracy było scharakteryzowanie i omówienie zastosowania wspi-
naczki sportowej jako narzędzia w rozwoju turystyki w Polsce. Dokonano 
charakterystyki tej metody aktywności fizycznej oraz zasad żywieniowych 
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podczas jej uprawiania. Określono prawidłowości w biomedycznych aspek-
tach rozwoju człowieka. Oceniono wizerunek obszaru wpisującego się  
w trend „W zdrowym ciele zdrowy duch” łamiąc stereotypowe wyobrażenia 
na temat wspinaczki sportowej jako aktywności rekreacyjnej. Cel ten osią-
gnięto w oparciu o przegląd i analizę dostępnej literatury naukowej. 

Wspinaczka to dyscyplina sportowa, zyskująca na znaczeniu dopiero od 
lat 80 XX w. Może być traktowana, jako ciekawe spędzenie czasu lub regular-
na aktywność dla pasjonatów. Może ona przybierać także formę zarobkową, 
poprzez bycie instruktorem, bądź sportowcem, który bierze udział w zawo-
dach sportowych. Wspinaczka może stymulować rozwój turystyki w wielu 
miastach Polski, gdyż zainteresowanie tym sportem nie maleje. Dyscyplina 
ta wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie u osób, które jeszcze nigdy nie 
wspinały się na ściance lub skałkach. Jest też ciekawą formą rozrywki dla każ-
dej grupy wiekowej, dzięki zróżnicowanemu poziomowi trudności obiektów 
i tras. Sport ten wymaga także odpowiedniego postępowania żywieniowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem właściwego nawodnienia oraz uzupełnienia 
makro- i mikroskładników pokarmowych, w szczególności u osób, które są 
zdeterminowane, aby osiągać wyniki na poziomie profesjonalistów .

HISTORIA WSPINACZKI

Pomimo wielu strat w ludziach wspinaczka skałkowa w Europie szybko 
się rozwija. We Francji P. Allain, w 1934 r. pokonał drogę w bulderingu  
o trudności V2 (Frison i Jouty, 1996). Już od lat 80 XX w. wspinaczka spor-
towa zaczęła stawać się coraz bardziej popularna. W roku 1987 Międzynaro-
dowy Komitet Wspinaczki Zawodniczej ustalił procedury przeprowadzania 
zawodów wspinaczkowych w nawiązaniu do igrzysk olimpijskich (Fyffe i Pe-
ter, 2003). W roku 1992 odbyły się zawody wspinaczkowe „Pro-Olympique”,  
a w 2007 r. utworzona została Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Spor-
towej International Federation of Sport Climbing (IFSC). Dzięki tej organizacji, 
w 2010 r. wspinaczka została oficjalnie uznana za dyscyplinę sportową przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Ostatecznie 3 sierpnia 2016 r.  
włączono tę dyscyplinę do programu igrzysk olimpijskich w Tokio 2020.
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CHARAKTERYSTYKA WSPINACZKI JAKO FORMY 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Na samym początku warto wspomnieć, czym jest wspinaczka i jakie są 
jej rodzaje. Dla niektórych ludzi jest to dyscyplina zawodowa, z którą wiążą 
przyszłość, a niektórzy wspinają się z pasji, czy dla przyjemności. Generalnie 
polega ona na pokonaniu drogi wspinaczkowej tylko za pomocą rąk i nóg. 
Odbywa się to nad powierzchnią ziemi. Dzielimy ze względu na: trudność, 
wspinaczkę na czas i tzw. bouldering (na głazy skalne bez użycia asekuracji) 
na sztucznych ścianach wspinaczkowych (Kuczaj-Jasińska 2006). Możemy 
również podzielić ją na 3 główne grupy: zimowa, hakowa, klasyczna. Z kolei 
zimowa dzieli się na: lodową, mikstową, drytooling. Za to wspinaczkę kla-
syczną możemy podzielić ze względu na: teren (skałkowa, górska, ścianko-
wa, big wall), rodzaj asekuracji (górna, dolna, free solo), punkty asekuracyjne 
(tradowa, sportowa) oraz ilość wyciągów (jednowyciągowa, wielowyciągowa).

ZALETY UPRAWIANIA WSPINACZKI

Korzyści ze wspinaczki jest wiele. Jednak by przyniosło to trwałe rezulta-
ty, należy regularnie ćwiczyć. Pierwszą zaletą jest pozytywny wpływ na zdro-
wie twojego organizmu. Można pokusić się o stwierdzenie, że każda aktyw-
ność fizyczna przyśpiesza pracę naszego metabolizmu, dotlenia nasze komórki, 
poprawia odporność, zwiększa wydolność oraz wspomaga pracę płuc i serca. 
Jednak nie każdy wysiłek fizyczny angażuje prawie wszystkie partie mięśni tak 
jak właśnie wspinaczka. Podczas wspinania pracują głównie mięśnie tylnej 
grupy uda, łydek i mięsień czworogłowy oraz pośladki. Również wzmacniają 
się mięśnie pleców, brzucha i dłoni, które odpowiedzialne są za mocny chwyt. 
To właśnie w części dłoni występują największe bóle, zapalenia stawów. Dlate-
go te miejsca dobrze jest rozgrzać przed samym wejściem na skałkę czy ściankę. 
Przez pracę całego ciała, równomiernie stymulowana jest sylwetka i zrzucanie 
zbędnych kilogramów oraz znacznie poprawiamy swoją koordynację ruchową. 
Odpowiednie dotlenienie dzięki pracy wielu partii ciała pomaga poprawić jej 
elastyczność i przywrócić zdrowy wygląd skórze.

Kolejną korzyścią jest na pewno pozytywny wpływ na stan psychiczny. 
Wysiłek fizyczny stymuluje wydzielanie przez mózg endorfin, odpowiadają-
cych za lepsze samopoczucie.
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Z pewnością wspinaczka dodaje więcej energii, dostarcza ciekawych 
wrażeń i poprawia samopoczucie, dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. 
Świeże powietrze i piękne widoki rekompensują trudy wspinaczki. 

Ponadto aktywność ta poprawia koncentrację, zdolność do podejmowa-
nia trafnych decyzji, zwiększa kreatywność, by wybrać właściwy uchwyt, czy 
wykonać lepszy ruch. Jest to również dobry sposób, by przełamywać lęk wy-
sokości, czy niewiarę we własne możliwości. Wyzwala to pewną odwagę do 
działania i usuwa ograniczenia.

PRZECIWNOŚCI, JAKIE MOŻNA NAPOTKAĆ?

Wspinaczka wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, angażującym wiele 
grup mięśni. Jednym z ryzyk jest przeszacowanie swoich możliwości, na sku-
tek zawyżonych ambicji by wejść jeszcze wyżej i szybciej. Wtedy często można 
odpaść od ścianki, zranić się, uderzyć się, ponaciągać więzadła palców, uszko-
dzić stawy, skórę (Holtzhausen i wsp., 1996). Dlatego ważne jest, by mieć 
dobrze wpojone zasady wspinania się już na samym początku nauki.

Dużo zależy od Nas samych. To, czy zastosujemy się do zasad i rad od 
początku naszej podróży ze wspinaczką, czy przeciwnie - będziemy uparci  
i nie będziemy stosować się do zasad, ma duże znaczenie. Następstwa złych 
decyzji mogą prowadzić do rozczarowań, zniechęceń, a nawet do urazów ciała 
zagrażając życiu i zdrowiu.

NAJCZĘSTSZE URAZY

W wspinaczce mogą zdarzyć się głównie urazy w obrębie kończyn gór-
nych, gdyż tam jest największe przeciążenie. Czynniki powodujące takie urazy 
możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zalicza-
my złą technikę wspinania się, brak odpowiedniej rozgrzewki i rozciągnięcia 
mięśni, za duża intensywność ćwiczeń, złe dostosowanie poziomu trudności 
do swoich możliwości, próby chwytania się w momencie odpadnięcia. Do 
wewnętrznych natomiast nieodpowiednie przygotowanie kondycyjne, wady 
postawy, niedawno przebyty uraz.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Przed wejściem na ściankę należy zrobić rozgrzewkę, a po zakończo-
nym wysiłku zrobić krótkie rozciąganie ciała. Nie zaczynać treningu od zbyt 
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trudnych dróg na ściance. Zacząć od prostszych i potem robić trudniejsze. Na 
pewno dopasować drogę wspinaczkową do poziomu możliwości. Nie chodzi 
o to, by jak najszybciej przejść daną trasę wspinaczkową, czy jak najszybciej się 
zmęczyć tylko zrobić jak najbardziej efektywny trening, który może poprawić 
wytrzymałość i technikę. Warto nie robić zbyt intensywnego treningu, by 
na drugi dzień nie mieć silnych bólów i zakwasów. Prawidłową pozycją jest 
wspinanie się na wyprostowanych rękach, gdyż wtedy obciążenie rozkłada się 
równomiernie na całych rękach. Żeby tak się zadziało należy nieco obniżyć 
się, przykucnąć na nogach i nie trzymać bioder zbyt daleko od ściany. Kolejną 
zasadą jest stawianie stopy w odpowiedni sposób, czyli śródstopiem tak, by 
palce lądowały na ścianie. Nie jest dobre stawianie rąk i nóg na oślep, ponie-
waż wtedy te ruchy są nieprzemyślane. Warto stopniowo zmniejszać wielkość 
stopni i chwytów, by ciało mogło powoli się przyzwyczajać do danego obcią-
żenia (Luebben 2006).

NAJBARDZIEJ POPULARNA I NIEBEZPIECZNA 
ODMIANA WSPINACZKI

Wspinaczka wysokogórska zaliczana jest do najbardziej ekstremalnej 
odmiany tej dyscypliny sportu, której towarzyszy konieczność pokonywania 
wielu trudności związanych z pogodą, dużymi wysokościami, środowiskiem 
(Kielkowska i Kiełkowski, 2003). Mimo tego, w ciągu całego roku przybywa 
wielu pasjonatów, zawodowców by wejść na wielkie góry np.: Kilimandżaro, 
Mount Everest itp. Może to uchodzić w opinii wielu za szalone, ale z drugiej 
strony każdy człowiek ma inny akceptowalny próg szaleństwa w swoim życiu 
(Lowow i wsp. 1990). Dla jednych będzie to wejście na ściankę wspinaczkową, 
dla drugich wspinanie się na Mount Everest. Są turyści przyjeżdzający zoba-
czyć Rysy, pooglądać z daleka, a są też tacy, którzy chcą je zdobyć, wspinając 
się na sam szczyt.

Wzrost zainteresowania widać głównie w krajach bogatych, dobrze roz-
winiętych, gdzie nie widać dużej dysproporcji w społeczeństwie. W krajach 
słabiej rozwiniętych korzyści płynące z turystki wysokogórskiej nie do końca 
pozytywnie wpływają na społeczeństwo tam żyjące. Z perspektywy poprawy 
poziomu życia materialnego tak, ale pod względem zachowania kultury, tra-
dycji, mentalności niestety mniej.

Wspinać się można zarówno z przewodnikiem jak i samemu. Każdy 
rodzaj wyprawy wymaga odpowiedniego przygotowania. Polega ono nie  
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tylko na przygotowaniu fizycznym, wyposażeniu się w sprzęt, ale również na 
właściwym nastawieniu psychicznym.

Należy pamiętać, że to nie jest taka sobie po prostu chwilowa wyprawa, 
ale sprawa życia lub śmierci. Nagłych sytuacji, z którymi człowiek może napo-
tkać się na takiej wspinaczce jest wiele, gdzie już nie ma miejsca na użalanie się 
nad sobą, czy chwilową zmianę nastroju. W sytuacjach krytycznych narażenia 
swojego życia trzeba działać szybko i umiejętnie. Czasami jednak da się prze-
widzieć niektórych zdarzeń.

Są też tacy wspinacze, których ambicje są tak wielkie, że nawet kosztem 
życia drugiego człowieka będą szli po to by osiągnąć swój cel. Choćby wokoło 
ludzie potrzebowali pomocy to ich egoizm przewyższa wszelkie napotkane 
okoliczności. Takie zjawiska są obserwowane sporadycznie, jednak nigdy nie 
warte odzwierciedlania. 

Dobrym przykładem takiego zjawiska jest śmierć D. Sharpa, który zmarł 
z wycieńczenia zaledwie 450 m od szczytu góry Mount Everest. W czasie 
gdy umierał wielu alpinistów schodzących z góry i wchodzących nie pomogło 
Mu. Wywołało to wielkie oburzeniew środowisku wspinaczkowym (Hein-
richs 2010).

ROLA ŻYWIENIA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Niezależnie od dyscypliny uprawianego sportu, żywienie odgrywa 
kluczową rolę i stanowi de facto integralną część każdego treningu. Wyniki  
w sporcie, w tym również we wspinaczce, zależą od wielu czynników. Główne 
z nich to indywidualne predyspozycje, uwarunkowania genetyczne, współ-
praca osoby uprawiającej sport (zawodnika) z trenerem, cykl szkoleniowo-tre-
ningowy oraz sposób żywienia. Właściwie skomponowana racjonalna dieta 
pozwala nie tylko utrzymać prawidłową masę i skład ciała, ale sprzyja popra-
wie efektywności, zmniejsza ryzyko kontuzji, skraca czas regeneracji i razem  
z odnową biologiczną, pozwala osiągać wytyczone cele. Natomiast zapotrze-
bowanie na makroskładniki zależne jest między innymi od rodzaju dyscypliny 
sportowej, masy ciała i intensywności treningu (Zając i wsp., 2012). 

Oczywistą sprawą jednak jest, że każda z dyscyplin, w tym wspinaczka, 
cechuje się swoją specyfiką i wymaga innej strategii żywieniowej. Niemniej, 
ogólne zasady żywienia i optymalne zapotrzebowanie na składniki odżywcze 
dla osoby o wzmożonej aktywności fizycznej, zostały ustalone i wypracowane 
w formie konsensusu. Stało się to wiele lat temu, podczas konferencji specja-
listów do spraw medycyny sportowej, w Lozannie w 1991 roku, a w formie 
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graficznej, jako Piramidę Żywienia dla Sportowców, przedstawiono w 2007 
roku (Walter i wsp., 2007). 

Co do zasady, dieta powinna dostarczać wszystkich niezbędnych skład-
ników odżywczych w odpowiednich proporcjach i ilościach, bowiem sposób 
żywienia optymalizuje zdolności wysiłkowe. W żywieniu osób aktywnych 
fizycznie obowiązują trzy główne zasady. Po pierwsze należy zadbać o opty-
malne nawodnienie. Po drugie dostarczyć optymalnej ilości i jakości energii 
dla pracujących mięśni. Po trzecie zapewnić odpowiednią regenerację po za-
kończonym wysiłku. 

SZWAJCARSKA PIRAMIDA ŻYWIENIOWA DLA 
SPORTOWCÓW

W spełnieniu tych zasad może być pomocna Szwajcarska Piramida 
Żywieniowa dla Sportowców (Rys. 1), która została opracowana przez 
Szwajcarskie Towarzystwo Żywieniowe (Swiss Society for Nutrition) 
na podstawie piramidy stworzonej dla osób zdrowych. Uwzględnio-
no w niej zwiększone zapotrzebowanie nie tylko na energię, ale także 
na pozostałe składniki pokarmowe, takie jak białka, tłuszcze, węglo-
wodany, witaminy oraz składniki mineralne. Pozwala również realizo-
wać fizjologiczne zapotrzebowanie na składniki odżywcze i jest dużym 
ułatwieniem w planowaniu zróżnicowanych racji pokarmowych, przy 
uwzględnieniu różnorodnych produktów z poszczególnych grup. Po-
nadto precyzyjnie określa zapotrzebowanie na płyny osób aktywnych 
fizycznie, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Podstawowa wersja piramidy żywieniowej zawiera rekomendacje żywie-
niowe dla osób nietrenujących (współczynnik aktywności fizycznej PAL czyli 
physical activity level, równy 1,4) i zakłada zapotrzebowanie energetyczne na 
poziomie 1800–2500 kcal/dobę. Druga część piramidy dedykowana jest oso-
bom dorosłym trenującym co najmniej jedną godzinę dziennie, ze średnią 
intensywnością minimum 5 godzin w tygodniu. Określa ona, jakie produk-
ty spożywcze i w jakich ilościach należy dodatkowo spożywać w związku ze 
zwiększonym wydatkiem energetycznym związanym z podejmowaną aktyw-
nością fizyczną. Piramida żywieniowa dla sportowców stanowi interesujące 
narzędzie ułatwiające edukację żywieniową i pozwalające na dokonywanie 
racjonalnych wyborów, adekwatnych do obciążeń treningowych sportowców 
(Walter i wsp., 2007). Umożliwia również wybór źródeł pokarmowych do-
starczających substratów energetycznych. Jeden gram węglowodanów i białek 
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dostarcza 4,1 kcal, jeden gram tłuszczów 9,1 kcal, natomiast jeden gram al-
koholu 7 kcal, ale z oczywistych względów nie jest on rekomendowany spor-
towcom. Oczywiście same substraty to za mało, do funkcjonowania organizm 
potrzebuje związku ATP (adenozynotrifosforanu) powstającego w wyniku 
przekształcania substratów energetycznych (Fogelholm, 2006). Natomiast 
kluczową kwestią jest rodzaj aktywności, czas jej trwania, intensywność, bo-
wiem to od tych czynników zależy przekształcanie substratów w ATP. Ilość 
ATP, którą są w stanie gromadzić pracujące mięśnie, uwarunkowana jest ge-
netycznie, a zatem nie ma możliwości zwiększenia jego ilości w mięśniach 
(Kenney i wsp., 2015).

Rysunek 1. Szwajcarska Piramida Żywieniowa dla Sportowców. 

Źródło: https://adst.mp.pl/s/www/pacjenci/piramiada_zywienia_sportowcow.pdf (dostęp 
20.05.2022)

Podstawowym składnikiem energetycznym, źródłem energii dla pracu-
jących mięśni, są węglowodany, choć jest to składnik dość kontrowersyjny 
w świecie dietetyków i naukowców, ze skrajnymi wynikami badań co do ilo-
ści i zasadności ich stosowania (Burke i wsp., 2001; Lampert i wsp., 2004, 
Burke i wsp. 2017; Vitale K, Getzin A, 2019). Tymczasem węglowodany są 
podstawowym substratem energetycznym dla organizmu. Są ponadto najle-
piej dostępnym i najtańszym źródłem energii, pozwalają na regenerację masy 
mięśniowej wskutek regeneracji glikogenu mięśniowego. Węglowodany z po-
żywienia dostarczają około 40-70% całodziennej puli energii, natomiast dla 
osób aktywnych sportowo zaleca się przeciętna podaż na poziomie 55-60% 
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energii z tego źródła pokarmowego. W przypadku regularnie wykonywanej 
aktywności fizycznej, na przykład podczas wspinaczki, spożywanie produktów 
bogatych w węglowodany, umożliwia magazynowanie glikogenu, ale potrzeb-
ny jest odpowiedni balans, ponieważ jeśli ilość spożywanych węglowodanów 
przewyższa zapotrzebowanie organizmu, nadmiar może być kumulowany  
i magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej. Kluczową rolę odgrywa ja-
kość spożywanych węglowodanów i ich tempo wchłaniania z uwzględnieniem 
indeksu glikemicznego. Określa on procentowo tempo zwiększenia stężenia 
glukozy we krwi po spożyciu produktu, w porównaniu ze wzrostem jaki na-
stępuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej gluko-
zy. Natomiast sam glikogen, stanowiący zapas węglowodanów w mięśniach  
i wątrobie, stanowi główne źródło „paliwa” w wielu dyscyplinach sportu. Jego 
ilość to pochodna kilku czynników, w tym rodzaju, czasu trwania i intensyw-
ności wysiłku fizycznego, stopnia wytrenowania, oraz ilości i jakości spoży-
wanych produktów. Szacunkowo jego zapasy to około 400 gramów, z czego 
około 300 gramów znajduje się w mięśniach, co pozwala na wysiłek fizyczny 
o wysokiej intensywności trwający około 45-60 minut lub dwie do trzech 
godzin wysiłku o niskiej intensywności (Cermak i van Loon, 2013).

SPECYFIKA SPORTU WSPINACZKOWEGO A POTRZEBY 
ŻYWIENIOWE 

Sport spinaczkowy charakteryzuje się swoją specyfiką, a osoba go upra-
wiająca, powinna charakteryzować się relatywnie niską masą ciała i odpowied-
nią siłą przedramion, dlatego też żywienie w tej dyscyplinie sportu odgrywa 
ważna rolę. Trudność jednak polega na tym, że nie dysponujemy konkretny-
mi wytycznymi dla tej dyscypliny sportu. Wspinaczka to sport, który łączy 
siłę całego ciała, moc, wytrzymałość i elastyczność (Giles i in., 2006; Laffaye  
i in. 2016, Nolan i wsp. 2020). Dokładny wpływ żywienia na wydajność 
wspinaczkową jest zasadniczo nieznany (Smith i wsp. 2017). Niemniej  
w oparciu o okpojedyncze badania, czy doniesienia naukowe z tego obszaru, 
można zoptymalizować zalecenia żywieniowe. Kluczową rolę, jak w większo-
ści dyscyplin sportu, poza odpowiednim nawodnieniem, odgrywają węglo-
wodany, w szczególności w okresie okołotreningowym oraz potreningowym. 
Jednak ustalenie zaleceń żywieniowych w tej dyscyplinie sportu jest dość 
skomplikowane z uwagi na różne, odmienne formy tej aktywności (Peoples 
i wsp. 2018). Wspinaczka obejmuje bowiem różne formy jej uprawiania  
i dotyczy między innymi treningu na sztucznych ściankach wspinaczkowych, 
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boulderingu, wspinaczki skałkowej, taternictwa, czy form wysokogórskich 
takich jak wspinaczka himalajska czy alpejska. Niemniej wszystkie te for-
my wysiłku obejmują aktywność podczas której niezbędne jest intensywne 
wykorzystywanie siły i wytrzymałości kończyn (Sas-Nowosielski i Wycislik 
2019, Rokowski i Ręgwelski 2019). Oszacowanie wydatku energetycznego 
to kolejne wyzwanie, z uwagi chociażby na miejsce odbywania treningu. Ina-
czej ta kwestia przedstawia się podczas treningu w obiektach, a inaczej pod-
czas długotrwałej wspinaczki na skałkach (Rokowski i Ręgwelski 2019, Sas- 
Nowosielski i Wycislik 2019). W badaniach Zapf’a i wsp (2001) zaobserwo-
wano, że wspinacze zgłaszali stosowanie ograniczeń energetycznych w diecie  
w celu zwiększenia stosunku mocy do masy. Obserwacje Michael i wsp. 
(2019) wskazują na podwyższone ryzyko zaburzeń odżywiania, a problem 
ten dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Zaobserwowano świadome i celowe 
ograniczanie w diecie ilości płynów, ograniczenie podaży energii z posiłkami, 
znaczące ograniczenia węglowodanów, ale także stosowanie określonych diet 
alternatywnych np. weganizmu (Peoples i wsp. 2021). 

POSIŁKI PRZED, W CZASIE I PO TRENINGU 
WSPINACZKOWYM

Zapotrzebowanie energetyczne we wspinaczce szacuje się na poziomie 
9-13 kcal/minutę, przyjmując, że jest to aktywność o intensywności na po-
ziomie 5-7 MET (Baxter Watts i Ostrowski, 2014). Przed rozpoczęciem tre-
ningu należy zadbać o właściwe nawodnienie i uzupełnienie zapasów gliko-
genu, dlatego posiłek powinien składać się z węglowodanów o niskim lub 
średnim indeksie glikemicznym, ale także, by dostarczał białka i tłuszczu,  
a jednocześnie był lekkostrawny (Moore 2015, Burke i wsp. 2016, Travis i 
wsp. 2016). Zaleca się, by na około 30-60 minut przed treningiem, dostarczyć 
odpowiedniej ilości węglowodanów w ilości 0,7-1 grama na kilogram masy 
ciała (Zapf i wsp. 2001, Michael i wsp. 2019), ale należy także pamiętać o ich 
uzupełnianiu w trakcie długotrwałego wysiłku, podczas gdy w czasie krótko-
trwałego treningu/wysiłku (do 30 minut), nie ma takiej potrzeby (Michael  
i Joubert 2019, Saura i wsp. 2019). Niektórzy autorzy rekomendują podczas 
wysiłku trwającego od 30 do 60 minut płukanie ust roztworem zawierającym 
węglowodany (Stankovic i wsp. 2013, Burke i wsp. 2016, Travis i wsp. 2016). 
Natomiast gdy wysiłek trwa ponad 60. minut rekomenduje się uzupełnianie 
puli węglowodanów według schematu: na każdą godzinę aktywności fizycz-
nej od 30-60 gramów węglowodanów w postaci węglowodanów prostych 
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(glukozy i fruktozy) z takich produktów jak żele energetyczne, żelki, napoje 
izotoniczne czy banany (Frączek 2017). Należy także pamiętać o dobowej 
podaży węglowodanów. Rekomenduje się ich dobową podaż, w zależności od 
intensywności treningu, na poziomie od 3-5 gramów na 1 kilogram masy cia-
ła w przypadku lekkich treningów, do 8-12 gramów na kilogram masy ciała  
w przypadku ciężkich treningów (Burke i wsp. 2016). 

Kolejnym ważnym aspektem jest uzupełnienie i odbudowanie zapasów 
glikogenu mięśniowego. Z uwagi na fakt, iż tempo resyntezy glikogenu za-
leżne jest od rodzaju posiłku, dla wyższej efektywności tej resyntezy, zaleca 
się posiłek węglowodanowo-białkowy bezpośrednio po aktywności fizycznej 
(Moore, 2015). Zaleca się spożycie węglowodanów prostych w ilości około 
50-100 g (1 g węglowodanów na kilogram masy ciała) do 2 godzin po wysiłku 
oraz produkty białkowe z wysoką zawartością leucyny w ilości około 20-25 
gramów (Sas-Nowosielski 2013, Travis i wsp. 2016, Smith i ws. 2017, Saura 
i Zalfrilla 2019).

Kolejny ważny aspekt to nawodnienie i stabilizacja poziomu elektroli-
tów, tym bardziej, że odwodnienie znacząco zmniejsza możliwości wysiłko-
we, sprzyja szybszemu zużyciu glikogenu i znacząco pogarsza efekty treningu 
(Babicz-Zielińska i Kozirok 2013, Thomas i ws. 2016, Smith i ws. 2017, Pe-
oples i ws. 2018). Woda odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu odpowiedniej 
ciepłoty ciała i zapobieganiu przegrzaniu organizmu. Co niezwykle istotne, 
odwodnienie już na poziomie 2% bardzo negatywnie wpływa na zdolności 
wysiłkowe organizmu. Przyjmuje się, że na każdą 1 kcal dostarczaną z dietą, 
powinien przypadać 1 ml wody. Zaleca się, by przed wysiłkiem fizycznym wy-
pijać na około 2-3 godziny około 300-500 ml wody. Natomiast podczas wy-
siłku sugeruje się, by tempo nawadniania było skorelowane z tempem pocenia, 
co oczywiście nie jest łatwe do uzyskania w praktyce, alenw celu minimali-
zacji ryzyka odwodnienia, zaleca się, aby ilość wypijanych płynów powinna 
wynosiła 400-800 ml na godzinę, w szczególności uzasadnionym wydaje się 
spożywanie napojów izotonicznych [Thomas i wsp. 2016], które doskonale 
wyrównują poziom wody i elektrolitów w organizmie, a dodatkowo dostar-
czają witamin, składników mineralnych oraz węglowodanów prostych uzu-
pełniających zasoby energii. 

PODSUMOWANIE

Specyfika sportu wspinaczkowego wymaga dużej indywidualizacji za-
równo w aspekcie przygotowania fizycznego, jak i zaleceń żywieniowych oraz 
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przyjętej strategii żywieniowej. Pomimo tego, iż nie dysponujemy szczegóło-
wymi wytycznymi żywieniowymi, to dostępna literatura przedmiotu pozwa-
la na sprecyzowanie indywidualnych zaleceń i ustalenie planu żywieniowego  
z uwzględnieniem wszystkich potrzeb żywieniowych sportowca. Ale dzię-
ki odpowiedniemu przygotowaniu strategii żywieniowej, sportowiec może  
w pełni cieszyć się z osiąganych kolejnych celów sportowych. 
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CLIMBING AS A COMPONENT OF TOURISM 
DEVELOPMENT, HEALTHY LIFESTYLE  

AND NUTRITION

Summary: The study concerns climbing, which has a healthy effect on man 
and is in the parallel stimulator of tourist development. Climbing can be tre-
ated as a form of entertainment. Playing this sport is also conducive to building 
confidence by overcoming your fears and weaknesses, as well as as a result of 
sports competition, winning less or greater victories. For the first time in 2020, 
sports climbing appeared at the Olympic Games in Tokyo, which was the 
beginning of conducting official climbing competitions. Climbing the rocks 
and mountains (i.e. high -mountain climbing) is popular in Poland. Mainly 
in the south of Poland, this type of climbing dominates, because it allows the 
terrain. It is there that climbing tourism develops the most, attracting tourists 
from all over Poland and the world every year. Climbing, as an extreme sport 

- in mountaineering, can be at the same time an unforgettable experience. Ho-
wever, this is a certain responsibility, not only for your own lives, but also for 
the lives of secured people. It is worth applying rules that improve climbing 
skills and speed without risking the damage to physical and mental health. The 
article also discusses physiological issues and nutritional aspects affecting the 
efficiency of the body of climbing people.

Keywords: climbing, climbing wall, recreation, teaching
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Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

WYZNACZENIE OPTYMALNEJ 
LOKALIZACJI DO UPRAWIANIA 

TURYSTYKI Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMU QGIS NA OBSZARZE 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Streszczenie: Temat, który samodzielnie wybrałam miał na celu analizę wy-
branego rejonu Polski pod kątem wyznaczenia optymalnej dostępności tury-
stycznej. W pracy zostały wykorzystane mapy pobrane z różnych geoportali. 
Zostały one dostosowane do potrzeb ćwiczenia przez autora pracy w progra-
mie QGIS. Następnie autorka dokonała waloryzacji oraz wybrania czynników 
pożądanych oraz niepożądanych dla rozwoju turystyki. Wyznaczona została 
sieć ekwidystant wokół jednostek: powierzchniowych, punktowych oraz linio-
wych. Efektem pracy są mapy wynikowe. Niniejsza praca stanowi opracowanie 
dotyczące dostępności turystycznej na obszarze województwa Małopolskiego. 

Słowa kluczowe: turystyka, mapy, ekwidystant, Województwo Małopolskie

WPROWADZENIE

Celem pracy było zidentyfikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie. 
Zostały wyznaczone czynniki korzystne, które określone zostały przez autorów 
pracy jako pożądane oraz czynniki niekorzystne  określone przez autorów jako 
niepożądane. Efektem pracy było powstanie map wynikowych. Opis wykony-
wanych analiz ( w tym użytych funkcji/algorytmów).Autorzy opracowali po-
nad 20 map w programie QGIS. Około 40 % z nich stanowiły mapy pobra-
ne z geoportali, które zostały odpowiednio przycięte do granic województwa 
Małopolskiego. Kolejna część map, która stanowiła ponad połowę opracowań 
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były to mapy z ekwidystantami wokół czynników pożądanych oraz niepożą-
danych. Do wykonania map zostały użyte warstwy pochodzę z Bazy Danych 
Obiektów Ogólno-geograficznych. Następnie za pomocą funkcji bufor zosta-
ły wyznaczone odpowiednie ekwidystanty. W wielu przypadkach trzeba było 
dokonać agregacji danych.

Rysunek 1. Mapa OSM przedstawiająca województwo Małopolskie

(https://miip.geomalopolska.pl/) z grafiki google

Rysunek 2. Mapa Topograficzna przedstawiająca województwo Małopolskiego. 

Z grafiki google (https://miip.geomalopolska.pl/)
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Mapy wynikowe (opis)

Opracowane zostało 30 map wynikowych. 40 % pochodzących z da-
nych z geoportalu, około 60 % map, które pokazują bufory wokół obszarów 
problemowych.

Struktura pracy

Na początku dokonam charakteryzacji regionu pod różnymi czynni-
kami. Oprę się na licznych źródłach naukowych oraz popularnonaukowych. 
Przedstawię również własne zdjęcia części obszarów województwa Małopol-
skiego oraz mapy wykonane na podstawie map z WMS. Kolejną część pracy 
stanowią mapy z wykonanymi ekwidystantami. Zostały one wyznaczone od 
obiektów, które uznaliśmy za pożądane oraz niepożądane. Na początku pracy 
dokonam selekcji oraz przyporządkowania obiektów.

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. Wojewódz-
two zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce 
(12 miejsce w kraju). Województwo ma około 3,4 mln mieszkańców (stan 
na 31 grudnia 2019) (Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny 
Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].), zajmu-
jąc pod tym względem 4. miejsce w Polsce. Gęstość zaludnienia jest drugą 
najwyższą w kraju po woj. śląskim (małopolskie – 223 osób/km², śląskie –  
372 osób/km², średnia krajowa – 123 osób/km²)-Tabele demograficzne, stan 
z 31 grudnia 2014r.

Rysunek 3 Mapa przedstawiająca oddalenie od miast w  województwie Małopolskim
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Pierwsza mapa przedstawia odległość od miast znajdujących się na te-
renie Województwa Małopolskiego. Miasta przedstawione są jako sygnatury 
punktowe. Dane pochodzą z BDOO, w której każdemu miastu niezależnie 
od wielkości przyporządkowano punkty tej samej wielkości. Warstwa punk-
towa bardzo zniekształca rzeczywistość. W wyniku potwierdzenia oraz uzu-
pełnienia wyników powstała Ryc.9., która obejmuje obiekty powierzchniowe 

-zagospodarowanie przestrzenne. Niemniej jednak powyższa mapa ukazuje,  
że obszar województwa Małopolskiego jest bardzo silnie zurbanizowany. Bar-
dzo silna urbanizacja oraz urban sprawl przyczyniają się do powstania licznych 
miast na obszarze okolic Krakowa. Regiony znajdujące się dalej niż 25 km od 
miast nie stanowią więcej niż 5 % obszaru mapy.

Rysunek 4. Mapa przedstawiająca oddalenie od terenów zabudowanych w  województwie 
Małopolskim

Druga mapa ukazuje odległość od zabudowań. Ukazuje ona sytuacje 
zgodną z rzeczywistością oraz realny stan rozwoju miast i urbanizacji Ma-
łopolski. Możemy zaobserwować wysoki procent pokrycia obszaru terenami 
zabudowanymi w okolicach Krakowa. Na uwagę zasługuje zwłaszcza central-
ny fragmen, który na poprzedniej mapie ukazany był jako obszar z dala od 
miast. Sytuacje zafałszowało miasto – Kraków, które jest wielkie pod wzglę-
dem powierzchniowym. Sygnatura była bowiem umiejscowiona w rejonie 
Wawelu. Na uwagę zasługują również północno-zachodnie obszary mapy, 
które charakteryzują się niższym stopniem urbanizacji. Niektóre miasta były 
tak małe, że autor, który dokonywał digitalizacji nie uwzględnił zabudowań 
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wchodzących w ich skład jako teren zabudowany. Natomiast jeśli spojrzymy 
na obszar wzdłuż linii kolejowych rozpoczynających się w Krakowie są to te-
reny najbardziej zurbanizowane.

Rysunek 5. Mapa przedstawiająca oddalenie od dróg w  województwie Małopolskim

Kolejnym istotnym elementem w analizie było wyznaczenie buforów od 
dróg. W analizie autor wziął pod uwagę jedynie drogi mające status: gminny, 
powiatowy, wojewódzki, drogi ekspresowe, obwodnice oraz autostrady. Po-
zostałe drogi czyli m.in. drogi: osiedlowe, nieutwardzone, prywatne, lokalne, 
wewnętrzne itd. nie zostały wzięte pod uwagę. Drogi umożliwiają sprawną 
komunikację pomiędzy oddalonymi regionami. Sieć dróg utwardzonych jest 
bardzo gęsta. Tylko niecałe 10 % obszaru znajdują się w odległości dalszej 
niż 10 km od dróg. Drogi są bardzo gęste zwłaszcza w: zachodniej, centralnej 
oraz południowej części mapy. W województwie Małopolskim w porównaniu  
z innymi województwami sieć dróg jest bardzo gęsta. Przyczynia się do tego 
wysoki współczynnik urbanizacji, duża gęstość zaludnienia, Kraków oraz 
tranzyt do innych regionów Europy.

Przez obszar województwa Małopolskiego przebiegają bardzo ważne linie 
kolejowe. Jedna na wschód w stronę Rzeszowa, druga na południowy-wschód 
w stronę Muszyny, linia kolejowa w stronę Katowic, linia kolejowa w stro-
nę Warszawy, linia kolejowa w stronę Kielc, linia kolejowa w stronę Lublina 
oraz linia kolejowa w stronę Zakopanego. Prócz nich jest jeszcze wiele linii 
regionalnych. Ponadto na obszarze regionu występują jeszcze mniejsze linie 
kolejowe lokalne. Budowania linii kolejowych przyczynia się do ułatwienia 
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komunikacji turystycznej. Województwo Małopolskie zawiera dużo kilome-
trów linii kolejowych w przeliczeniu na km2 i jest jednym z bardziej skomuni-
kowanych województw w Polsce pod tym względem.

Rysunek 6. Mapa przedstawiająca oddalenie od torów w województwie Małopolskim

Rysunek 7. Mapa przedstawiająca oddalenie od kompleksów przemysłowych w województwie 
Małopolskim

Na obszarze województwa Małopolskiego znajdują się kompleksy 
przemysłowo-gospodarcze. Tego typu obiekty odpowiadają za dużą emisje 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Ponadto bardzo trudne jest 
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wyznaczenie odpowiedniej waloryzacji oraz ekwidystant. Za rozprowadzenie 
mas powietrza odpowiadają: siła oraz kierunek wiatrów, bariery geograficzne 
oraz antropogeniczne, ukształtowanie terenów, lesistość itd. Ponadto mapa 
nie odzwierciedla realnej sytuacji dot. kompleksów przemysłowych. Ukazuje 
ona jedynie największe obiekty. Brak jest natomiast obiektów, które powodują 
zanieczyszczenie atmosfery w mikro oraz mezo skali. Kraków jako największe 
miasto w Polsce położone w kotlinie jest bardzo dużym trucicielem powietrza. 
Niska jakość powietrza przyczynia się do pogorszenia walorów turystycznych.

Rysunek 8. Mapa przedstawiająca oddalenie od linii napowietrznych w województwie 
Małopolskim

Mapa ukazuje linie napowietrzne. Ich zagęszczenie jest bardzo duże. 
Większość z nich prowadzi do Krakowa oraz do miast satelickich. Linie na-
powietrzne są liniami energetycznymi charakteryzującymi się wysoką mocą 
przesyłową. Przebywanie w pobliżu takiej linii nie jest korzystne dla zdrowia. 
W okolicach infrastruktury wytwarza się pole elektromagnetyczne oraz smog 
elektryczny, które wywołują u organizmów żywych choroby oraz ogólne 
osłabienie organizmu. Zwiększoną koncentracje linii możemy zaobserwować  
w pobliżu Krakowa. Sytuacja we wschodnich częściach mapy jest dużo lepsza. 
Linie napowietrzne zostały przez nas zakwalifikowane jako negatywny czyn-
nik turystyki.
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Rysunek 9. Mapa przedstawiająca oddalenia od rzek w  województwie Małopolskim

Odległość od sieci rzecznej została uznana przez autora opracowania jako 
korzystny czynnik przy wyznaczeniu lokalizacji turystycznej. Dostęp do czy-
stej wody pobieranej z rzeki jest czymś wartościowym. Woda płynąca posiada 
bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Dużo większy niż woda sta-
gnująca. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych problemów. Pierw-
szym problemem jest niska jakość wody, która przepływa przez województwo 
Małopolskie. Niewiele cieków ma tutaj swój początek, wiele z nich rozpoczy-
na swój bieg w województwach znajdujących się na południe od omawianego 
obszaru. Kolejnym problemem jest jednakowa kategoryzacja bez uwzględnie-
nia np. wielkości. Cieki okresowo wysychające są traktowane na równi z wiel-
kimi rzekami przepływającymi przez województwo np. Wisłą.

Nie jest dokonana również kategoryzacja rzek pod względem jakości pły-
nących w nich wód. Przy idealnym stanie biosfery bliskość rzek jest bardzo 
ważnym parametrem jaki należy wziąć pod uwagę. Obecny stan epigeosfe-
ry, która jest często bardzo zniszczona oraz zanieczyszczona przyczynia się do 
spadku znaczenia pewnych czynników turystycznych.

Za korzystny czynnik została przez autora uznana odległość od terenów 
leśnych oraz zadrzewionych. Las jest bardzo ważny w globalnych ekosyste-
mach. Stanowi on źródło tlenu bez, którego życie organizmów żywych nie 
było by możliwe. Ponadto drzewa wydzielają fitocydy, które są korzystne dla 
funkcjonowania organizmów człowieka. Wybitne badania naukowe pokazują 
m.in., że przebywanie w środowisku leśnym wydłuża życie. Drzewa są rów-
nież bardzo dobrym sorbentem szkodliwych dla życia oraz funkcjonowania 
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człowieka metali ciężkich. Województwo małopolskie charakteryzuje się 
średnią lesistością. Lasy oraz obszary zadrzewione stanowią ponad 30 % po-
wierzchni obszaru. Człowiek ma możliwość obcowania z przyrodą w bardzo 
dużych kompleksach leśnych. Warto również zwrócić uwagę, że obszary 
leśne rozpościerają się przez środek województwa. Zwarte obszary pokryte 
lasami przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego mikroklimatu. 95 % 
powierzchni obszaru znajduję się w odległości krótszej niż 10 km od zwartego 
kompleksu leśnego.

Rysunek 10. Mapa przedstawiająca oddalenie od terenów leśnych oraz zadrzewionych w  wo-

jewództwie Małopolskim.

Rysunek 11. Mapa przedstawiająca oddalenie od parków krajobrazowych w  województwie 
Małopolskim
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Mapa przedstawia Parki Krajobrazowe na terenie województwa Mało-
polskiego. Są one rozmieszczone na terenie obszaru w sposób równomierny. 
Ich bioróżnorodność jest dużo większa niż zwykłych lasów obecnych na tym 
obszarze. Ponadto we wschodnich regionach przeważają lasy gospodarcze oraz 
liczne młodniki nasadzone przez człowieka w czasach współczesnych. Parki 
Krajobrazowe ze względu na swoją bioróżnorodność uznane zostały przez au-
tora za obszary o wysokich walorach turystycznych.

Rysunek 12. Mapa przedstawiająca oddalenie od obszarów Natura 2000 w  województwie 
Małopolskim

Obszary Natura 2000 stanowią bardzo ważne części ekosystemów. Sieć 
stanowią obszary o unikatowych walorach środowiskowych. Bardzo ważna 
jest funkcja siedliskowa dla zbiorowisk roślin oraz zwierząt. Sąsiedztwo ob-
szaru Natura 2000 jest czynnikiem pożądanym. O zakwalifikowaniu dane-
go kompleksu naturalnego do sieci decyduje między innymi jego unikalność, 
czystość, bioróżnorodność, niski współczynnik antropopresji oraz korzystne 
warunki środowiskowe. Naturalne osady przyczyniłyby się to zrównoważo-
nego rozwoju tych obszarów. Obszary posiadają wysokie walory turystyczne. 
Niestety wiele obszarów Małopolski  znajduje się ponad 25 km od tych ob-
szarów. Przyczynia się to do spadku atrakcyjności turystycznej województwa.

Przy wyznaczaniu optymalnej lokalizacji turystycznej bardzo ważna jest 
obecność rezerwatów. Stanowią one obszary ochrony częściowej bądź ścisłej 
rzadkich gatunków fauny oraz flory. W rezerwacie oraz najbliższych obszarach 
przyległych do niego wytwarza się unikalny ekosystem. Obecność rzadkich 
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gatunków roślin przyczynia się do obecności rzadkich gatunków zwierząt np. 
ptaków, które mogą dostarczyć odpowiednich nasion. Stanowi to niewątpli-
wie bardzo korzystny czynnik rozwoju ruchu turystycznego.

Rysunek 13. Mapa przedstawiająca oddalenie od rezerwatów w  województwie Małopolskim

Interpretacja ogólnych wyników badań

Równoległe do tworzenia mapy województwa Małopolskiego zbadałam 
też inne województwa Polski. Wszystkie dane przed przycięciem obejmowały 
region administracyjnego województwa Małopolskiego.. Patrząc holistycznie 
najgorzej wypadły regiony znajdujące się w pobliżu miasta stołecznego Kra-
kowa. Porównując obszar województwa Małopolskiego z innymi wojewódz-
twami Polski obszar wykazuję korzystniejsze warunki do rozwoju turystyki.

Krytyka danych i pracy

Podczas wykonywania pracy oraz tworzenia analiz napotkałam szereg 
problemów, które przyczyniły się do obniżenia wartości moich badań. Pierw-
sze problemy napotkałam na początku mojej pracy. Brakowało dostępu do 
różnego rodzaju warstw, które na początku analiz uznałam za niezbędne do 
wykonania projektu. Warstwy, które były dostępne cechowała często nie-
kompletność oraz nieaktualność.  Dane obciążone były również błędami prze-
strzennymi. Utrudniały oraz uniemożliwiały one dalszą analizę. Warto wspo-
mnieć np. o niewłaściwej oraz niepełnej digitalizacji. Problemy występowały 
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przy próbie łączenia ora agregowania obiektów. Trzeba było użyć wielu algo-
rytmów oraz funkcji aby odpowiednio dostosować dane. Błędy dotyczyły rów-
nież odpowiedniej georeferencji oraz geokodowania warstw. Przy warstwach 
występował również problem zbyt obszernym klasyfikacji. Np. w przypadku 
torów kolejowych wszystkie trakcie zostały połączone w jedną warstwę. War-
to zauważyć, że część torowisk stanowiły obiekty nieużytkowane od długiego 
czasu bądź wykazujące dużo mniejszą przepustowość. Podobny problem do-
tyczył kompleksów leśnych oraz rzek, w których nie było możliwości odpo-
wiedniej klasyfikacji oraz selekcji. Szybkie tempo urbanizacji oraz rozlewanie 
się miast (urban sprawl) przyczynił się niekompletności, które miały około 
5-10 lat i nie widniały na nich istotne obiekty istotne przy przeprowadzeniu 
prawidłowych analiz. Problem wystąpił również przy zdefiniowaniu obszaru. 
Dotyczyło to zwłaszcza terenu zabudowanego w wielu regionach był on zbyt 
rozległy w stosunku do obecnego stanu natomiast w regionach zachodnich 
gdzie miasta szybko się rozrastają występowały duże deficyty.

Przyjęte uproszczenia

W pracy została przeze mnie dokonana analiza wieloczynnikowa. Wadą 
tego typu analiz jest przyjęcie dużej liczby uproszczeń. Badania wielu czyn-
ników skutkują skupieniem uwagi oraz percepcji na dużej liczbie zmien-
nych. Skutkuje to powierzchowną analizą każdego parametru z osobna.  
W klasyfikacji bez względu na typ obiektu przyjąłam klasyfikacje 250,500,1000, 
2500 m itd. odległości od uciążliwego obiektu bez ich odpowiedniej kategory-
zacji ta sama kategoryzacja została przyjęta dla obiektów, których sąsiedztwo 
jest pożądane. Ponadto w analizach terenów przemysłowych nie zostały wzię-
te pod uwagę natężenia ruchu, wiatrów, wpływu na  środowisko danej insta-
lacji. Ekwidystanty w analizach były proste brak użycia np. analizy sieciowej, 
który liczyłaby bardziej skomplikowane bufory. Jednakowa waloryzacja oraz 
klasyfikacja obiektów.

Interpretacja wyników/błąd

Interpretacja wyników była bardzo wymagająca z powodu licznych błę-
dów oraz problemów w pracy. Większość przeciwności została omówiona  
w poprzednich częściach pracy. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu analizy 
są często tworzone przez całe zespoły ekspertów w ramach wieloletnich pro-
jektów. Warto zaznaczyć, że negatywne czynniki nie oddziałują negatywnie  
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w jednakowy sposób. W swoich badaniach wzięłam pod uwagę tylko i wyłącz-
nie odległość i to w linii prostej bez uwzględnienia np. ukształtowania terenu 
czy szaty roślinnej. Pomimo stworzenia map: glebowych, geologicznych, rol-
niczych oraz wielu innych zobrazowań ostatecznie zostały one użyte w stopniu 
marginalnym. Danych z geoportalu nie można wykorzystać do prowadzenia 
dalszych analiz bądź wymaga to czasochłonnym przekształceń. Ostatecznie 
spełniły one role jedynie konsultacyjną. W rzetelnym ekspertyzach uwzględ-
nieniu podlegają wszystkie/większość czynników. Rozpatrywane one są przez 
interdyscyplinarne zespoły złożone z wielu wybitnych ekspertów z różnych 
dziedzin wiedzy. Aby opracowanie było kompleksowe korzystne byłoby zasię-
gnąć konsultacji wybitnych fachowców z różnych dziedzin.

Problemy z wykonaniem warstw

Warto również uwzględnić problemy wynikłe z tworzenia warstw  
w QGIS. Pierwszym problemem był bardzo duży obszar, który obejmowały 
dane. Obejmowały one cały obszar województwa Mazowieckiego, a niektóre 
specjalistyczne dane były dostępne tylko w skali krajowej. Problemy wystę-
powały również z mapami WMS. Wiele map było niedostępnych. Wymu-
szało to konieczność poszukiwania alternatywnych sposób mapowania. Poza 
tym dane z map WMS były niemożliwe do wykorzystania np. przy tworzeniu 
buforów. Niemożliwa była również ich selekcja. Ponadto ich obszar często 
pokrywał terytorium całej Polski co skutkowało długim czasem ładowania.  
W przypadku analizowania równoległego kilku map program QGIS odma-
wiał posłuszeństwa i się zawieszał. Czas ładowania wynosił często 5-10 minut 
w przeliczeniu na stworzenie jednej nowej warstwy. Ponadto zła georeferen-
cja/geokodowania skutkowała niewykorzystaniem niektórych istotnych map/
danych do dalszej pracy. W pracy bardzo pomogła mi wtyczka AutoSaver 
dzięki, której nie musiałam pamiętać o regularnym zapisywaniu map.

PODSUMOWANIE

Na obszarze Województwa Małopolskiego możemy dostrzec rozwój 
turystyki. Są to miejsca takie jak Parki Narodowe, miasto-Kraków i okoli-
ce, w których dominują liczne atrakcje turystyczne. Na podstawie zamiesz-
czonych map ilustrujących oddalenie od różnych miejsc, możemy w ogól-
ny sposób określić dostępność turystyczną w danym Województwie. Jest to 
np.: Oddalenie od miast, zabudowy, dróg, torów, obiektów przemysłowych, 
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linii napowietrznych, rzek, terenów leśnych i zadrzewionych, parków krajo-
brazowych, obszarów natura 2000, rezerwatów. Na podstawie tego została 
dokonana waloryzacja i określenie czynników pożądanych i niepożądanych 
dla rozwoju turystyki. Odległość od obiektów przemysłowych czy od linii 
napowietrznych jest niewielka co wpływa niekorzystnie na rozwój turystyczny. 
Są to miejsca bardzo szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka, zanie-
czyszczające powietrze. Niewiele rzek wpływa na teren Województwa Mało-
polskiego i zazwyczaj są to rzeki o niskim poziomie czystości. Czynnikiem nie-
pożądanym jest również duża odległość od obszarów natura 2000. Obszarów 
tych nie ma wiele w tym miejscu. Za to jest wiele czynników pożądanych jeśli 
chodzi o małą odległość od miast,zabudowy,dróg,torów,czyli wysoką urbani-
zację tego województwa. Dobrze rozwinięte drogi i tory kolejowe, wpływają 
na lepszą komunikację między miastami, a to zwiększa atrakcyjność danego 
obszaru. Również niewielka odległość od terenów leśnych i zadrzewionych, 
parków krajobrazowych czy rezerwatów powoduje wzrost rozwoju turystycz-
nego w tym województwie.
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DETERMINING THE OPTIMUM LOCATION  
FOR TOURISM WITH THE USE OF THE QGIS 

PROGRAM IN THE AREA  
OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP

Summary:The topic, which I chose alone, was to analyze the chosen region 
of Poland in terms of determining the optimal tourist accessibility. I used 
maps downloaded from various geoportals. I was adjusted to the needs of the 
exercise by the author in QGIS program. Then the author made a valoriza-
tion and selection of desirable and undesirable factors for the development of 
tourism. A network of equidistributors around surface, point and linear units 
was determined. The work resulted in maps. This paper is a study on tourism 
accessibility in the Małopolskie Voivodeship. 

Keywords: tourism, maps, equestrian assistant, Małopolskie Voivodeship
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

KAROLINA CZAJKOWSKA
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

STAN I ROZKŁAD PRZESTRZENNY 
POPULACJI BOBRA CASTOR FIBER L.  

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-
POMORSKIM W LATACH 2012-2014

Streszczenie: Bóbr wyróżnia się spośród innych zwierząt, wywierając istotny 
wpływ na środowisko przyrodnicze. Mimo to jest zwierzęciem bardzo proble-
matycznym. Niesie wiele pozytywnych, jak i negatywnych skutków w odnie-
sieniu do gospodarki człowieka. Bardzo często doprowadza do licznych szkód 
w środowisku, doprowadzając do degradacji wielu obszarów. Celem pracy było 
przedstawienie stanu populacji ,jak i rozkład przestrzenny liczebności bobra w 
województwie kujawsko-pomorskim. Główne prace polegały na metodach ka-
meralnych związanych z opracowaniem danych numerycznych pozyskanych z 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Opracowane dane 
uwzględniały elementy środowiska, które są związane z egzystencją bobrów 
(tamy, nory, żeremia i magazyny żerowe) oraz szkody wyrządzone przez te ssa-
ki. Wyniki wskazują, że populacja bobrów w województwie kujawsko-pomor-
skim jest przeszacowana (zbyt duża), a rozkład przestrzenny jest zróżnicowany 
i zależy od koncentracji obszarów leśnych. 

Słowa kluczowe: Bóbr, reintrodukcja, populacja, inwentaryzacja 

WPROWADZENIE

Bóbr europejski Castor fiber L. już od wieków występował w dorzeczu 
Odry i Wisły. Dowodem są szczątki sprzed 7 tysięcy lat, które zostały od-
kryte przez archeologów (Bereszyński i Homan, 2007). Pierwsze informacje 
związane z występowaniem bobra na obszarze państwa polskiego pochodzą  
z X wieku. Bobry były wówczas otaczane opieką książąt. Odbywały się wtedy 
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polowania na bobra, w których uczestniczyć mogli tylko panowie tamtych 
terenów. Celem polowań było pozyskiwanie futra i mięsa (Czech, 2000).  
W XII wieku odnotowano znaczący spadek liczebności bobrów, który wynikał 
z powodu eksploatacji łowieckiej, a także zmniejszania się powierzchni lasów 
(Bereszyński, 1996). W XVI w. powstał kodeks zawierający szereg przepisów 
ochrony zasobów przyrody (w tym bobrów). Mimo kolejnych aktów praw-
nych sytuacja bobrów nie poprawiła się w następnych stuleciach. W XVII  
i XVIII wieku w wyniku zmniejszania się puszcz i bagien, a także łowiectwa, 
bóbr stał się w Europie, jak i Polsce coraz rzadszym zwierzęciem (Bereszyński 
i Homan, 2007). W roku 1805 odnotowano ich występowanie już tylko nad 
niektórymi rzekami tj. Niemen, Pisa czy Parsęta (Linstow, 1908). Gatunek 
ten na obecnym obszarze Polski, a także w większości krajów Europy, w dru-
giej połowie XIX w. prawie całkowicie wyginął (Borowski i in., 2005). We-
dług D. Halleya i F. Rosella (2002) na terenie Starego Kontynentu w tamtym 
czasie przetrwało około 1200 osobników. Natomiast w XIX-wiecznej Polsce 
nie zarejestrowano żadnej sztuki tego gryzonia (Łoziński, 1881). Na począt-
ku XX wieku odnotowano zaledwie małe kolonie bobra na terenie Europy  
i Azji (Dzięciołowski, 1996). W okresie międzywojennym stwierdzono obec-
ność bobra w dorzeczach Niemna i Prypeci (Wróbel i Krysztofiak-Kaniewska, 
2020). Wprowadzone zabiegi związane z ochroną tego gatunku oraz jego rein-
trodukcji pozwoliły na uratowanie tego zwierzęcia. Bobry nie podzieliły losu 
wielu innych wymarłych gatunków zwierząt (Borowski i in., 2005). Wielkość 
współczesnej populacji bobrów na obszarze Polski jest skutkiem rozrastają-
cej się od 1946 roku reintrodukowanej niewielkiej liczby osobników (Czech, 
2007). Przywrócenie gatunku tego ssaka było możliwe dzięki okazom z Euro-
py Wschodniej (Wróbel i Krysztofiak-Kaniewska, 2020). W 1958 roku było 
ich zaledwie 130 sztuk (Borowski i in. 2005). Pod koniec lat 60-tych liczeb-
ność populacji bobra wynosiła ok. 300 osobników (Pucek, 1972 za Graczyk  
i in., 1985). W latach 70. ubiegłego stulecia nastąpił wzrost liczebności po-
pulacji bobrów w Polsce (Czech, 2007). W 1977 liczbę bobrów szacowano 
na 500 sztuk. Pięć lat później, w 1982 roku ilość bobrów wynosiła już 1800 
osobników. Przeprowadzone inwentaryzacje w 1993 i 1994 przez Polski 
Związek Łowiecki wykazały 7400 osobników (Goździewski, 2007). Kolejne 
inwentaryzacje przedstawiły jeszcze większy wzrost populacji tego gatunku. 
W 1998 roku populacja bobra wynosiła już 12 tysięcy sztuk (Dzięciołowski, 
1999). Natomiast w 2002 roku było już ich 14,5 tysiąca (Borowski i in., 2005).  
Andrzej Czech (2000) w 2000 roku oszacował liczebność bobrów między  
15 a 25 tys. osobników. W 2007 roku określił populację na około  
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27-30 tysięcy sztuk (Czech, 2007). Natomiast w 2010 podawał liczbę mię-
dzy 35 a 40 tysięcy osobników (Czech, 2010). Według Z. Giżejewskiego  
i J. Goździewskiego w 2009 populacja wynosiła 35 tysięcy osobników, obecnie 
liczebność bobrów szacuje się na 55 tysięcy sztuk (Giżejewski, Goździewski 
2016). Najwięcej bobrów zasiedla północno-wschodnią Polskę, liczne skupi-
ska tego gatunku stanowi Podkarpacie oraz dorzecze Warty i Noteci (Giżejew-
ski, Goździewski 2016). W. Misiukiewicz (2016) z Braci Łowieckiej szacuje 
liczebność bobra od ponad 100 tysięcy, przez 55 000, do 38 400 osobników.  
Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje obecny stan populacji na 
ponad 100 tysięcy osobników (GUS 2015). Równie wysoką liczbę bobrów 
przedstawia D. Rozkrut (2018), który szacuje ich liczebność na około 125 
tysięcy sztuk. Przedstawione powyżej wartości są najprawdopodobniej prze-
szacowane. Tak duże rozbieżności w informacjach wskazują na niedostatki 
oraz niedokładność metod liczenia populacji bobrów. Przeprowadzane me-
tody inwentaryzacji nie są do końca wypracowane. Wiele stanowisk bobro-
wych jest opuszczonych, a niektóre z nich to stanowiska sezonowe. Jak podają  
A. Bereszyński i E. Homan (2007), do podanych liczebności bobrów trzeba 
podchodzić z dużą ostrożnością. 

Warto dodać, że dane dotyczące liczebności populacji bobrów wskazu-
je wiele źródeł np. Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Wojewódzki 
Konserwator Przyrody i Ministerstwo Środowiska. Dane w wielu przypadkach 
mogą różnić się znacząco. Może się zdarzyć, że czasem niektóre stanowiska 
są pomijane podczas inwentaryzacji, albo stan populacji jest przeszacowany. 
Wiele informacji w posiadaniu tych organów jest niepełnych i niespójnych. 
Dane mogą być też fragmentaryczne, zbierane niestandaryzowanymi metoda-
mi (Czech, 2010). 

A. Czech (2010) przedstawił w punktach wytyczne, żeby w przyszłości 
uniknąć sytuacji niekompletnych wyników liczebności bobra:

• przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji bobrów jednolitą me-
todyką  w całym kraju,

• regularne monitorowanie stanu liczebności populacji bobrów,
• powołanie w każdym województwie rzetelnych specjalistów bobro-

wych (tzw. bobrowniczych).

Populacja bobrów w krajach europejskich podlega ciągłym zmianom. 
Zasiedlanie przez bobry różnych cieków oraz zbiorników wodnych stwarza im 
warunki do rozrodu i dzięki temu wzrasta populacja. W jednym z ostatnich 
opracowań naukowych (Wróbel 2020) przedstawiono liczebność populacji 
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na podstawie dostępnych informacji pochodzących z różnych jednostek ad-
ministracyjnych, zajmujących się środowiskiem. 

W latach 2002-2017 liczebność populacji bobra w Europie wzrosła  
o 75% i wynosiła od 593 tysięcy do ponad miliona sztuk. Istotny wpływ mia-
ła reintrodukcja tego gatunku, a także naturalny rozwój populacji. Obecnie 
liczbę bobrów w Europie szacuje się na 1 222 000 osobników (Wróbel, 2020). 

Niniejsza praca składa się: z czterech rozdziałów, które zawierają wpro-
wadzenie do realizowanego tematu, przedstawiono cel badań oraz opisano 
przeprowadzone metody badań. Rozdział ten zawiera także charakterystykę 
fizyczno-geograficzną omawianego obszaru. Kolejny rozdział dotyczy wpływu 
bobra europejskiego na środowisko, jego znaczenie w ekosystemie wodnym, 
ekologię tego gatunku oraz szkody, które może wyrządzić. Rozdział trze-
ci zawiera wyniki badań, związane z populacją bobra. Opisano w nim stan  
i liczebność populacji tego gatunku w regionie na podstawie danych uzyska-
nych przez pracowników RDOŚ i RDLP, którzy w latach 2012-2014, zin-
wentaryzowali obszar województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem wy-
stępowania stanowisk bobrowych i liczby osobników tego gatunku. Wyniki 
badań przedstawiono w sposób graficzny, za pomocą techniki GIS. Ponadto 
w pozostałych podrozdziałach opisano rozkład przestrzenny elementów dzia-
łalności bobrów w latach 2012-2014 na podstawie wykonanych inwentary-
zacji przez pracowników RDOŚ. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie ni-
niejszej pracy, w którym zawarto ocenę wyników liczebności populacji bobra, 
a także porównano z innymi wynikami inwentaryzacji, które zawierają liczbę 
bobrów. Na końcu zwrócono uwagę na aktualne dane, związane z populacją 
bobra w województwie kujawsko-pomorskim. 

Ostatnim elementem pracy jest spis literatury, składającej się z bibliogra-
fii i netografii. Następnie wykonano spis rycin, tabel i fotografii. 

1.1.  Cel badań 

Celem pracy jest przedstawienie stanu populacji oraz rozmieszczenie 
bobra europejskiego Castor fiber L. w województwie kujawsko-pomorskim 
na podstawie danych dotyczących populacji bobrów, które zostały zebrane  
dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ).  
Dane te były zbierane w latach 

2012 – 2014 przez różne jednostki państwowe w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Jednostki te to Nadleśnictwa podlegające Regionalnej  
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Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (RDLP) oraz Kujawsko-Pomorskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (K-PZMiUW) we Włocławku. 

Jak już wspomniano zakres przestrzenny dotyczy województw kujawsko-
-pomorskiego, ale ze względu na nie pokrywanie się granicy województwa 
z zasięgiem obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 
wykorzystano tylko te dane, które występują w obrębie województwa. 

Zakres czasowy dotyczy lat 2012 – 2014 kiedy to na zlecenie RDLP  
w Toruniu przeprowadzone zostały spisy miejsc występowania bobrów. 

1.2.  Metody badań i charakterystyka obszaru 
badań

W przeprowadzonej pracy użyto metod kameralnych, w tym analizy 
materiałów źródłowych oraz przeprowadzono kwerendę dostępnych źródeł 
literaturowych. 

Analiza źródeł literaturowych polegała na ustaleniu najnowszych opraco-
wań dotyczących stanu populacji bobrów w Polsce. Były to artykuły naukowe, 
monografie, a także raporty o działalności bobrów w środowisku przyrodni-
czym. Najwięcej opracowań pozyskano na różnych platformach naukowych, 
które zawierają pełne teksty opracowań naukowych.

Badania kameralne danych przestrzennych polegały na analizie danych, 
które uzyskano od RDOŚ w Bydgoszczy. Dane te zostały wprowadzone do 
programu przez pracowników wyżej wymienionych organów, tak aby uzy-
skać dane numeryczne w formacie *.SHP. Zbierane dane określały stanowiska, 
w których ustalano dodatkowe elementy, takie jak tamy, nory, żeremia oraz 
szkody. Ustalano także w poszczególnych stanowiskach liczbę osobników za-
mieszkujących dane stanowisko jeśli było zamieszkałe. 

Dane zebrane przez pracowników RDLP w Toruniu dotyczą 17 nad-
leśnictw, ukazujących stan populacji oraz rozmieszczenie bobra na terenie 
wspomnianego regionu w latach 2012-2014. Niestety również w tym prze-
dziale czasowym materiały źródłowe przestawione przez RLDP w Toruniu 
są niepełne. Liczebność populacji bobra przedstawiono dla roku 2013 (który 
mimo wszystko i tak nie zawiera danych niektórych nadleśnictw), gdyż in-
formacje z 2012 i 2014 zawierają jedynie szczątkowe informacje odnośnie 
populacji danych nadleśnictw.

Dane zebrane przez pracowników K-PZMiUW we Włocławku zawierają 
miejsca bytowania bobrów. Przedstawiają one nazwy rzek, strug, potoków,  
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cieków wodnych, jezior i kanałów nad którymi zinwentaryzowano stanowiska 
bobrowe i określono w tych miejscach liczebność osobników tego gatunku.

W niniejszej pracy wykonano analizy przestrzenne z użyciem narzędzi 
GIS. Dane zostały opracowane w sposób analityczny za pomocą programu 
QGIS Desktop 2.12.0. . Analizom podlegały stanowiska bobrów zlokalizo-
wane w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ granice 
nadleśnictw nie zawsze pokrywają się z granicami województw, dlatego wy-
korzystując opcje selekcji odrzucano elementy znajdujące się poza granica-
mi województwa. Dane zawierały podstawowe informacje na temat stano-
wisk bobrowych, w których zaznaczono lokalizację siedliska, liczbę bobrów,  
a także straty w środowisku wywołane ich działalnością. W sposób graficz-
ny (rozmieszczenie w województwie) przedstawiono również tamy bobrowe, 
nory, żeremia oraz magazyny pożywienia. Poza tym przedstawiono również 
atrybuty, przedstawiające poniesione straty przez lokalnych mieszkańców.  
Następnie podkłady graficzne zostały wykorzystane do przeprowadzenia ana-
liz opisowych. 

1.3.  Charakterystyka fizyczno-geograficzna 
województwa kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w centralnej części pół-
nocnej Polski. Znajduje się prawie całkowicie w pasie Wielkich Dolin wcho-
dzących w skład pojezierzy: Wielkopolskiego, Pomorskiego i Mazurskiego. 

Obszar województwa charakteryzuje się położeniem w miejscu krzyżowa-
nia się dwóch ważnych ciągów dolinnych (ryc. 1). Obszar wynosi 17,970 km², 
co daje 5,7% powierzchni kraju. Według regionalizacji fizycznogeograficznej 
J. Kondrackiego (2002) prawie cały teren województwa zalicza się do podpro-
wincji Pojezierzy Południowobałtyckich. Na obszarze województwa znajduje 
się 5 makroregionów: Pojezierze Wielkopolskie na południu, Pradolina To-
ruńsko-Eberswaldzka w środkowej części, z kolei północną część stanowią: 
Pojezierze Południowopomorskie, Dolina Dolnej Wisły, Pojezierze Chełmiń-
sko-Dobrzyńskie oraz w nieznacznej części Pojezierze Iławskie (http://www.
turystyka.torun.pl/art/printm?id_art=341, dostęp: (15.05.2022)).

Obszar województwa jest mocno zróżnicowany pod względem budowy 
geologicznej. Na budowę geologiczną województwa kujawsko-pomorskiego 
składają się osady kenozoiczne (trzeciorzędowe i czwartorzędowe) oraz skały 
starsze (mezozoiczne, paleozoiczne i prekambryjskie). Osady kenozoiczne za-
legają na osadach przedkenozoicznych. Z północnego zachodu na południowy 
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wschód przebiega granica dwóch struktur – jednostek geologicznych Europy. 
Należą do nich platforma wschodnioeuropejska, rozciągająca się na wscho-
dzie, a na zachodzie obszar fałdowań paleozoicznych. Przedstawione wyżej 
jednostki rozdziela strefa rozłamów wgłębnych, do której przylega wał po-
morsko-kujawski, gdzie pod utworami kenozoicznymi zalegają jury. Z wa-
łem związane jest występowanie głównych surowców mineralnych w regionie 
(sól kamienna, wapień i margiel). Wał kujawsko-pomorski charakteryzuje się 
występowaniem wysadów solnych. W czasie fałdowania alpejskiego warstwy 
cechsztyńskie (perm górny), które zawierały sól kamienną, uległy plastycznym 
deformacjom. Migrujące masy solne stworzyły potężne słupy, poduszki, wy-
sady solne (diapiry). Zasoby soli stały się podstawą górnictwa na Kujawach 
(http://stona50.byethost10.com/epoka/e1211.html, dostęp: XX.XX.2022). 

 
Ryc. 1. Mapa fizyczna województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu QGIS Desktop 2.12.0.

Prawie na całym obszarze województwa można zaobserwować lądowo-je-
ziorne utwory miocenu (tzw. mioceńska formacja brunatnowęglowa). Gdzie-
niegdzie osady mioceńskie tej formacji odsłaniają się na powierzchni terenu. 
Przykładem są zbocza doliny Wisły w Dobrzyniu nad Wisłą). Na terenie 
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województwa zarejestrowano kilka złóż mioceńskiego węgla brunatnego. Ob-
szar Kujaw i Pomorza charakteryzuje się również występowaniem utworów 
plioceńskich, do których należą iły pstre, które występują głównie na zbo-
czach pradoliny Wisły i Drwęcy. Trzeciorzęd pokryty jest płaszczem osadów 
czwartorzędowych. Wśród tych utworów dominują gliny i piaski zwałowe 
akumulacji wodnolodowcowej. Do pozostałych osadów (międzylodowco-
wych) należą: piaski, mułki, iły i torfy. Zlodowacenie północnopolskie pozo-
stawiło na powierzchni Ziemi niezwykle urozmaiconą i bogatą rzeźbę terenu 
(http://stona50.byethost10.com/epoka/e1211.html, dostęp:(15.05.2022)) 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy do terenów o uroz-
maiconej rzeźbie młodoglacjalnej. Związane jest to z transgresją oraz recesją 
lądolodu skandynawskiego w czasie występowania zlodowacenia Wisły. Naj-
niższe wysokości na terenie województwa (około 12,5 m n.p.m.) związane są 
z równiną zalewową doliny Wisły w rejonie Nowego, natomiast najwyższe 
(około 189 m n.p.m.) ze Wzgórzami Obkaskimi w gminie Kamień Krajeński 
(Degórski i in., 2012). Jedną z głównych cech rzeźby terenu województwa jest 
występowanie koncentrycznego układu obniżeń dolinnych, które powstały 
przez dominującą dolinę Wisły oraz inne doliny do których należą: Drwęca, 
Brda i Wda. Jednak do centralnej części układu należy Kotlina Toruńsko-

-Bydgoska, będąca największym rozszerzeniem Pradoliny Toruńsko-Eber-
swaldzkiej. Pomiędzy dolinami znajdują się rozległe obszary wysoczyzn more-
nowych z formami polodowcowymi. Przykładami są pojezierza: Chełmińskie 
z Brodnickim i Dobrzyńskim, znajdujące się na wschód od doliny Wisły. Są 
one rozdzielone doliną Drwęcy. W północno-zachodniej części regionu wy-
różniamy Wysoczyznę Świecką i Pojezierze Krajeńskie, oddzielone od niej 
doliną Brdy. Wysoczyzny morenowe znajdują się również na południe od 
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Należą do nich: makroregion Pojezierze 
Wielkopolskie, w którego skład wchodzą mezoregiony: Pojezierze Kujawskie, 
Równina Inowrocławska oraz część Pojezierza Gnieźnieńskiego. Powierzch-
nie wysoczyzn morenowych są urozmaicone pod względem ukształtowania 
powierzchni terenu (Galon, 1972). Formy powierzchni są efektem erozyjnej 
oraz akumulacyjnej działalności lądolodu. Do licznie występujących form na 
obszarze województwa należą: pagórki czołowo morenowe, pagórki moren 
dennych, ozy, kemy, drumliny oraz rynny polodowcowe (http://www.tury-
styka.torun.pl/art/printm?id_art=3, dostęp:(15.05.2022)
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Klimat

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w centralnej części 
Niżu Polskiego, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Według regiona-
lizacji klimatycznej E. Romera (1949) obszar tego województwa znajduje się 
w obrębie klimatu Wielkich Dolin, a według Gumińskiego (1948) – głównie 
w dzielnicach VII (środkowej) i VI (bydgoskiej). W regionie przeważają wiatry 
z kierunków: zachodniego i południowo-zachodniego, przy znacznym udziale 
wiatrów wschodnich w miesiącach zimowych. Zróżnicowanie przestrzenne 
regionu wykazują opady atmosferyczne. Najniższe opady notowane są w środ-
kowo-zachodniej i południowej części województwa (poniżej 500 mm rocz-
nie), a najwyższe - w części północno-zachodniej (powyżej 575 mm) i wschod-
niej (ponad 600 mm). Obszar województwa jest również zróżnicowany pod 
względem stosunków termicznych. Najcieplejszym rejonem województwa ku-
jawsko-pomorskiego jest dolina Wisły, gdzie średnie roczne temperatury po-
wietrza przekraczają 8ºC. W najchłodniejszych rejonach województwa (część 
północno-zachodnia  i wschodnia) średnia roczna temperatura spada poniżej 
7ºC. Miesiącem najchłodniejszym jest luty, najcieplejszym - lipiec (http://sto 
na50.byethost10.com/epoka/e1211.html, dostęp:(17.05.2022)) 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy do zlewni Wisły 
(stanowi to aż 70% powierzchni województwa) oraz Odry (zlewnia Noteci 
i Wełny). Wisła stanowi oś hydrograficzną województwa. Długość na tym 
odcinku wynosi 206 km. Najważniejszymi dopływami Wisły na terenie re-
gionu są: uchodząca we Włocławku Zgłowiączka (79 km), naprzeciw Niesza-
wy: Mień, w Otłoczynie: Tążyna, w Toruniu: Drwęca (117 km w regionie),  
w Bydgoszczy: Brda (111 km), w Świeciu: Wda (62 km), niedaleko Grudzią-
dza: Osa (50 km) i w Nowem: Mątawa (62 km). Drwęca, Brda, Wda i Osa. 
Z kolei najważniejszymi dopływem Odry na tym odcinku jest Noteć (127 km 
w regionie), która przepływa przez obrzeża Inowrocławia, Barcin i Nakło nad 
Notecią. Na terenie regionu należy wyróżnić sztuczne arterie wodne, wśród 
których najważniejszy jest Kanał Bydgoski, łączący Brdę z Notecią, co stanowi 
ważny element drogi wodnej Wisła-Odra. Innym ważnym kanałem jest Kanał 
Górnonotecki, który łączy Gopło  i system jezior pałuckich z Kanałem Bydgo-
skim. W związku z tym, że województwo kujawsko-pomorskie położone jest 
na obszarze terenów młodoglacjalnych, znajduje się tutaj duża liczba jezior. 
Ich powierzchnia zajmuje około ¼ województwa, a także 9% powierzchni 
wszystkich jezior kraju. W regionie występuje około 1000 jezior o powierzch-
ni 25 052 ha. W przeważającej ilości są to małe akweny. Ponad 600 jezior nie 
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przekracza powierzchni 10 ha. Wszystkie jeziora są pochodzenia polodowco-
wego, w przeważającej ilości są to jeziora rynnowe, nieco rzadziej występują 
jeziora morenowe (http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/
KUJAWSKO_POMORSKIE.pdf, (15.05.2022)).

Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego rozmieszczone są bardzo 
nierównomiernie. W przeważającej ilości jeziora występują na Pojezierzu 
Brodnickim, Gnieźnieńskim, Dobrzyńskim i Kotlinie Płockiej. Natomiast 
Kotlina Toruńska Dolina Noteci i Równina Inowrocławska odznaczają się 
najmniejszą jeziornością.

Do największych jezior regionu zaliczamy Jezioro Gopło (2094 ha),  
Jezioro Głuszyńskie (608,5 ha) i Jezioro Żnińskie Duże (431,6 ha). Oprócz 
naturalnych zbiorników wodnych występują także jeziora sztuczne, które po-
wstały po wybudowaniu zapór na rzekach.

Są one wykorzystywane dla produkcji czystej ekologicznie energii. Nale-
żą do nich: Zbiornik Włocławski (na Wiśle), Zalew Koronowski (na Brdzie)  
i Jezioro Żurskie (na Wdzie) (http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/
pms/raporty/KUJAWSKO_POMORSKIE.pdf, (15.05.2022). 

Szata roślinna regionu jest bogata i różnorodna, rozwinęła się po osta-
tecznym wycofaniu lodowca z tego obszaru. Ponad 100 gatunków roślin na-
czyniowych, porostów i grzybów znajduje się na czerwonej liście roślin za-
grożonych w Polsce, natomiast około 150 podlega całkowitej lub częściowej 
ochronie. Do najstarszych składników flory województwa kujawsko-pomor-
skiego należą relikty glacjalne i postglacjalne, które zachowały się przeważnie 
na torfowiskach. Na obszarze Borów Tucholskich występuje największe sku-
pienie tego gatunku na Niżu Środkowoeuropejskim. W okresie postglacjal-
nym pojawiły się gatunki górskie. Należą do nich: cis pospolity, sasanka wio-
senna, przewiercień długolistny, skrzyp pstry, przetacznik górski, żebrowiec 
górski, kokoryczka okółkowa, arnika górska, wroniec widlasty, tojad dziobaty, 
czosnek niedźwiedzi i irga zwyczajna. Wśród lasów w regionie zdecydowanie 
przeważają bory i nasadzenia sosnowe. Zachowały się również grądy, dąbrowy, 
buczyny, łęgi i olsy. 

W borach sosnowych głównym składnikiem jest sosna; towarzyszy jej 
czasem brzoza. Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym jest 
subkontynentalny bór świeży. Na ubogich glebach, wytworzonych z pia-
sków wydmowych występuje bór chrobotkowy. W wielu miejscach można 
zaobserwować bory mieszane. Na terenie całego regionu występuje subkon-
tynentalny bór mieszany, gdzieniegdzie stwierdzono występowanie lasów grą-
dowych. Zaliczają się do nich: grąd subkontynentalny, środkowoeuropejski, 
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niski kokoryczowy, zboczowy. Północno-zachodnia część regionu cechuje się 
zasięgiem dwóch zespołów buczyn niżowych, w których wyróżnia się żyzną 
buczynę niżową i kwaśną buczynę. Wzdłuż mniejszych rzek i cieków, a także 
wokół jezior zachowały się lasy łęgowe i olsy. Największą powierzchnię zajmu-
je łęg olszowo-jesionowy (http://stona50.byethost10.com/epoka/e1270.html, 
(15.05.2022)

Bogatą w województwie grupę stanowią ptaki. Należą do nich: perkoz 
rdzawoszyi, bąk, bocian biały, bocian czarny, gęgawa, krakwa, cyranka, pła-
skonos, gągoł, kania ruda, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zie-
lonka, derkacz, żuraw, rybitwa rzecz na, rybitwa czarna, kszyk, krwawodziób, 
brodziec samotny, podróżni czek i jarzębatka. W dolinach rzecznych można 
zaobserwować głowienki, czernice, czajki, świstuny, rożeńce, gęsi biatoczelne 
i zbożowe. Z kolei w dolinach głównych rzek można spotkać tracza nuro-
gęsia, mewę pospolitą, mewę srebrzy stą, sieweczkę rzeczną, gągoła, śmieszkę, 
mewę srebrzystę czaplę siwę, myszołowy oraz bieliki. W ekosystemie leśnym 
dominuje dzięcioł duży, dzięcioł czarny, puszczyk, sikory: bogatka, sosnówka, 
czubatka i modra, szpak, świstunka leśna, kowalik, mucho łówka żałobna, si-
kora uboga. Starsze drzewostany, które przylegają do pół uprawnych i łąk są 
miejscem gniazdowania myszołowa zwyczajnego, kruka i trzmielojada. Liczną 
grupę stanowią nietoperze. Do tej pory stwierdzono 16 ich gatunków: nocka 
dużego, nocka rudego, nocka łydkowłosego, nocka wąsatka, nocka Brandta  
i nocka Natterera, karlika malutkiego, karlika większego, gacka szarego i bru-
natnego, mopka mroczka posrebrzanego oraz mroczka pozłocistego (http://
stona50.byethost10.com/epoka/e1270.html). Wśród ssaków szczególne miej-
sce zajmują bóbr europejski, popielica, orzesznica. smużka leśna, piżmak oraz 
lis, jenot oraz wilk, borsuk, kuna leśna i domowa, tchórz zwyczajny, łasica ła-
ska, gronostaj, wydra oraz nor ka amerykańska. Istotną liczebnie grupę ssaków 
stanowią gatunki łowne: łoś, jeleń, sarna, daniel, dzik, zając. W wodach wo-
jewództwa spotyka się wiele gatunków ryb, w tym gatunki rzadkie i chronio-
ne, np. troć wędrowną, łososia, pstrąga potokowego, jaza, jelca, klenia, suma, 
bolenia, rzadziej brzana. Do bardzo rzadkich ryb należą głowacze białopłetwy 
i pręgopłetwy. Jeziora województwa zasiedlają pospolite krajowe ryby, jak: 
szczupak, lin, karp, leszcz, płoć, karaś pospolity, węgorz, miętus, sandacz  
i okoń.

W grupie mniej pospolitych jest kiełb, krąp, ukleja, słonecznica, pie-
kielnica, wzdręga, jazgarz, różanka, śliz, koza i piskorz. (http://www.nasze.
kujawsko-pomorskie.pl/przyroda/osobliwosci-fauny-i-flory/789-fauna.html, 
dostęp: (15.05.2022)
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Na obszarze województwa występuje wiele charakterystycznych dla niżu 
Polski gatunków płazów, do których należą traszka zwyczajna i grzebieniasta, 
ropucha szara, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba trawna i moczarowa, 
żaba śmieszka. W regionie występuje wiele niżowych gatunków gadów: żółw 
błotny, jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny, żmi-
ja zygzakowata, gniewosz plamisty (http://stona50.byethost10.com/epoka/
e1270.html, dostęp:(15.05.2022)

2. Bóbr i jego znaczenie w środowisku 

2.1.  Ekologia bobra – opis 

Bobry należą do ssaków (Mammalia), rzędu gryzoni (Rodentia). Two-
rzą rodzinę bobrowatych (Castoridae). Należą do nich dwa gatunki: bóbr 
europejski (Castor fiber) (Linneusz, 1758), który zamieszkuje Eurazję oraz 
bóbr kanadyjski (Castor canadensis) (Kuhl, 1820), zamieszkujący Amerykę 
Północną, a także niektóre obszary Rosji i Skandynawii. Bóbr europejski jest 
największym gryzoniem Eurazji. Bóbr osiąga wagę od 18 do 25 kilogramów, 
niektóre osobniki mogą przekroczyć 30 kilogramów (Goździewski, 2007), 
długość ciała wynosi zazwyczaj od 90-110 cm (Żurowski, 1979). Budowa  
i kształt ciała umożliwia mu swobodne pływanie i nurkowanie. Bobry posia-
dają różne odcienia sierści. Od czarnego poprzez brązowy i jasny. Najlepiej 
rozwinięte zmysły u bobra to węch, słuch i dotyk (Goździewski, 2007). 

Zwierzęta te charakteryzują się specyficznymi siekaczami. Występują 
one w górnej, jak i dolnej szczęce bobra. Mają one dwie pary siekaczy, które 
pokryte są pomarańczową emalią. Diastema (przerwa pomiędzy siekaczami,  
a pozostałymi zębami) jest u niego bardzo duża, porównując z innymi zwie-
rzętami. Osiąga ona 70% całej długości szczęki. Diastema pozwala zamykanie 
jamy gębowej wargami, siekacze u bobra przeważnie pozostają na zewnątrz 
(Czech, 2010).

Bobry znakują zajmowany przez siebie obszar strojem bobrowym (casto-
reum). Mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Potrafią wyczuć kończy-
nami kierunek i siłę prądu wody, przez co mogą w odpowiednim momencie 
zatrzymać wypływ wody  z tamy. Bobry potrafią chwytać drobne przedmio-
ty, okres godowy odbywa się w styczniu i lutym. Młode osobniki rodzą się  
w maju i w czerwcu po 105-107 dniach ciąży. Bobra cechuje stosunkowo 
wolny rozród, samice dają przeważnie jeden miot w roku. W Polsce są jeden 
lub dwa, rzadko zdarza się więcej osobników. Choć zdarzają się przypadki,   
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w których samica rodzi 4 do 5 młodych. Mała ilość miotów powoduje nie-
wielki wzrost populacji bobrów, przez co zmiany w liczebności populacji bob-
rów, przez co zmiany w ogólnej liczbie bobrów wydają się nie duże (Dzięcio-
łowski i Goździewski 2011).

Bobry żyją około 30 lat. Okres intensywnego rozrodu przypada między  
5 a 10 rokiem życia (Goździewski, 2007). Zdolność reprodukcji tracą  
w wieku 11-12 lat (Żurowski, 1977). Należą do zwierząt silnych terytorialnie. 
Wielkość ich terytoriów zależy od zasobów pokarmowych i przeważnie osiąga  
1-4 km długości cieku (Czech, 2000).

Są monogamiczne, żyją w rodzinach. Przeciętna rodzina składa się z pary 
i ich potomstwa. W Polsce liczebność rodziny bobrowej wynosi do czterech 
osobników. Młode bobry po ukończeniu trzeciego roku życia, opuszczają ro-
dzinne gniazdo w poszukiwaniu partnera i nowego siedliska (Czech, 2007).

Bóbr potrafi wywrzeć znaczny wpływ na ekosystemy wodne i błotne. 
Wpływając na środowisko znacznie przekracza własne wymagania związane  
z przestrzenią życiową i zapotrzebowaniami pokarmowymi. Zmiany doko-
nane przez bobry zależą od jego populacji, zagęszczenia oraz przebywania na 
danym terenie (Czech, 2007). 

Jadłospis bobra zmienia się wraz z porami roku. W okolicach październi-
ka pożywienie stanowią krzewy i drzewa liściaste, które bobry magazynują na 
zimę. Nie jedzą one drewna lecz liście, pędy, gałązki, łyko i korę. Szczególnie 
upodobały sobie osikę, topolę i wierzbę. W następnej kolejności brzozę, lesz-
czynę i inne (Czech, 2007).

W Polsce bóbr europejski do 2004 roku był gatunkiem ściśle chronio-
nym, aktualnie podlega ochronie tylko częściowo. Na obszarach o szczegól-
nym nagromadzeniu szkód wykonywane są odstrzały żywych osobników 
(Czech, 2007). Bobry należą do zwierząt roślinożernych, żywią się większością 
roślin przybrzeżnych i wodnych (Czech, 2000). Zajmują przeważnie brzegi 
rzek i jezior, a także bagna i wyrobiska. Zdarza się spotkać bobra w okolicy 
cieku wodnego oraz potoku (Czech, 2007).

Określenie wielkości populacji bobrów na danym terenie jest niezwy-
kle trudne. O występowaniu bobra świadczą budowle wzniesione przez te 
zwierzęta na swoim terytorium. Bobry występują m.in. w bliskim otoczeniu 
cieków. Budują na nich tamy, które zazwyczaj są szczelne. W wielu przypad-
kach tamom towarzyszą kanały, które służą do przemieszczania się, a także do 
transportu drewna. Kanały umożliwiają również wejścia do nor. Tamy bobro-
we nie pozwalają jednak ocenić wielkości populacji bobrów żyjących na da-
nym terenie. Inną wskazówką, informującą o występowaniu bobra są żeremie 
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bobrowe (zamieszkiwane zazwyczaj przez jedną rodzinę). Żeremia to domki 
bobrowe, które zwykle otoczone są ze wszystkich stron wodą (Czech, 2010).

Kolejnym przykładem siedliska bobra są nory, w których zwierzęta te 
bardzo często bytują. Ustalenie populacji na podstawie oszacowania ilości 
przebywających bobrów w norach jest również bardzo trudne. Charaktery-
styczną oznaką bytowania bobra na danym terenie są zgryzy bobrowe. 

Jeżeli są one świeże to może to sugerować o aktywnej ich obecności.  
Jeśli są stare to nie jesteśmy w stanie stwierdzić obecności bobrów na danym 
terenie. Zgryzy są to dłutowate zagłębienia w drewnie o szerokości od 5 do 
8 mm. Towarzyszą im wióry, które są rozsypane na ziemi o długości kilku,  
a czasem kilkunastu centymetrów. Doświadczeni obserwatorzy tych zwierząt 
są w stanie określić wiek bobrów, które spowodowały zgryzy i wióry. Najszer-
sze zgryzy, które liczą 8 lub więcej milimetrów są dziełem dorosłych osobni-
ków (Czech, 2010).

W okolicach siedlisk bobrowych mogą występować również ogryzione 
gałązki. Bobry lubią przebywać w naznaczonych przez siebie miejscach ze 
świeżo ściętą gałęzią. Przycinane są na odcinki o długości kilkudziesięciu cen-
tymetrów (Czech, 2010).

W okresie letnim u bobrów można wyraźnie zauważyć spożywanie przez 
nich roślin zielnych. Na łąkach znajdujących się w bliskim otoczeniu wody 
można zaobserwować ślady użytkowania trawy, miejsca w których trawa zo-
stała wygnieciona (Czech, 2010).

Kolejną ważną informacją związaną z bytowaniem bobrów są ścieżki 
bobrowe (odciski łap). Są one trudne do zaobserwowania, lecz jest to możli-
we np. na błotnistych ścieżkach, a także miejscach wychodzenia bobrów na 
brzeg. Szczególnie istotne są tropy tylnych łap tego zwierzęcia. Są one charak-
terystyczne, mają długość ok. 18 cm, czasem jednak są zamazane przez ślad 
wleczonego ogona (Czech, 2010).

Bobry pozostawiają też rampy, które występują przy brzegach przeróż-
nych wód. Tworzą również kopczyki o wysokości około 10 cm, występują one 
około metr od brzegu wody. Jedna rodzina bobrowa jest w stanie zbudować 
ich od kilku do kilkudziesięciu (Czech, 2010).

Jeszcze jedną istotną oznaką bytowania bobra na danym terenie są zi-
mowe magazyny żerowe. Bobry magazynują karmę drzewną najczęściej  
w tratwach zatapianych pod wodą, czasem swoje zasoby zimowe gromadzą  
w norach. Wielkość takiego magazynu zależy od liczebności rodziny bobro-
wej, rodzaju akwenu, a także rzeźby terenu (Czech, 2010).
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2.2.  Wpływ bobrów na środowisko przyrodnicze

Bóbr jest jednym z niewielu gatunków zwierząt na świecie, który wywie-
ra istotny wpływ na środowisko. Zdolność bobra europejskiego do modyfiko-
wania ekosystemów dolin rzecznych nie ma odpowiednika w świecie zwierząt. 

W związku z tym poważne konflikty związane zarówno z ekonomią,  
jak i ochroną pojawiły się w kilku częściach zasięgu geograficznego bobrów 
(Baker i Hill, 2003).

Z drugiej strony ich aktywność sprzyja regeneracji zdegradowanych sie-
dlisk i zwiększaniu różnorodności biologicznej w skali lokalnej (Rosell i in. 
2005). Wpływ bobrów na środowisko przyrodnicze może mieć pozytywne, 
jak i negatywne skutki w odniesieniu do gospodarki człowieka. Mimo to, nie 
zawsze można stwierdzić czy dana działalność bobra jest szkodliwa czy ko-
rzystna dla człowieka. Wszystko zależy od sposobu użytkowania gruntu, jego 
wielkości i rozmiaru zmian środowiska dokonanych przez bobry, a także wielu 
innych czynników (Czech, 2007).

W 2010 roku Andrzej Czech wyróżnił pozytywne, jak i negatywne skut-
ki bobrów na środowisko. Do pozytywnych wpływów bobra należą:

1. Zwiększanie bioróżnorodności środowiska przez tworzenie małej reten-
cji wody 

i zwiększenie powierzchni mokradeł.
2. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w terenach górzystych.
3. Zwiększanie poziomu wód gruntowych na dużych obszarach.
4. Okresowe rozlewiska bobrowe, które wpływają pozytywnie na żyzność 

gleb. 
5. Renaturalizacja strefy brzegowej poprzez odtwarzanie płycizn oraz wy-

dłużanie strefy ekotonowej – kontaktu wody z lądem.
6. Zwiększenie walorów estetycznych, związane z występowaniem bobra. 

Do negatywnych wpływów bobra należą:

1. Zalewanie terenów rolniczych i drzewostanów.
2. Ścinanie i ogryzanie drzew w drzewostanach leśnych, zadrzewieniach  

i sadach.
3. Niszczenie płodów rolnych 
4. Niszczenie obwałowań stawów rybnych.
5. Spowalnianie spływu wód w rowach melioracyjnych.

Dotychczasowe badania naukowe związane z działalnością bobrów na 
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obszarze Polski, prowadzone były w różnych regionach fizyczno-geograficz-
nych. Ze względu na współczesną kolonizację różnych cieków na obszarach 
nizinnych przez bobry, najwięcej prac związanych jest z współczesnymi prze-
mianami środowiska dolin rzecznych. 

Autorzy opisują w nich zmiany koryt rzecznych (Witt, 2000; Kobojek 
2005), zmian fizykochemicznych wody oraz akumulacji osadów w stawach 
bobrowych (Szpikowski i Szpikowska 2012, Rurek, 2008, 2009, 2013; Szpi-
kowski i Szpikowska 2018), a także zmian hydrologicznych, związanych z re-
tencją wody (Grygoruk, 2008). Wpływ bobrów na środowisko przyrodnicze 
w średniowieczu na obszarze nizin został opisany jak dotąd w dwóch pracach 
(Rurek i in., 2016, Śnieszko i in., 2017). Działalność bobrów na obszarach 
wyżynnych i górskich stała się obiektem badań pod względem współczesnych 
przemian środowiska oraz ich działalności w przeszłości. Badania działalności 
bobrów w holocenie zostały opisane w dwóch pracach uwypuklających prze-
miany na Wyżynie Śląskiej (Abłamowicz i in. 2008, Abłamowicz i Śnieszko, 
2009). Opracowania związane ze współczesnymi przemianami, związanymi  
z reintrodukcją bobrów w Karpaty, dotyczą zmian geomorfologicznych  
w korytach rzek przez nie zasiedlonych (Soja 1996, Stopka 2011, Giriat i in., 
2016). Ze względu na antropopresje różnych cieków na obszarach wyżynnych, 
bobry zasiedlają także miejsca przekształcone i opuszczone przez człowieka 
(stawy młyńskie), które podlegają renaturalizacji (Fajer i in., 2017). Poza tym, 
były także prowadzone badania działalności bobrów przedstawiające przykła-
dy renaturalizacji rzek górskich (Gorczyca i in., 2018). 

Szereg publikacji dotyczących ekologii bobra, charakterystyki gatun-
ku, jego wpływ na środowisko, ślady bytowania szczegółowo opisał Andrzej 
Czech (2000, 2007, 2010). Biologię gatunku w swoich pracach przedstawili 
również inni autorzy (Żurowski 1977, 1979, 1984; Żurowski i Kasperczyk, 
1988; Goździewski, 2007, Dzięciołowski i in., 2011). 

Wykonane zostały również publikacje naukowe, związane z liczebnością 
populacji bobra Castor fiber L. Większość badań opiera się na określeniu licz-
by tego gatunku na danych rzekach lub w ich sąsiedztwie. Dwie publikacje 
dotyczą populacji bobrów na rzekach będącymi dopływami Wisły (Skrwa, Pi-
lica). W jednej została przedstawiona liczebność bobra europejskiego Castor 
fiber vistulanus na Pilicy od Grotowic do ujścia (Chmielewski, 1999). Z kolei 
drugie badanie naukowe związane jest liczebnością bobra europejskiego Ca-
stor fiber vistulanus na rzece Skrwie Prawej od Brudzenia Dużego do ujścia 
(Kaźmierczak i Olejnicki, 2005). Kolejne badanie naukowe zawiera inwenta-
ryzację populacji bobra europejskiego (Castor fiber) w zlewni rzeki Osownicy 
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(Miszczuk i Oglęcki 2004). Następna publikacja dotyczy występowania bobra 
europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w Poznaniu (Bereszyński  
i Homan 2007). Dalsze materiały zawierają proces reintrodukcji bobra w Pol-
sce (Dzięciołowski, Goździewski, 1998; Dzięciołowski, 1999; Wróbel, 2020). 
Inne prace dotyczą metodyki liczenia bobra (Janiszewski i Misiukiewicz 2010, 
Misiukiewicz 2016, 2017). Informacje dotyczące populacji liczebności bobra 
oraz jego rozmieszczenie w Polsce i Europie opracował zostały przedstawione 
w dwóch opracowaniach (Czech, 2010; Wróbel, 2020). Stan populacji bobra 
w Polsce opisali w swoich badaniach naukowych autorzy „Zarządzania popu-
lacją zwierząt” (Giżejewski i Goździewski 2016). 

2.3.  Populacja bobrów i stan prawny  
ich działalności 

Bóbr europejski (Castor fiber) rozprzestrzenił się na obszarze całego kra-
ju, w tym także w województwie kujawsko-pomorskim, czyniąc zwłaszcza  
w niektórych regionach duże szkody. Według rocznika statystycznego  

„Leśnictwo” z 2016 roku ostatnie dane populacji zamieszkującej województwo 
kujawsko-pomorskie wynosi 5000 sztuk. Straty wyrządzone przez bobry tyczą 
się nie tylko upraw rolniczych i gospodarstw, sadów czy ogródków działko-
wych, ale mają też istotny wpływ na stan środowiska. Straty w uprawach mogą 
być bardzo znaczące – niekiedy rolnicy pozbawieni są całkowitego dochodu 
z ich pracy. Odtworzenie np. sadu może zająć kilka, czasem kilkanaście lat. 
Innym miejscem naruszonym przez bobry mogą być gospodarstwa rybackie. 
Bobry tworzą kanały w wałach, przez co mogą doprowadzić do wypłynię-
cia wody ze stawów, a także do przerwania wałów. Liczebność tego gatunku,  
w niektórych miejscach jest na tyle duża, że mogą zdarzyć się sytuacje,  
w których bobry korzystają z zasobów danych gospodarstw, pożywiając się 
ziemniakami, marchwią lub burakami, które są przechowywane w kopcach 
(http://www.wir.org.pl/archiwum/szkody/bobry.html, dostęp:(15.05.2022)

Innym zjawiskiem, poza szkodami w uprawach rolniczych jest niszczenie 
starodrzewu. Taki drzewostan jest cenny przyrodniczo i bardzo trudny do 
ponownego odtworzenia, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy. Skala 
zniszczeń przez bobry osiągnęła poziom naruszający równowagę środowiska. 
Liczba bobrów wzrosła na tyle, iż mimo prawnej ochrony tego gatunku, to 
w planach wielu środowisk jest zredukowanie populacji tego zwierzęcia do 
takiej liczby, która nie zagrażałaby w prawidłowym funkcjonowaniu ekosyste-
mu leśnego. Według niektórych źródeł, dorosły osobnik w okresie roku może 
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ściąć nawet 200 drzew. Zważywszy na liczebność bobrów, powstaje wyraźna 
liczba zniszczonych bezpowrotnie, w niektórych przypadkach bardzo cennych 
okazów drzew. W ciągu całego swojego życia (zdarzają się osobniki żyjące 
więcej niż 30 lat) mogą wykarczować wiele obszarów leśnych. Jeszcze jednym 
skutkiem nadmiaru liczebności bobrów jest niszczenie lasów łęgowych. Lasy 
te stanowią niewielki udział w ogólnej powierzchni lasów całej Polski. Przez 
co stanowią onecenne środowisko pod względem przyrodniczym. Bobry nisz-
czą znaczne części drzew, a także zakrzeczeń, które występują na brzegach 
rzek i rowów. Najczęściej zniszczeniu podlegają najbardziej wartościowe drze-
wostany, które pełnią istotną rolę jako elementy ulepszeń brzegów i skarp. 
Umocnienia chronią drzewostany przed erozją wodną (http://www.wir.org.
pl/archiwum/szkody/bobry.html dostęp:(15.05.2022)

Bobry oddziałują negatywnie na łąki i pola. Stanowią poważne niebezpie-
czeństwo dla pracy rolników. Zbudowane przez te zwierzęta kanały i jamy są 
bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia pracujących na tych terenach.

W przypadku szkód pozostawionych przez bobry istnieje wiele publika-
cji, materiałów źródłowych. Temat ten jest poruszany przy wielu okazjach, 
czy to w reportażach telewizyjnych, bądź też materiałów prasowych. Mimo 
to niewiele mówi się o możliwościach uzyskania odszkodowań przez rolników 
za szkody wyrządzone przez bobry. Przysługują one poszkodowanym w myśl 
art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.). Odpowiedzialność za szko-
dy pozostawione przez bobry ponosi Skarb Państwa. Jednocześnie ta sama 
ustawa (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) poza bobrami do-
tyczy również szkód pozostawionych przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie.  
W przypadku bobrów chodzi o szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub 
rybackim (http://www.wir.org.pl/archiwum/szkody/bobry.htm), (https://
www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/kto-wyplaca-odszkodo-
wanie-za-szkody-wyrzadzone-przez-bobry/, dostęp:(15.05.2022)

Jednocześnie należy zaznaczyć, że regulacja ta utraciła moc z dniem  
26 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2013 r., P 49/11 
orzekł bowiem że „art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628) w zakresie, w jakim ogranicza 
odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącz-
nie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest 
niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Sprawa dotyczyła szkód wyrządzonych przez bobry na drzewach owo-
cowych i krzewach ozdobnych na działce rekreacyjnej oznaczonej w ewidencji 
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gruntu jako pastwisko, sad, nieużytki i tereny zadrzewione. Odszkodowania 
można żądać nie tylko, gdy szkoda nastąpiła na terenie gospodarstwa rolnego, 
również na działce rekreacyjnej (https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/
pieniadze-i-prawo/kto-wyplaca-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-prze-
z-bobry/, dostęp:(15.05.2022)

Aby uzyskać rekompensatę za bobrowe szkody należy złożyć wniosek do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z następującymi dokumentami:

• fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda;
• aktualny wypis z rejestru gruntów,
• odpis z ksiąg wieczystych,
• umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
• upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,
• w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów ryb-

nych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przy-
padku korzystania z wód płynących (http://www.wir.org.pl/archi-
wum/szkody/bobry/, dostęp:(15.05.2022)

Do wniosku dołącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które ule-
gło szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt 
gospodarskich,

 a) oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmio-
tem szko dy  jest własnością poszkodowanego,

 b) kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie 
poszkodowanego 

 o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu 
podczas oględzin szkody, albo

2) kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, 
które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności 
umowy użytkowania, najmu, dzierżawcy lub oświadczenia właściciela 
gruntu, albo

3) oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które 
uległo szkodzie;

4) odpowiednio do przedmiotu szkody;
  a) oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skut-

kuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu 
art.2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
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od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) - jeżeli 
poszkodowanym jest rolnik,

  b) kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2268 z późn. zm.) pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia 
dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2018, poz. 1202, z późń.zm.) - jeżeli były wymagane dla 
przedmiotu szkody,

  c) oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie 
sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym 
termin ten nie może być krótszy niż 14 dnia od dnia zgłoszenia szkody 
(https://www.farmer.pl/finanse/odszkodowania-za-szkody-powodowa-
ne-przez-bobry-zmiany-bezzasadne,85363.html,dostęp:(15.05.2022). 
Odszkodowanie nie przysługuje np. osobom, którym przydzielono 
grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;

1) Jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych 
w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym 
regionie,

2) Jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urzą-
dzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;

3) Za szkody, np. nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta 
 w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
4) W uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowa-

nych wymogów agrotechnicznych.

Bóbr dzięki swojej działalności, potrafi zmieniać charakter ekosystemów. 
Z przyrodniczego punktu widzenia obecność bobrów na danym terenie 

przynosi ogromne korzyści (Misiukiewicz i Oniszczuk, 2004). Patrząc jednak 
z gospodarczego punktu widzenia działalność tych gryzoni jest coraz bardziej 
problematyczna (Janiszewski i Gugołek, 2010). Bóbr żerując na gatunki ro-
ślin drzewiastych, potrafi zmodyfikować strukturę zespołów leśnych (Ciecha-
nowski, 2010). Równoznaczne jest to z niszczeniem czasem bardzo cennych 
drzew. Inną negatywną funkcję stanowi działalność hydrotechniczna bobra 
(zalewanie terenu i osunięcia gruntu), co może doprowadzić do poważnych 
zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki wodnej, rolnej leśnej i rybackiej. 

W wielu przypadkach zagrożona jest również wszelkiego rodzaju infra-
struktura (Janiszewski i Misiukiewicz, 2012). 
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Bobry powodują zmiany w środowisku, wywołując straty w gospodarce 
człowieka. W Polsce do najbardziej zagrożonych gałęzi gospodarki należą:

• gospodarka rolna (podtapianie upraw, ścinanie drzew);
• gospodarka leśna (ścinanie drzew, podtapianie);
• gospodarka wodna (budowa tam np. na urządzeniach melioracyj-

nych, kopanie nor w miejscach występowania obwałowań przeciw-
powodziowych i grobli);

• gospodarka rybacka (blokowanie kanałów, rozkopywanie grobli) 
(Misiukiewicz i Janiszewski 2012).

W Polsce szacowanie szkód powodowanych przez bobry jest prowa-
dzone od 1996 roku (Misiukiewicz 2000, 2002). Według P. Janiszewskiego  
i W. Misiukiewicza (2012) szacowanie szkód spowodowanych działalnością 
bobra dokonuje się w odniesieniu do strat gospodarczych, do których należą:

• szkody w uprawach łąkowych i pastwiskach;
• szkody w uprawach i płodach rolnych;
• szkody w groblach i obwałowaniach rybnych stawów hodowlanych;
• szkody w drzewostanie;
• szkody w sadach.

Do urzędów zajmujących się związanymi ze szkodami bobrowymi zali-
cza się Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ), a także Wydzia-
ły Spraw Terenowych oraz parki narodowe. W Polsce największe zagrożenie 
szkodami stwierdzono w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, 
zaś najmniejsze w śląskim. Na obszarze Polski podstawowym rodzajem szkód 
jest zalewanie łąk i pastwisk (30,40%), uszkodzenia grobli i obwałowań ryb-
nych stawów hodowlanych (20,12%), zgryzanie drzew (19,28%) i szkody  
w uprawach ogrodniczych (18,04%). Pozostałe rodzaje szkód nie przekro-
czyły 4% udziałów wartości odszkodowań (Janiszewski i Misiukiewicz 2012).

Według P. Janiszewskiego (2012) istotnym elementem inwentaryzacji 
bobra jest stworzenie skali zagrożenia szkodami inwentaryzowanych stano-
wisk, klasyfikując skalę do jednej kategorii:

• kategoria 0 – miejsca, w których bobry nie powodują szkód w go-
spodarce człowieka, a także zagrożenia powodziowego;

• kategoria 1 – miejsca, w których szkody występują sezonowo bądź 
sporadycznie, nie stanowią konfliktu. Na tego typu obszarach nie 
ma potrzeby podjęcia działań ograniczających szkody;
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• kategoria 2 – miejsca, w których bytowanie bobrów powoduje szko-
dy oraz miejsca, gdzie występuje zagrożenie spowodowania trwałych 
i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych. 

A. Czech (2010) przedstawił cechy charakterystyczne szkód powodowa-
nych przez bobry. Szkody są jedną z cech działalności bobrów, a działalność 
tych zwierząt jest często uważana za szkodliwą. Cechy stanowią wskazówkę  
w jaki sposób należy zmniejszać konflikty:

1. Działalność bobrów i szkody w 90% zachodzą w strefie przybrzeżnej 
o szerokości około 10 m. Sporadycznie następuje wyjście bobrów na 
pola i lasy, które zazwyczaj są mocno oddalone od miejsc bytowania.

2. Przyrost szkód zmniejsza się w miarę rozwoju populacji i stabilizacji 
tego gatunku.

3. Szkody koncentrują się na terenach zamieszkanych przez pojedyncze 
rodziny. 

4. Szkody polegają również na blokowaniu przepustów drogowych 
są dobrze zlokalizowane, przeważnie występują w tych samych 
miejscach.

5. Skala wszystkich szkód zależy od stosunku do bobra. Istotne są tutaj 
działania edukacyjne skierowane do pokrzywdzonych. 

6. Usuwanie bobrów i ich budowli nie jest trwałym rozwiązaniem 
wszystkich problemów, związanymi ze szkodami. Bobry mogą po-
nownie wrócić do zajmowanego miejsca i problem powraca.

Ważne są zabiegi techniczne na stanowiskach bobrowych tj. ogradzanie 
drzew. Zabieg ten dobrze spełnia swoją rolę pod warunkiem prawidłowości  
i fachowości wykonania (Czech, 2010).

Tak skonstruowane prawo pozwala każdemu, kto w wyniku działalności 
bobrów w środowisku poniósł stratę swego mienia. Jak podaje Główna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w 2015 r. wypłacono z tytułu strat 
wyrządzonych przez bobry wypłacone zostało 17,2 mln zł. Najwięcej infor-
macji dotyczących aktualnych strat można zauważyć w częściach Polski, które 
posiadają największą populację. 

W województwie warmińsko-mazurskim liczba wypłaconych odszkodo-
wań stale rośnie. W 2018 r. z tego tytułu wypłacono 6,6 mln zł, a w 2020 
kwota ta wzrosła do 7,8 mln zł. (https://olsztyn.tvp.pl/46018339/zwierzeta-

-szkodniki-rekordowa-kwota-odszkodowan, dostęp:(18.05.2022)).
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3. Wyniki badań 

Ze względu na zawartość informacji pozyskanych z RDOŚ w Bydgoszczy 
na temat działalności bobrów w województwie kujawsko-pomorskim można 
przy użyciu narzędzi i technik GIS zobrazować ich przestrzenne zróżnicowa-
nie. W związku z tym, iż bobry oddziałują na różne komponenty środowiska 
przyrodniczego, zebrane dane dotyczą elementów związanych z ich działal-
nością bytową (tamy, nory, żeremia i magazyny) oraz przedstawiają zmiany 
wywołane ich negatywną działalnością, czyli szkody. W podrozdziałach przed-
stawiono w sposób graficzny położenie poszczególnych elementów bytowych 
bobrów oraz szkód. 

3.1.  Populacja bobrów w latach 2012-2014  
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Liczebność populacji bobra europejskiego Castor fiber L. jest niezwykle 
trudna do oszacowania. W Polsce dane dotyczące liczebności bobrów przed-
stawia wiele źródeł. Należą do nich m.in. Lasy Państwowe, Polski Związek 
Łowiecki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska. 
Każdy z tych organów posiada swoich przedstawicieli zajmujących się li-
czeniem bobrów. Taka sama sytuacja dotyczy liczebności populacji bobrów  
w województwie kujawsko-pomorskim. Inwentaryzację populacji bobra prze-
prowadziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dane 
dotyczące liczebności populacji bobrów zostały przedstawione też przez Re-
gionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Innym źródłem informu-
jącym o populacji bobrów w województwie kujawsko-pomorskim jest Kujaw-
sko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Dane dotyczące inwentaryzacji, które zostały uzupełnione przez wyżej 
wymienione organy momentami bardzo różnią się od tych, które przedstawili 
inni autorzy zajmujący się liczebnością populacji bobra Castor fiber L. 

Zwierzęta te prowadzą skryty charakter życia, przez co świadczy to  
o tym, że osoby wykonujące inwentaryzację nie stosują jednakowej metodyki 
liczenia tego zwierzęcia, przez co określenie liczebności tego gryzonia może 
być bardzo utrudnione i często się różnić, a czasem mocno odbiegać od rze-
czywistych wyników (Misiukiewicz, 2016). O tym, jak trudno zebrać w miarę 
przybliżone statystyki liczebności bobrów, świadczy również sytuacja, w jakiej 
znaleźli się w 2016 roku autorzy „Zarządzania populacją bobra europejskiego 
Castor fiber L. w Polsce”. Autorom nie udało się otrzymać choć przybliżonych 
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danych od RDLP wielu regionów Polski, gdyż wiele z nich uznano za obsza-
ry nie zamieszkałe przez bobry, dotyczy to przede wszystkim województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Z. Giżejewski i J. Goździewski (2016) zamieścili mapkę, na której po-
kazali zasięgi występowania bobrów wraz z ich ilością. Dla 2013 roku poda-
li liczbę około 40 tysięcy bobrów. Niestety obszar województwa kujawsko- 
pomorskiego na tej mapie jest oznaczony jako niezasiedlony przez bobry (ryc.2). 

Ryc. 2. Zasięg występowania populacji bobra europejskiego .

Źródło: Giżewski i Goździewski, 2016.g

W prezentowanej pracy na podstawie materiałów uzyskanych od Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy autor dokonał obliczeń 
wielkości populacji w województwie kujawsko-pomorskim i przedstawił gra-
ficznie ich rozmieszczenie. Uzyskane wyniki wskazują, że oszacowane przez  
Z. Giżewskiego i J. Goździewskiego (2016) wartości są zaniżone, a mapka jest 
błędna.
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Szacuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim bytuje około 5000 
bobrów (Leśnictwo, 2018). Informacje te jednak mogą znacząco odbiegać 
od stanu faktycznego. W rzeczywistości bobrów może być nawet o 3 tysiące 
mniej, niż podają niektóre źródła. 

Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk bobrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2012-2014,

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy Ocena materiału źródłowego

W niniejszej pracy przygotowano zestawienie stanu wielkości badanej 
populacji bobra europejskiego Castor fiber L. w latach 2012-2014 (ryc. 3). 
Wykonane analizy komputerowe w oprogramowaniu QGIS pozwoliły przed-
stawić stanowiska bobrowe, liczebność bobrów, a także ich działalność w spo-
sób graficzny, za pomocą plików wektorowych. 

W latach 2012-2014 na obszarze województwa kujawsko-pomorskie-
go zlokalizowano 582 stanowiska, w których bytowały bobry. Miejsca sie-
dlisk zostały przedstawione zarówno przez RDOŚ w Bydgoszczy, jak i RDLP  
z siedzibą w Toruniu. Stanowiska zlokalizowane są głównie na rzekach, 
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ciekach i strumieniach, a także na jeziorach, bagnach czy stawach bądź w ich 
pobliskim otoczeniu. Do głównych rzek, na których bobry zlokalizowały swo-
je stanowiska należą: Wisła (na niektórych odcinkach), Drwęca, Noteć, Brda 
i Wda. Do głównych jezior z bobrowymi stanowiskami należą: Gopło, Koro-
nowskie, Żurskie i Zbiczno. Największe skupiska siedlisk bobrowych wystę-
pują w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Bobry bytują 
głównie na terenach parków krajobrazowych. Na obszarze Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego zlokalizowanych jest około 100 stanowisk bobrowych. Kil-
kadziesiąt siedlisk znajduje się na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowe-
go. Innym miejscem z dużą liczbą siedlisk są zachodnie obszary województwa 
i tereny Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Kolejnym miejscem z pokaźną 
ilością stanowisk bobrowych są wschodnie obszary regionu (Brodnicki Park 
Krajobrazowy). Liczne stanowiska zlokalizowano również na obszarze Zalewu 
Koronowskiego. 

Ze względu na pozyskiwanie materiałów źródłowych przez różne jed-
nostki, w tym RDLP w Toruniu, można przedstawić zebrane dane w sposób 
graficzny. Do wykonania graficznego ilustracji dotyczącej liczebności popula-
cji bobrów, a także ich stanowisk przedstawionych w tabeli, bazowano tylko 
na informacjach z RDLP w Toruniu (ryc. 4), gdyż dane z RDOŚ w Byd-
goszczy dotyczące populacji przedstawiono bardzo szczątkowo i są one nie-
pełne. Mimo prowadzonej inwentaryzacji w latach 2012-2014 przez RDLP, 
oszacowanie populacji bobra również jest sprawą skomplikowaną, gdyż we 
wspomnianych latach brakuje niektórych informacji dotyczących liczebności 
bobra w licznych obszarach województwa kujawsko-pomorskiego. Brak da-
nych dotyczących liczby tego zwierzęcia w niektórych nadleśnictwach, mimo 
wszystko pozwolił na oszacowanie populacji. 

W niniejszej pracy przygotowano graficzne zestawienie wielkości badanej 
populacji bobra europejskiego Castor fiber L. w latach 2012-2014, jednak tyl-
ko w 2013 roku dokonano pełnej inwentaryzacji tego gatunku. Zestawienia w 
roku 2012 i 2014 zawierają niepełne dane. 

RDPL w Toruniu składa się z 27 nadleśnictw. Niektóre nadleśnictwa 
znajdują się poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Powodu-
je to również pewne utrudnienia, żeby jednoznacznie oszacować populację 
bobra europejskiego Castor fiber L. na obszarze tego regionu. Inwentaryzację 
przeprowadziły osoby o różnym doświadczeniu i wiedzy o bobrach. Bobry 
zostały zliczone przez 20 przedstawicieli poszczególnych nadleśnictw z RDLP 
w Toruniu. 
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Ryc. 4. Rozmieszczenie liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber L. według 
RDLP w Toruniu

Po wnikliwej analizie materiału źródłowego okazało się, że również dla 
roku 2013 brakuje niektórych informacji zawierających liczebność populacji 
bobrów dla kilku nadleśnictw. Dla siedmiu z nich brakuje danych dotyczą-
cych liczebności populacji bobra europejskiego. Należą do nich nadleśnictwa: 
Przymuszewo, Czersk, Osie, Gołąbki, Cierpiszewo, Skrwilno i Dobrzejewice 
(tab. 1). Nadleśnictwa Przymuszewo i Czersk należą do RDLP w Toruniu, jed-
nak nie znajdują się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Brak 
danych w przypadku tych nadleśnictw nie wpływa na oszacowanie liczebności 
populacji bobra. Podobna sytuacja dotyczy Nadleśnictwa Rytel, które położo-
ne jest częściowo w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. Brak 
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informacji dla tego nadleśnictwa również nie wpływa znacząco na szacunki 
bobrowych osobników. W przypadku czterech innych nadleśnictw, położo-
nych w całości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w których 
również brakuje informacji dotyczących liczebności populacji bobra, brak 
danych o liczbie bobrów też nie wpływa znacząco na oszacowanie popula-
cji. Dotyczy to nadleśnictw: Osie, Gołąbki, Dobrzejewice i Cierpiszewo. Na 
tych obszarach według danych RDOŚ występowanie stanowisk bobrowych 
jest niewielkie, co wpływa na znikomą ilość sztuk bobra. Inaczej wygląda sy-
tuacja z Nadleśnictwem Skrwilno, znajdującym się na północ od Zbiornika 
Włocławskiego, położonym całkowicie na obszarze województwa kujawsko-
-pomorskiego. Na tym terenie znajduje się kilkadziesiąt stanowisk bobrowych, 
przy czym ogólna populacja na obszarze tego nadleśnictwa może wynosić na-
wet 100 osobników. 

Podsumowując wyniki dotyczące liczebności populacji bobra europej-
skiego Castor fiber L., dzięki danym uzyskanym od Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu, dla roku 2013 naliczono 414 stanowisk 
bobrowych, na których bytowało 2182 bobrów. Na jedno stanowisko bobro-
we przypada 5 osobników. W województwie kujawsko-pomorskim w prze-
liczeniu na 1 km² przypadają średnio 0,002 siedlisk bobrowych oraz 0,12 
osobników bobra.

Tabela 1. Stan i rozkład przestrzenny bobra w województwie kujawsko-pomorskim według 
RDLP dla roku 2013. (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ

L.p. Nadleśnictwa RLDP w Toruniu Liczba stanowisk Liczba bobrów

1. Trzebciny 74 371

2. Szubin 33 364

3. Lutówko 48 298

4. Woziwoda 43 184

5. Zamrzenica 32 180

6. Włocławek 36 178

7. Brodnica 41 156

8. Tuchola 25 98

9. Różanna 19 76

10. Golub – Dobrzyń 15 67

11. Jamy 9 44

12. Dąbrowa 7 41

13 Toruń 9 37

14. Bydgoszcz 4 32



111

STAN I ROZKŁAD PRZESTRZENNY POPULACJI BOBRA...

15. Żołędowo 11 19

16. Runowo 2 11

17. Rytel 2 8

18. Miradz 2 8

19. Solec Kujawski 1 6

20. Gniewkowo 1 4

21. Cierpiszewo Brak danych Brak danych

22. Czersk Brak danych Brak danych

23. Dobrzejewice Brak danych Brak danych

24. Gołąbki Brak danych Brak danych

25. Osie Brak danych Brak danych

26. Przymuszewo Brak danych Brak danych

27. Skrwilno Brak danych Brak danych

A. Derwich wraz z zespołem (2015) wykonali pełną inwentaryzację 
bobra na terenie całego kraju. Badania polegały również na ocenie ankiet wy-
pełnionych przez mieszkańców. Autorzy przedstawiają liczebność populacji 
bobra europejskiego Castor fiber L., która wynosi ponad 31 tysięcy w całej 
Polsce. Województwo kujawsko-pomorskie również zostało zinwentaryzowa-
ne. Autorzy przedstawili w publikacji liczbę rodzin bobrowych oraz liczbę 
osobników. Według autorów obszar województwa kujawsko-pomorskiego 
jest zasiedlony przez 674 rodziny bobrowe, które stanowią liczbę 2 494 osob-
ników. Biorąc pod uwagę fakt, iż dane przedstawione przez RDLP są niepeł-
ne i według analizy materiałów źródłowych liczba bobrów wskazuje na 2182 
osobników to dane zebrane i opisane przez wspomnianych autorów są praw-
dopodobnie zbliżone do stanu faktycznego. 

3.2.  Inwentaryzacja działalności bobrów  
w latach 2012-2014 

3.2.1. Tamy

Bobry zazwyczaj budują tamy w precyzyjnie wybranych miejscach na 
niewielkich i płytkich ciekach z lokalnie dostępnego materiału: gałęzi, mułu, 
darni, kamieni i żwiru. Można również spotkać tamy, które są zbudowane  
z kamieni, nawet kilkukilogramowych. Po wybraniu dogodnego miejsca bo-
bry umocowują na dnie gałęzie, które stanowią szkielet, po czym układają je 
zgodnie z kierunkiem prądu. Następnie na nich kładziony jest poprzecznie 
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główny materiał (gałęzie, muł, części roślin i darń), który stanowi swego rodza-
ju uszczelnienie. Proces ten powtarza się aż do zakończenia budowy tamy i po-
siadać może wiele wersji, w zależności od liczby obserwatorów (Czech, 2010). 

Bobry budując tamy przeważnie wyszukują zwężenia oraz wypłycenia da-
nego cieku. Podczas budowy zwierzęta te spławiają materiał zgodnie z prądem. 
Tamy bobrowe są bardzo szczelne. Jakiekolwiek punktowe przecieki są likwi-
dowane. Budowanie tam ma istotne znacznie dla zwierząt wodnych. Dzięki 
tamom stwierdzono kilkudziesięciokrotne zwiększenie zagęszczenia kijanek  
w stawach bobrowych w przeciwieństwie do potoków bez tam. Obecność tam 
oddziałuje również pozytywnie na ryby w okresie zimowym. Woda nie zama-
rza do dna i umożliwia im przeżycie (Czech, 2010).

Tamy bobrowe mogą być różnej wielkości. Najmniejsze mogą mieć tyl-
ko kilkanaście centymetrów wysokości i kilkadziesiąt centymetrów długości. 
Natomiast największe mogą osiągać wysokość kilku metrów, a długość kilku-
set metrów (fot. 1). Zbudowane przez bobry tamy są trwałe i można po nich 
chodzić. Budowli tych nie są  w stanie zniszczyć nawet gwałtowne przybory 
wód. Bobry często pozostawiają z boku tamy tzw. „kanały ulgi”, które umoż-
liwiają odprowadzanie nadmiernej ilości wody w przypadku występującej po-
wodzi. Podczas wezbrań bobry tworzą w tamie (lub obok niej) szczelinę, która 
zabezpiecza przed rozmyciem. Grunt często z jednej strony tamy jest płaski, 
co umożliwia przepływ wody podczas wezbrań i chroni przed zniszczeniem 
(Czech, 2010). 

Ryc. 5. Tama na stawie bobrowym (fot. Mateusz Malinowski, 1.04.2016)



113

STAN I ROZKŁAD PRZESTRZENNY POPULACJI BOBRA...

W przedstawionym materiale źródłowym, uzyskanym od RDOŚ w Byd-
goszczy zinwentaryzowano działalność bobrów. W pierwszej kolejności zaob-
serwowano występowanie tam bobrowych (ryc. 5). Na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 stwierdzono 665 tam bobrowych. 
Koncentrują się one głównie na ciekach w północnej części regionu na ciekach, 
strugach i potokach doliny Wdy. Ponad 30 tam zlokalizowano w pobliskim 
otoczeniu Jeziora Żurskiego, z czego dwie na obszarze tego sztucznego zbior-
nika wodnego. Do innych ważnych miejsc Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 
nad którym zlokalizowane są tamy bobrów należą: prawy dopływ Wdy, czyli 
rzeka Ryszka oraz jej prawobrzeżny dopływ – Struga Mukrz. To właśnie na tej 
strudze odnotowano aż 6 tam bobrowych. Z kolei 14 tam zarejestrowano na 
rzece Prusina (prawy dopływ Wdy), a dwanaście na Sobińskiej Strudze (lewy 
dopływ Wdy). Dużo mniejsze zagęszczenie tych budowli występuje w dolinie 
Brdy. Na tamtych terenach tamy znajdują się głównie na Brdzie oraz pobli-
skich strugach. Duże zagęszczenie bobrowych budowli odnotowano na wo-
dach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Tamy występują też dość licznie 
na terenach położonych na północ od Zbiornika Włocławskiego. Znajdują się 
one na ciekach i niewielkich jeziorach. 

Do pozostałych rzek, na których zlokalizowane są tamy należą: Noteć, 
Drwęca, Osa, Zgłowiączka, Toruńska Struga i Mień. Dziewięć tam zostało 
zaobserwowanych na największym cieku Puszczy Bydgoskiej, Zielonej Stru-
dze. Pojedyncze przypadki stanowią tamy na obszarze zbiorników wodnych, 
zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Znaczna ilość bobrowych budowli 
występuje również wzdłuż Wisły, głównie na mniejszych rzekach i kanałach. 
Tamy praktycznie nie występują na południu województwa kujawsko-po-
morskiego. Wiąże się to z tym, iż południowy pas regionu nie znajduje się 
na obszarach ekosystemów leśnych. Tereny są mocno związane z rolnictwem, 
występują liczne pola uprawne, przez co na tym obszarze znajduje się mało 
cieków. 
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Ryc. 6. Rozmieszczenie tam bobrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 

3.2.2. Nory

Nory to najczęściej spotykane formy użytkowania siedliska przez bobry. 
Część populacji bytuje nad rzekami, których nabrzeża stwarzają dogodne 
warunki do wykopywania podziemnych tuneli (fot. 2). Długość nor może 
wynosić nawet 11 metrów, wysokość od 0,3 do 0,5 metra, zaś średnica ko-
mory mieszkalnej od 0,5 do 0,8 metra. Wejście do nory znajduje się pod po-
wierzchnią wody, na głębokości, która gwarantuje niezamarzanie. Następnie 
wejście przechodzi w korytarz, który prowadzi do komory gniazdowej. Bóbr 
kopie nory w stromych brzegach rzek i zbiorników wodnych. Grunt nabrzeża  
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jest zwięzły i stabilny, powoduje to minimalizację zagrożenia zawalenia się 
podziemnych tuneli (Janiszewski, Misiukiewicz 2012). 

Nory bobrowe są przeważnie skomplikowane i wielopoziomowe z dużą 
ilością komór. Ujście korytarzy znajduje się pod wodą, natomiast na brzegu 
można zauważyć ujście kanałów wentylacyjnych. Nory często zawalają się od 
góry, bobry łatają powstałe dziury wysuwanymi od wewnątrz gałęziami i mu-
łem. Nanoszony z zewnątrz materiał powoduje coś pośredniego między norą 
i żeremiem – noro-żeremie (http://www.bobry.pl/?dzialalnosc-inzynierska-ta-
my-domki-i-nory-kanaly,26, dostęp:(12.05.2022)

Ryc. 7. Nora bobrowa (fot. Mateusz Malinowski, 4.03.2017)

Analiza danych RDOŚ w Bydgoszczy wskazuje na występowanie 1786 
nor bobrowych (ryc. 6). W przeciwieństwie do tam bobrowych, nory na ob-
szarze województwa kujawsko-pomorskiego koncentrują się głównie w obrę-
bie naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Bardzo duże zagęszczenie 
nor występuje na obszarze doliny Brdy (linia brzegowa Zalewu Koronow-
skiego i jego okolice) i Wdy (linia brzegowa Zbiornika Żur i jego otoczenie). 
Dużą obecność nor zaobserwowano na Pojezierzu Brodnickim. Region ten 
charakteryzuje się występowaniem dużej ilości jezior. Nory bobrowe stwier-
dzono na obszarze 12 jezior. Najwięcej nad jeziorem Zbiczno (11), Ciche  
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i Strażym (po 7 nor bobrowych), z kolei 6 nor zarejestrowano nad jeziorem 
Robotno. Liczne nory odnotowano na ciekach, a także w pobliskim otocze-
niu mniejszych jezior Pojezierza Krajeńskiego. Najwięcej nor zarejestrowa-
no na zboczach jeziora Lutowskiego (5), Witosławskiego i Zamarte (po 3).  
Na obszarach pozostałych zbiorników wodnych regionu i jego okolicach 
stwierdzono zaledwie pojedyncze przypadki występowania nor bobrowych. 
Występowanie nor zaobserwowano również na zboczach wielu rzek, najwięcej 
nad Drwęcą, Brdą, Wdą, Notecią, Osą, Sępolną, Kamionką i Mień. Zinwen-
taryzowano również nory znajdujące się na stromych zboczach wielu cieków 
wodnych, w tym Zielonej Strugi. Tak samo jak w przypadku tam bobrowych, 
liczne nory bobrowe znajdują się wzdłuż Wisły. Jest ich ponad 100. Niektóre 
z nich zostały wykopane na wałach przeciwpowodziowych. 

Ryc. 8. Rozmieszczenie nor bobrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 
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3.2.3. Żeremia 

Bobry budują żeremia z tego samego materiału, co tamy. Są to dom-
ki bobrowe, charakterystyczne na terenach nizinnych. Żeremia są budowane 
dwoma metodami:

1. Wykopanie nory prowadzącej do komory ponad poziomem wody. 
Na komorę nakładany jest materiał (gałęzie, muł, darń). Po upływie 
czasu budowla osiąga kształt stożka.

2. Wykonanie zagłębienia, wokół którego układane są gałęzie i muł.  
W późniejszym czasie komora jest zamykana od góry, a wyjście pro-
wadzi pod wodę. Stopniowo nagromadzony materiał prowadzi do 
powstania żeremia (Czech, 2010). 

Wysokość żeremia może wynosić 3 metry, a średnica do 20 metrów (fot. 3). 

W środku ponad poziomem wody, mieści się przeważnie jedna komora. 
Na jej szczycie umiejscowiony jest kanał wentylacyjny, utworzony dzięki luź-
nie ułożonym gałęziom. Bobry mogą korzystać z więcej niż jednego żeremia. 
Czasem zdarza się, że wracają do dawnych żeremi, które są opuszczone (Czech 
2010).

Ryc. 9. Żeremie bobrowe.

Źródło: http://www.wlin.pl/rola-wody/bobr-i-jego-wplyw-na-srodowisko/bobr-europejski--- 
ciekawostki, dostęp:(15.05.2022)
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Ryc. 10. Rozmieszczenie żeremi bobrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 

Według danych z RDOŚ w Bydgoszczy na obszarze województwa ku-
jawsko-pomorskiego znajduje się 175 żeremi bobrowych (ryc. 7). Żeremie 
bobrowe są zlokalizowane głównie na ciekach i zbiornikach wodnych Krajeń-
skiego Parku Krajobrazowego oraz doliny Wdy. W tych wyżej wymienionych 
miejscach żeremia stanowią niemal połowę wszystkich bobrowych kopców 
mieszkalnych całego regionu. Lokalizację żeremi zaznaczono na czterech je-
ziorach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego: Mochel, Sępoleńskie, Juchacz  
i Witosławskie. W dolinie Wdy żeremia występują na obszarze Zbiornika 
Żurskiego i na jeziorach: Mukrz (okolice Rezerwatu Leśnego Cisy Staropol-
skie Imienia Leona Wyczółkowskiego), Ostrowite, Piaseczno i Brzeźno. Ina-
czej sytuacja wygląda w dolinie Brdy. Pojedyncze żeremia znajdują się tylko  
w północnej części tej doliny, w tym nad Zalewem Koronowskim. Dwa 
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domki bobrowe zarejestrowano na obszarze największego naturalnego zbior-
nika wodnego – jeziora Gopło. Występowanie kopców mieszkalnych zazna-
czono również na czterech niewielkich jeziorach Brodnickiego Parku Krajo-
brazowego: Bachotek, Robotno, Kurzyny i Kochanka. Pojedyncze żeremie 
odnotowano na mniejszych rzekach, ciekach, potokach i strugach. Nieliczne 
domki bobrowe zaobserwowano w obrębie Wisły. 

3.2.4. Magazyny

Magazyny znajdują się w pobliżu wyjścia z domku bobrowego lub też 
nory. Bobry magazynują karmę drzewną w tratwach, które zatapiają pod 
wodą. Na obszarach górskich rzek zaobserwowano magazyny w zakolach gór-
skich rzek, przez co nie mogą być porwane przez prąd rzeki, jak również mo-
cowanie do brzegu i dna cieku. Bobry zazwyczaj oszczędzają drzewa, będące  
w otoczeniu żeremi i zimowych magazynów żerowych. Takie zachowanie tego 
zwierzęcia jest bardzo podobne do drapieżników, które zaprzestają polowania 
w pobliżu swego siedliska, legowiska bądź gniazda. Występowanie zimowych 
magazynów żerowych jest bardzo dobrym przykładem zajęcia domku czy też 
nory przez bobra. Powoduje to, że wykonywane inwentaryzacje stanowisk 
bobrowych są wtedy bardzo wiarygodne (Czech 2010).

Wielkość takich magazynów jest związana z liczbą członków rodzi-
ny bobrowej, a także rodzaju akwenu, w obrębie którego zamieszkują bo-
bry. Na nizinach wielkość magazynu waha się w granicach od 5 do 19 m³,  
a na pojedynczego bobra może przypadać od 1,1 do 4,5 m³ zapasów (fot. 4). 
Natomiast na terenach górskich zapasy zimowe mogą osiągać 25 m³. Tak 
duże różnice mogą wiązać z większą surowością zim w górach. Oprócz kar-
my drzewnej magazyny zimowe zawierają kłącza grążeli (Nuphar Luteum)  
i grzybieni (Nymphaea alba). Bobry na terenach rzecznych nie zawsze tworzą 
zatapiany magazyn karmy, wówczas używają do tego nor. Zdarza się również, 
że w czasie łagodnych zim magazyny mogą być niewielkie lub może ich wcale 
nie być (Czech, 2010).

Bobry mają specyficzne podejście do karmy, potrafi ona być czasem 
bardzo nietypowa i łatwo dostępna. Przykładem jest Pojezierze Brodnickie,  
na którym bobry bytują w krajobrazie rolniczym. Bobry, które były reintro-
dukowane na tych obszarach, zaczęły pojawiać się na plantacjach buraków cu-
krowych. W okresie jesiennym potrafiły wykradać ogromne zasoby tej rośliny. 
Następnie masowo magazynowały go w norach (Czech, 2010). 
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Ryc. 11. Zimowe magazyny żerowe. 

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/magazyny-zerowe-pokarm-na-trudne-czasy, dostęp: 
(15.05.2022)

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki danym uzy-
skanym z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zinwen-
taryzowano 173 magazyny (ryc. 8). Są one zlokalizowane w przeważającej 
większość nad zbiornikami wodnymi. Najwięcej stwierdzono na obszarze je-
ziora Gopło (8 sztuk), nad którym zarejestrowano wcześniej występowanie 
dwóch domków bobrowych. Jedenaście magazynów zanotowano na niewiel-
kich jeziorach Pojezierza Brodnickiego: Retno (3), Bachotek (2), Dębno (1), 
Mieliwo (1), Hojno (1) i Kochanka (1). Mniej więcej tyle samo magazynów 
bobrowych znajduje się w obrębie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Oko-
ło 30 magazynów zaobserwowano w całej Dolinie Brdy, w tym 16 w obrę-
bie Zalewu Koronowskiego. Mniejszą ilość zarejestrowano w Dolinie Wdy -  
11 magazynów stwierdzono w pobliskim otoczeniu Zbiornika Żur. Wśród 
rzek, najwięcej bo aż 15, zanotowano na rzece Osa, pozostałe rzeki, nad który-
mi znajdują się magazyny to Zgłowiączka, Sępolna, Kamionka i Mień. Trzy-
naście magazynów odnotowano na małych ciekach i jeziorach, znajdujących 
się na południe od Zbiornika Włocławskiego. Gryzonie te tworzą magazyny, 
aby móc przetrwać na swoim siedlisku, zwłaszcza w trudnym czasie w okresie 
zimowym. 
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Ryc. 12. Rozmieszczenie magazynów żerowych w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 

3.2.5. Szkody wywołane przez bobry

W danych, które zostały zebrane przez RDOŚ w Bydgoszczy przedsta-
wiono również szkody wyrządzone przez te ssaki. Informacje te dotyczą mię-
dzy innymi: 

• zalania użytków zielonych,
• uszkodzenia gruntu w użytkach zielonych,
• zalania drzewostanów,
• zgryzienia i ścięcia drzew,
• uszkodzenia innych urządzeń hydrotechnicznych, 
• uszkodzenia gruntu, 
• uszkodzenia gruntu na gruntach ornych, 
• zalania upraw na gruntach ornych.
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W związku z tym, iż szkody bobrowe dzielą się na kilkanaście rodzajów, 
w niniejszej pracy dokonano klasyfikacji szkód, które podzielono na trzy gru-
py i graficznie rozmieszczono na mapie regionu. Jedna z nich odnosi się do 
rzeźby terenu (gruntu) i dotyczy ona wszelkiego rodzaju uszkodzenia gruntu 
przez bobra. Dzieli się na: uszkodzenia gruntu w użytkach zielonych oraz 
uszkodzenia gruntu na gruntach ornych. Kolejna grupa dotyczy negatywne-
go odziaływania na roślinność w wykonaniu tego zwierzęcia, stanowiąc de-
gradację szaty roślinnej. Na degradację składa się: zalanie użytków zielonych, 
zalanie drzewostanów oraz zgryzienia i ścięcia drzew. Ostatnia grupa szkód 
bobrowych związana jest z uszkodzeniami sztucznych budowli wzniesionych 
przez człowieka. Uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych wiążą się m.in.  
z niszczeniem wałów przeciwpowodziowych bądź grobli i obwałowań sta-
wów. Według RDOŚ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w la-
tach 2012-2014 stwierdzono około 1337 szkód spowodowanych przez bobry  
(np. fot. 5 i 6).

W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na degradację szaty roślinnej, na 
którą składają się: zgryzienia i ścięcia drzew, zalanie użytków zielonych, drze-
wostanów i upraw na gruntach ornych (ryc. 9). Łącznie wszystkich przykła-
dów negatywnej działalności bobra na szatę roślinną na obszarze wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego stwierdzono w około 1200 przypadkach. Prawie 
połowę wszystkich szkód związanych z degradacją szaty roślinnej stanowią 
zgryzienia i ścięcia drzew (około 800 przypadków). Szkody te są przeważnie 
grupowe, ale czasem mogą przybrać charakter pojedynczych szkód. Zgryzie-
nia mogą rozwijać się bardzo dynamicznie, przez co potrzebne są aktualizacje 
badań terenowych (nawet 2-3 razy do roku). W wielu miejscach odnotowa-
no również ścięcia zadrzewień śródpolnych. Generalnie policzenie wszystkich 
szkód związanych ze zgryzieniem i ścięciem drzew jest nierealne, dane mogą 
być tylko szacunkowe. Bobry zgryzają drzewa zarówno liściaste, jak i iglaste, 
w wielu przypadkach ścinane są również liczne krzewy. Przedstawione szko-
dy bobrowe są skoncentrowane głównie na pobliskim obszarze licznych rzek, 
cieków, strug, potoków i jezior. Dotyczą one roślinności znajdującej się na 
brzegach tych obiektów. 
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Ryc. 13. Zgryzy bobrowe (fot. Mateusz Malinowski, 4.03.2017)

Ryc. 14. Ścięte drzewa w otoczeniu stawu bobrowego (fot. Mateusz Malinowski, 1.04.2016)

Kolejne szkody spowodowane działalnością bobra odnoszą się do rzeźby 
(gruntu). Według danych z RDOŚ na obszarze województwa w wymienio-
nych wcześniej latach zarejestrowano około 50 przypadków wszelkiego rodza-
ju uszkodzenia gruntu (ryc. 10). Zniszczenia dotyczą również obszarów, na 
których zlokalizowane są użytki zielone i grunty orne, które znajdują się na 
terenie całego województwa. Tak samo jak w przypadku szkód, związanych 
z degradacją szaty roślinnej, zniszczenia gruntu występują przeważnie w pół-
nocnej części województwa. Są to obszary występujące w niedalekim otocze-
niu mniejszych rzek, cieków lub strug, na których bobry mają swoje siedliska. 
Zwierzęta te budując nory, kanały, żeremie lub tamy, powodują zalewanie 
wyżej wymienionych gruntów rolnych. Łupem bobrów padają zniszczone 
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pola, łąki, pastwiska lub sady. Bobry drążą też podziemne tunele, aby mo-
gły bezpiecznie przedzierać się do lasu po budulec, gdy zajdzie taka potrzeba. 
Skutkiem takiego stanu rzeczy jest zapadająca się ziemia. Może to również 
doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu człowieka, jak również po-
ważnie uszkodzić maszyny rolnicze. Bóbr potrafi wykopać nawet kilkanaście 
nor na powierzchni trwałych użytków zielonych, co uniemożliwia rolnikom 
normalne gospodarowanie. 

Ryc. 15. Rozmieszczenie szkód bobrowych, związanych z degradacją szaty roślinnej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 
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Ryc. 16. Rozmieszczenie szkód bobrowych, związanych z uszkodzeniem gruntu w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy.

Ostatnia grupa szkód związana jest uszkodzeniem urządzeń hydrotech-
nicznych. W latach 2012-2014 dzięki danym uzyskanym z RDOŚ na tere-
nie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzono około 80 takich znisz-
czeń (ryc. 11). Do uszkodzeń urządzeń hydrotechnicznych zalicza się m.in. 
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Bobry kopiąc nory są w stanie 
uszkodzić te sztuczne usypiska, co stwarza poważne zagrożenie bezpieczeń-
stwa powszechnego. Na obszarze regionu zarejestrowano prawie 20 tego typu 
uszkodzeń.

Kolejnym przykładem są uszkodzenia grobli i obwałowań stawów. Bobry 
niszczą obwałowania stawów rybnych w gospodarstwach hodowlanych, a tak-
że urządzenia melioracyjne. Jeszcze jednym przykładem są uszkodzenia infra-
struktury drogowej. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego stwier-
dzono około 10 przypadków negatywnego wpływu bobrów na infrastrukturę 
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drogową. Bobry systematycznie podkopują pobocza dróg powiatowych, przez 
co powstają wyrwy, niektóre pobocza mogą grozić osunięciem. Bóbr jest rów-
nież w stanie uszkodzić przepusty drogowe. 

P. Janiszewski i W. Misiukiewicz (2010) opisali, które czynniki biotyczne 
i abiotyczne mogą wpłynąć na ilość i rodzaj szkód. Jednym z najważniejszych 
czynników jest procentowy udział terenów rolnych oraz lasów prywatnych na 
obszarze danego województwa. W obecnych czasach praktycznie wszystkie 
wnioski o odszkodowania, które są zgłaszane do RDOŚ, dotyczą szkód wystę-
pujących na terenach prywatnych. Inne organy np. Lasy Państwowe traktują 
działalność bobra pod kątem środowiskotwórczym i nie zgłaszają wniosków  
o odszkodowania. Najważniejszym czynnikiem jest wielkość terenów rolnych 
z rozbudowaną siecią wodną. Wpływa to na możliwości migracyjne i zasiedle-
niowe bobrów. Konsekwencją jest podtapianie gruntów wskutek budowania 
tam i przegradzania cieków wodnych. Przykładem jest np. ciekawa sytuacja  
w północnej części Polski. Na obszarach województw: warmińsko-mazurskie-
go i kujawsko-pomorskiego zauważa się przewagę szkód związanych z zale-
waniem użytków zielonych, a w woj. podlaskim rozkład szkód wywołanych 
zalewaniem użytków zielonych i zgryzaniem drzew jest bardzo zbliżony.

Innym czynnikiem wpływającym na wielkość bobrowych szkód jest ilość 
lasów prywatnych. Właściciele tych lasów zgłaszają szkody, które wynikają 
ze ścinania drzew i podtapiania terenu. Przykładem takich miejsc są woje-
wództwa: mazowieckie, lubelskie, małopolskie. Różnego rodzaju przekształ-
cenia gospodarcze na terenie kraju, do których należą: zakładanie prywatnych 
upraw leśnych, zanik nieużytków rolnych, a także w zrost terenów ornych 
oraz użytków zielonych, spowodował wzrost zgłaszanych szkód. Typy szkód 
mogą wynikać m.in. z kierunku użytkowania gospodarczego danego gruntu. 
Poza lasami szkody bobrowe mogą także powstawać na terenach rybnych sta-
wów hodowlanych (Janiszewski, Misiukiewcz 2012).

Przeprowadzone analizy danych numerycznych oraz wskazania autorów 
co do miejsc bytowania bobrów (Janiszewski i Misiukiewcz, 2012) wskazują 
jednoznacznie, że rozkład przestrzenny populacji bobrów, a tym samym skut-
ków ich działalności w województwie kujawsko-pomorskim są uzależnione od 
czynników biotycznych i abiotycznych. Relacje te odnoszą się do powierzchni 
użytkowanych rolniczo oraz ekosystemów leśnych. 
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Ryc. 17. Rozmieszczenie szkód bobrowych, związanych z uszkodzeniami urządzeń hydrotech-
nicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Bydgoszczy 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono stan liczebności i rozkład przestrzenny populacji 
bobra europejskiego Castor fiber L. w województwie kujawsko-pomorskim  
w latach 2012-2014. Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych po-
zwoliła szacunkowo określić liczebność bobra. Przedstawione w pracy wyni-
ki badań liczebności populacji bobrów różnią się od niektórych doniesień. 
Może wynikać to z przyjętej metodyki liczenia tego zwierzęcia. Przedstawiona  
w pracy liczba bobrów jest zbieżna z pracą zespołu A. Derwicha, który określił 
liczebność populacji bobra na 2 494 osobników. 

Jak podają inne źródła (Leśnictwo 2013 - 2018), stan populacji bobra na 
przestrzeni ostatnich lat wzrósł bardzo drastycznie i posiada najwyższy wskaź-
nik przyrostu wśród gatunków chronionych. Jednak należy te informacje 
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rozpatrywać  w kategoriach szacunkowych, ponieważ bez badań terenowych 
związanych z obserwacją siedlisk bobrowych nie jesteśmy w stanie określić 
faktycznego stanu populacji na obszarze naszego kraju. Taki wzrost wynika  
z metodyki liczenia populacji, ponieważ zakłada się, iż w jednej rodzinie bytu-
je około 4 lub 6 bobrów. Gdybyśmy ustalili to jednoznacznie, stan populacji 
uległ by obniżeniu. 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych analiz komputerowych, naj-
większy stan populacji bobrów znajduje się w północnej i wschodniej części 
województwa. Jest związane z wykorzystaniem przez bobry różnych form do 
egzystencji, w tym głównie małych cieków oraz jezior. Na uwagę zasługuje 
fakt, że bobry zostały również skatalogowane w obrębie koryta Wisły. Jednak 
nie są to ich siedliska, ale raczej miejsca, w których stwierdzono ślady po 
ich działalności. Jeżeli uwzględnimy ich schemat bytowy, czyli opuszczenie 
rodzinnego gniazdka po osiągnięciu 2 lat, to takie miejsca, jak doliny rzeczne 
dużych rzek służą im do migracji w celu poszukiwania partnerki lub partnera 
i założenia w innym miejscu własnej rodziny. W obrębie dużych rzek, bobry 
zamieszkują głównie starorzecza. 

Wpływ działalności bobrów na komponenty środowiska przyrodniczego 
w województwie kujawsko-pomorskim uwypuklają rzekomy problem zwią-
zany z ich egzystencją. Rozkład przestrzenny stanowisk bobrowych, zarówno 
zasiedlonych, jak i opuszczonych, przedstawiają skalę przemian w środowisku. 
Bobry doskonale dostosowują środowisko do swoich potrzeb bytowych, które 
dla człowieka są trudne do zrozumienia. Jeśli będziemy rozpatrywali ich dzia-
łalność w ujęciu pozytywnym, to przy obecnym deficycie wody powinniśmy 
je chronić, aby można było wykorzystać zretencjonowane zasoby wody w ich 
stawach. To jeden, ale jak bardzo aktualny problem związany z wykorzysta-
niem zasobów środowiska przez człowieka. 

Metodyka liczenia populacji bobrów jest niedopracowana, ponieważ 
uwypukla błędy w liczeniu. Tak duża populacja bobrów na obszarze Polski 
powinna zostać zmniejszona, a najlepiej policzona z większą dokładnością. 
Jednak to wiąże się z kosztami, które należałoby ponieść w związku z licze-
niem bezpośrednim w terenie. 

W województwie kujawsko-pomorskim aktualny stan populacji wyno-
si około 5000 sztuk. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dane te nie maleją,  
ale rosną na podstawie danych GUS. Ten stan wskazuje, że problem z ich 
egzystencją raczej nie zniknie, ale będzie się prawdopodobnie zwiększał. 
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STATE AND SPATIAL DISTRIBUTION  
OF THE BEAVER CASTOR FIBER L. POPULATION  

IN KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP  
IN THE YEARS 2012-2014

Summary: The beaver stands out from other animals, exerting a significant 
influence on the natural environment. Nevertheless, it is a very problema-
tic animal. It has many positive and negative effects on the human economy. 
Very often it causes numerous damages to the environment, leading to the 
degradation of many areas. The aim of the study was to present the popu-
lation status as well as the spatial distribution of the number of beavers in 
the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The main works consisted of small-

-scale methods related to the preparation of numerical data obtained from 
the Regional Directorate for Environmental Protection in Bydgoszcz. The 
compiled data took into account the elements of the environment related to 
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the existence of beavers (dams, burrows, lodges and feeding storages) and the 
damage caused by these mammals. The results show that the population of 
beavers in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship is overestimated (too large) 
and the spatial distribution is diversified and depends on the concentration of 
forest areas.

Keywords: Beaver, reintroduction, population, inventory




