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Występowanie bobrów w dolinie rzeki Rawki i jej dopĘwów stanowi dobry przykład świadomej dzińalności ludzkiej,
prowadzącej do odtworzeńawalorów przyrodniczych i wzbogaceniaprzyrody o nowe elemenĘ.
Sądzimy powszechnie, że wszystkie dziko ryjącę nvieruęta ginąw zetknięciu z cńowiekiem i jego gospodarką. Jest śmyalarmowani wiadomoŚciami, ile już gatunków zwięrząt zostńo całkowicie zlikwidowanych, a ilu gatunkom grozi zagłada.
Jest to tylko częśćprawdy. Istotnie, ałłierzętaprzegrywają;
człowiek wypiera je z terenów przęz siębie wykorzystywanych,
znienia warunki siedliskowe. Sąjednak i takie gatunki, które
potrafiąułozyć sobie wspóĘcie zludźmi, a nawet wykorzystać zmiany w prryrodzie dokonanę pfzezludzi.
Mało kto wie, że pospolite obecnie skowronki i wróble
zaw dzięczają szeroki e r ozprzestr zeni eni e człowi ekowi, D o piero bowiem wycinanie lasów, tworzenie pól uprawnych
i gospodarstw rolnych stworzyło siedliska odpowiadaj ąc e tym
ptakom. Ob ecnie też możemy zaob serwow ać, że nięktórę zwiefzęta przenoszą się w poblize człowieka, szukając pozywienia i schronienia. Ssakom nie przeszkadzająruchliwe ulice
Warszawy, mewy można napotkać na wysypiskach śmieci,
a pustułki coraz częściejspotyka się w miastach.
Możliwa jest zatem koegzystencja. Dobrze jest, jeśliczłowiek nie przeszkadza zwierzętom, a jeszcze lepiej, gdy im
pomaga.
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Aby pomoc ta była skutecma, potrzebna jest wiedza

wymaganiacĘ możliwościach ganrnków i populacji zwierząt.
Wiadomo, że nóżmicowanie siedl isĘ wystęowańe obok
siebie różnychzbiorowisk roślinnych pól, lasów, zarośli,łąĘ
szuwarów i bagien stwarza lepsze możliwościbytowania zwierząt. Na zróżnicowanych terenach wystąluje więcej gafunków od maĘch owadów ńpo dńe ssaki. Wymaganiamńerząt Ęczęsto zrnienne w czasie; cze3o innego potrzebująnp.
wiosną a anpeh,ie inne wymagania mają jesienią. Urozmaicony teren i szata roślinnapozwalają im łatwiej i blźej znaleźóto, co jest im do zyciapotrzebne.
TaĘ bioróznorodrrością obok innych zalet, charakteryzuje się Bolimowski Park Krajobrazowy.
o

Spotykamy się z

dwoma pojęciami, często ze sobą mylonymi:
ochroną przyrody oruz
ochroną i kształtowa-

niem

środowiska.

ochrona orzwodv oolegana zachowaniu, właściwymwykorzystaniu
oraz odnawianiu zasobów i składrrików prTyrody, w szczególności
dziko wystęltujących roślini zwierząt. Ochrona
i kształtowanie środowiska omacza racjonalne
wykorrystanie otoczenia
zarówno naturalnego,
jak i przeksźałconego
działalnościączłowieka.
Ochrona prryrody ma więg kierrrnek rac zej zachowawczy, konserwatorski. Ochrona i kształtowanie środowiska polega na
racjonalnym gospodarowaniu zasobami prłłrodnicąrmi i przy wracaniu do stanu włŃciwego elementów przynodniczych.
4

i czująsię

tu zrakomicie.
Są takie gafunki jak
np.bażant, który bez hodowli w bażantarniach
miałby złncznię gorsze
możfiwościprzetrwania
Gatunkiem dawno wprowadzonym, do leżąsych
w obrębie Bolimowskiego Parlcu Kraj obrazowego tmł.,,Lasów Nieborowskich" jest daniel,
który zaadaptował się
tamitrzyma dobrze.
Czasem wprowadzenie nowych gatunków
i opieka nad istrriejącymi
zupełnie się nie udaje.
Takbyło z dropiem. Jeszcze w 1950 r. było ich
w Polsce około 500 sź., ostafirie wyginęł w połowie lat 80tl2h. |ruyczyny tego znamy tyko ÓzęściowÓ. Jedną z ńch
byłońszczeniegniazdprzykoszerriułąksprzętemmec-hanicz-

nym. Tak się bowiem

składa, ze okres lęgolvy
dropia zbiega się z terminem koszenia łąk. Drugą
przy crynąjest antropofo-

bia, czyli obawa przed
człowiekiem. Drop nie

pozwala się zbliżyó na
odległośćmniejszą niż

300miucieka,zanim

człowiekwogóle go spostrzeże.

Zlpehlie inaczej jest

zbobrem. Okazńo się, że
bóbr moze zupełnie nieżleĘćirozmnażaó sięw
sąsiedztrvie człowieka,
Można powiedzieó,
że mijamy się z bobrami
w czasie i ptzestrzeni.
One prowadząnocny Ęb Ęcia, my - raczej dzienny. Bagniste
statorzecza, zadrzewione brzegi cieków ulubione przez bobry .ą rzadko odwiedzaneprzezludzi. Miejsca takie będziemy mogli obejrzeć podczas wycieczki,
Wycieczkę r ozp oczynamy od mosfu na rzece Rawce, obok
dawnego, nie isfiriejącego juz młyna Kopersteina, we wsi Budy
Grabskie. Z mostu możemy spojrzóc narzekę, która na całej
dfugości 97 km jest rezerwatem. Poziom wód w niej jest bardzo zrrienny. Za|eĘ nie tylko od opadów; jest regulowany
przez kilkanaście zastawek i zapór mł5ńskich. Rzeka silnie
meandruje. Prąd jest szybki, abrzegizadrzewione i porośnięte krzewami.
Idziemy ok. 250 m z biegirm rzeki jej prawym brzegiem,
potem przeprawiamy sięprzezRokitę - prawy dopty* Rawki.
Normalnie Rokitę możnałatwo przeskoczyó, czasem jedńak, po obfitych opadach lub w czasie wiosennych roźopów,
koryto jej ma szerokośó ok. 2 m. Obydwabrzegi sągęsto po6

uzytkowana. Świadcząo tym rosnące tu krzewy. Przy regularnym koszeniu siewki krzewów i drzęw są wycinane.
Po przejściu80 m skręcamy w stronę RokiĘ i wchodzimy
pod nadbrzeżne drzęwa.Przednami zbudowana z gałęi,piasku i mufu, mocno ubita tama, dzieło sztuki inżynierskiej
bobrów, a za niąporośnięty zielonąrzęsązalew. Przy brzegach widać charakterysĘczne, zaostrzonepnie drzew ściętych
przezbobry.
Skąd się wzie]y bobry nad Rawką? W latach siedemdziesiątych powstał ,,Program aktywnej ochrony bobrów w Polsce". Prowadzono badanianaukowe, głównięw ZakJadzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. W niedfu gim czasię zaczęto prze s i e dlać b obry z ter enów, gdzie j eszcze występowały i wprowadz ać je na obszary, gdzie przedlaĘ

ĘItichprzodkowie.

Nieco wcześniej reintrodukcj ę, czyliponowne wprowadzenie bobrów na tereny, na których zostaĘ wytępione przeprowadzano w Kanadzie. Tam, gdzie nie mozna ich było dowieźć,
zrnJcanoje na spadochronach z samolotów. Oczywiście nię
bezpośrednio, ale w specjalnych klatkach, otwierających się po
zetknięciu zziemią. Warunki w Polsce i w Kanadzie bardzo się
od siebie różnią. Trzębabyło zatem zbadać,jak wypuszczonę
na wolnośćbobry reagują np. na zanieczyszczenia wód, Początkowo bobry wprowadzano Ęlko na tereny stosunkowo cTy ste, ale okazŃo się, ze znosząnawet wody nieco zanieczyszczone i potrafią same wybraó miejsca im odpowiadające.
Nad Rawkę zostĄ one wproivadzone 16 pńdziernlka
1983 r. Jedno z kół łowieckich, w porozumieniu z Zarządem
WojewódzkimPolskiegoZwtązlalŁowieckiego,dzińającpod
kierunkiem prof. Zurowskiego, sprowadziło 1 1 bobrów : cztery pary dorosĘch z trzema młodymi.
J edna para z dwoj giem młodych wypuszczona została koło
wsiZazdtość,druga z jedtymmłodym - koło Dolecka, apozostałe w dolinie Rawki, w górę od Kamionaczyliw odległości5 - 8 km w góręrzekj od miejsca, w którym jesteśmy.
W tym samym roku utworzony został rezerwatprryrody
,,Rawka", obejmujący koryto rzeki od żródeł do ujściawraz
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z pasami terenu o szerokości 10 m

zkńdej strony oraz dolne

odcinki dopĘwów i starorzecza.
Niewiele jest osób, które widziaĘ żywego bobra na wolności,trzebawięc opisać naszego bohatera.

Bóbr europejski,

oficjalna nazwa Castor

fiber,jest całkiem sporym zvvierzęciem. Doro-

sły wazy do ok. 30 kg

i ma długośóod nosa do
ogonadochodzącado 1m.
Łopatowaty, spłaszczony
grzbieto-brzusznie ogon
stanowi dodatkowe 3035 cm.

Z wyjątkiem ogona,
bóbr pokryty jest pięknym brązowym futrem
z dfugimi lśniącymiwłosami i gęstym podszyciem, Głowę ma okrągłą
z maĘmi uszami, krępą
budowę ciała, krótkiełapy. Przednie, o pięciu krotkich palcach
zakończonych długimi panrami sfuzą do kopania w ziemi
i mule, chwYania gałęii manipulowania nimi. Tylne maj ą również pięć palców, ale połączonych błoną pławnąi zakohczonych krotszymi zaokrąglonymi paz1,1tami. W czasię pĘwania
pełnią one rolę wioseł. Na miękkiej ziemi, mule lub śniegu
śladyłap sąvłyrażne,czasęmwidać także ślady ogona w postaci dfugichbruzd.
Na lądzie bóbr porusza siępowoli, często staje na tylnych
Łapach. W miejscach stale llczęszczanych wydeptuj ewyrażne
ścieżki.Potrafi wdrapywać się nawet na strome skarpy, co będziemy mo gli zob aczy ć dalej . Naj chętniej j e dnak pĘwa i nurkuje. Potraft zamlrzyć się bezgłośniei przebywać pod wodą
kilka minut.
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Po obejrzeniu tamy
zalewu wracamy na

ściezkęi idziemy nią da-

lej w kierunku zachod-

nim. Przecho dzimy przez

zaroślai las olchowy. Po
obu stronach rośnie gęsĘ
wysoki łanpokrzywy. Po
przejściu ok. 80 m wy-

chodzimy na otwartą

ptzestrzeń nad brzegiem
Rawki. Rzeka tworzy tll
fuk i podnnywapiaszczysĘ brzeg. W czasie ostatnich 20 lat koryto przesunęło się o kilka metrów
na wschód, zato naprzę-

ciwległym brzegl przybyło gruntu . Przechodzimy fuawiastą mało widoczrą drogą kilkadziesiąt metrów do
brzegadolĘ aĘ zobaczyó,piękny dąb". Jestto jeden znaj-

Tama bobrzą na rzece Rokicie.

Rozlałiskn Rokity.
10
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Drzewo ścięteprzez bobry.

Tbpola podgryziona przez bobry.

Śtaay żetowąnia bobrów.

Rokita ńmą.
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grubszych dębów w okolicy, ma bowiem 3,3 m w obwodzie.
Charakteryzuje się także ogronrną koroną lepiej widoczrą od
wschodu. Wracamy na ściezkębiegnącąw poblizu zalesionej
skarpy i idziemy w kierunku południowo-wschodnim.
Po lewej stronie mamy las, a następnie porębę. Dochodzimy do piaszczystej skarpy, na której ci,l<tórzy interesują się
roślinami, a szczególnie ich zbiorowiskami, mogą zaobserwowaó doskonałe przejście roślinnościod suchych muraw do
wilgotnej łąki.
Na zboczu, w odosobnieniu, widaó,,stary dąb" o ślicznie
wyksźałconejkoronie. Ma on w obwodzie 295 cm. Jest przewidziany do objęcia ochronąjako pomnik przyrody.
Spod dębu można obejrzeć rozlewiska Rokity. Jest to doskonałe miejsce do prowadzenia obserwacji. Stąd moze nawet uda sięzobaczyó bobry. Tlż tad. wodą w poblizu dębu
znaj duj e s ię opuszczona, c zęśc io w o zriszczona nora. Zamtęszałe nory bobrów znajdująsię na przeciwnym brzegu zalewu.
Sciezka, którąidziemy, została tak fiyczona, aby bobrom
nie ptzeszkadzaó. Sklepienia nor są często 20-30 cm pod powierzchnią ziemi. Bobry mają świetlry słuch, wyczuwają doskonale drgania zietńwywołane nawet lekkimi krokami. Jeślisą w wodzie, ostrzegają się wzajemnie uderzaniem ogona
o wodę, co daje efekt podobny do głośnegoklaśnięcia,i znikająpod powierzchnią. Blisko nor są grunty uprawiane przęz
prywatnych właścicieli.Mimo, iżna ogół unikają oni prowadzeniaprac blisko brzegq czasemzdarza się, ze pbrtko leżące
nory zapadaj ą się pod cte4arem ciągników i maszyn rolniczych.
Jest to jednazptzycTp. dla których rolnicy nie lubiąbobrów.
Trudno jest zaobserwować bobry - wymaga to ogromnej
cierpliwości i zajmuje sporo czasu. Spróbujemy więc opowie-

Wos enne rozlewiska Rokity,

dziećo ichĘbie rycia.
CiĘa u,pani bobrowej" trwa około l00 dni. W maju
prrychodzi na świat od 1 do 5 mĄch, które pozostajązrodzicaniprzezdwalata,tj.doczasudojtzńości.Bobrygnieżdzą
się w norach wykopanych w brzegach cieków i zbiorników.
Nory mają owalną komorę i wyjścieskierowane zawsze do
wody. Jeśliwoda opadnie i wyjście zostanie odsłonięte, bo15
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bry szybko zasklepiająotwór i kopiąnowy, głębszy korytaru.
Komory mają w stropie otwór wentylacyjny. Zimąmożma rozponać zasiedlone nory po śnieguwytopionym dookoła otworu. Tam, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, nor nie
możlawykopaó, bobry buduj ąz gńęzi i mufu platformę, a na
niej kopiec uszczelniony mułem, z komorą i wyjściem pod
wodę. Sąto ż;eremia.
Ich średnica u dofu dochodzi do 2 m, a wysokośó do 1,5
m. W norach i zęremiach bobry spędzają dzięń, a w kżdym
ruzie jego większą częśó. Aktywne sągłównie nocą.
Nie zapadają w sen zimowy, przebywają w komorach
i pływaj ą nawet pod lodem, a na powierzchnię wych odząprzez
małe przeręble.
Wścibscy ludzie wprowadzili do komór urzfrzenia pozwalające podglądać bobry w ciemności. Jest to jednak zajęcie
dośćnudne. Bobry drzemią czeszą sobie futra, a przede
wszystkim jefuą. Wiosnąi latem główną c7,ęsć ich dieĘ stanowiąroślinyzielne, gńązkj,kora drzew i krzewów, oraz wodorosty. Jesióniąbob Ę gromadzązapasy nazimę. Ścinaj ądrzewa, obcinajągńęie i tną na kawałki dające się trarrsportowŃ. Do ścinaniasłużąim duże siekacze o bązowo-pomarńczowej barwie i niezwykle twardym szkliwie. Siekacze stale
rosnąi stale musząbyć ścierane. Małe drzewapodgryzane są
się ńamią duże bóbr'obchodzi dookoła,
z jedrrej strony,
pracowicie obgryzając na wysokości ok. 50 cm, az drzewo się
zawali. Pozostają charakterysĘ czne stozkowate pnie. Sporej
grubości (15-20 cm) drzewa i gńeĄe zostająpodzielone na
odcinki mniej więcej metrowe i przenoszone do wody, Dalszy
transport w poblize nory odbywa się wodą poczym kawałki
drewna zostająwbite w drro. Jest to spiżarnia na zimę. Zjadana jest kora i zewnętrnta częśćdrewna. Resźa słuzy jako
materiał budowlany.
Idziemy dalej ściezkąbiegnącąpokrawędzi doliny Rokity. Stroma skarpa porośniętajest lasem grąlowym złożonym
z dębów, grabów, czasem lip i osiki, z podszyciem leszczynowym. Las jest cienisĘ. Wczesną wiosną zanim rozwiną się
liściedrzew, rosną fiprzylaszczki, pierwiosnki i inne krótko

ź
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kwitnące rośliny. Póailej runo jest prawie niewidoczne; drzęwa nie dopuszczają światłado ziemi, na której leżąĘlko zeschłe liście.
Po prawej sfronie ściezkiwidaó liczne pnie po ścięĘch
przez bobry osikach. Osika to ich ulubiony pokarm. W poszŃiwaniu młodych drzew bobry wdrapują się na stromąkilkudziesięciometrową skarpę. Inne gafunki &zęw sązjadane
mniej chęfirie, chociaz widziano jlż nadgryzione dęby i sosny. Byó może robiąto osobniki młode, które musząsięprzekonaó, że drewno dębu jest cierpkie (garbniki), a żywica sosny skleja zęby*. To co widzimy stanowi ,,aąb" z jesieri l997r.
Łafiviej dostęne osiki były wycięte juz wcześniej. Jeślichce
się ochronić drzewaprzed ścinaniem, wystarczy owinąć pnie
foliądo wysokości około lm. W ten sposób jednak anusimy
bobry do dalekich wędrówek w poszukiwaniu pokarmu i do
uciążliwego transportu lądem. A j eślizabraknie'ulubionych
osĘ bobry mogąprzenieść się gdzie indziej. To samo grozi
w wypadku niszczenia tam lub zmiany stosunków wodnych.
Zmiany miej s ca p obytu b obrów były jaż nad Rawką ob s erwo wane.
Kilkadziesiąt metrów dalej w cienistym lesie i na zbocnt
pod korzeniami drzew mozemy odnaleźć wyjścia pięciu duzych podziemnych korytarzy- Prowadzą one do komory mieszkalnej. Jest to zamcrysko borsuka. Nora jest zamieszkńa,
ścianyprzy wejściach są wyślizgane, często wyrzucany jest
świezy piasek; czasem na nim widaó tropy borsuka. Borsuk Meles meles to duże zntierz;ęo długiej głowie w czanro-białe
pasy i krępym tułowiu, pokrytym zarym dfugim włosem.
Dfugośćtułowia dorosłego osobnika wynosi 60-90 cm;
ogon liczy sobie 13-15 cm. Borsrrk jest dośó pospolĘ (można go spotkaó nawet w parkach miejskich), ale mało widoczny,zracjinocnego Ębu Ęcia.Nie jest objęty ochronągatunkową. Jest jedrrak gatunkiem łownym podlegającym ochronie
*

i

W książce pod t5fułem ,,Bobry z Kampinosu" stwierdzono, iż bobry jedzą korę

Ęko sosny przed srogą zimą.

Jest to zabezpieczenie przed utraĘ soli mineralnych

@rzyp. red.).
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Dochodzimy do prymi-

łowieckiej . Zywi się małymi rw ieruętami, owadami, ślimakami, ptasimi jajkami, zjadatakże owoce i jagody. Jesieniąmocno

tyje.Większączęśćzimyprzesypia,rzadkowychodzącznory.
CiĘa u samicy trwa około 7 miesięcy - około, bo tak jak o
wielu innych gatunków, rozłłój zarodkamoże byó wstrzymany nawet przęz2 miesiące. W marcu lub kwietniu, co rok lub
co dwa Latarodzisię2-6 młodych, które dopiero jesieniąopuszczająrodziców. Dojrzałośćosiągają po dwu latach. Borsuki
zyjąI} - l2lat, często w tych samych norach, stale je jednak
rozbudowując i ulepszając. W poblizu nory wygrzebująpłytki rowek słu:żący za ubikację. Po wielokrotnym użyciu zasypujągo i budująnolvy. To bardzo porządne zwierzęta.
Wracamy na ściezkę biegnącą wzdłużskarpy i dochodzimy niądo drogi gruntowej biegnącej w głębokim jarze o zarośniętych brzegach. Skręcamy w prawo na południowy wschód.

W zaroślachpo obu stronach jaru można spotkać duze, do-

chodzące do 6 cm ślimakiwinniczki o pasiastych, brązowobezowych muszlach. Winniczek (Helix pomatia) jest objęĘ
ochroną gatunkową.
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tywnego mostku na Rokicie.
Woda tu ledwo płynie; główne koryto majduje sięwyzej,
tll zaśpozostała jedynie odnoga odpr owadzająca nadmiar wody w okresie przyboru. Zar oślanad odnogą stanowiąwspaniałe schronienie dla
dzików i saren. Dzlki majątu babrzyska, w których zuźryvlają
błotnych kąpieli. Blisko stąd do pól uprawnych, na ktorych
żerują. Sarny wychodzą na żer na otwarte łąki.
Nasza ściezka rozdwaja się. Mozemy iśćdalej drogąprzez
łąki, slaęció przy Rawce w prawo i dojśćdo mostu, gdziekończymywycieczkę, albo fiżprzedmostkiem skręcić w lewo napołudniowy wschód na wąską ściezkębiegnącą u podnóza skarpy.
Ściezka prowadzi ptzezbujnąłąkę; musimy iśó tak, aby jej zbylnio nie deptać. Rolnicy uzytkujący łąkę bardzo tego nie lubią.
Po kilkudziesięciumetrach dochodzimy do drugiej tamy
bobrów. Jest ona znacnię mniejsza od poprzedniej, a zalew
przy niejjest bardzo maĘ Tama powstała wiosną 1998 roku.
Będziemy pilnie obserwowaó losy rodziny bobrów, która ją
zbudowała.
Nie jest pewne, czybobry pozostanąw tym miejscl, gdyż
jest tu bardzo mało wody. Większośćodpływa do Rawki korytem biegnącym nieco powyżej tamy. Możliwe, że w utworzeniunowego korytaRokiĘpomogli ludzie, nie chcąc dopuścićdo dalszego zabagnienia w Ęonie pierwszego,poprzednio przez nas oglądanego zalewu.
W kazdym razie, dawne koryto zasilane jest Ęlko częścią
wod Rokity oraz wodami wysączającymi się spod skarpy
i wodami opadowymi.
Od małej tamy idziemy dalej ściezkąwzdhlż dawnego
koryta i dochodzimy do nowego, którym uchodzi większośó
wody. Jezeli jest to okres roźopów lub po obfitych deszczach,
mozemy mieó kłopoty z przelłoczeniem Rokiry bystro tu płynącej i osadzającej duzo piasku niesionego przęz wodę, Po
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przeprawieniu się dochodzimy do drogi biegnącej przez łąki
i zarośIa, Dalej podĘaj ąc w kierunku południowo-zachodnim,
docieramy do przedostatlriego przystanku na naszej trasie. Jest
to wysoka zalesiona skarpa Rawki, z któr ej r ozcirya się piękny widok narzekę, Skarpa jest stale podmywana, nie naleĘ
zatęmzbliżać siędo jej krawędzi. W skarpie odkilkulatgnieździ się zimorodek - Alcedo atthis. Zamieszkuje on norkę
o długości1,5 m, wygrzebanąw ziemi, z kulistąkomorąlęgowąna końcu. Wylot norki jest ukĄły pod nawisłymi korzeniami drzew. Zimorodek jest tak barwny, że nie można go
pomylić z żadnym innym ptakiem. PoĘe na drobne rybki,
kijanki i owady, wspaniale przy Ęmnurkując. Wyprowadza
do trzech lęgów w ciągu roku, od marca do lipca, i w tym
czasie możnago łatwo zaobserwowaó. WNiemczechjest symbolem ochrony przyrody.Ludzie starają się mu ułatwić gniazdowanie, budując norki w brzegachrzek. Jednaparupotrzebuje dla siebie i swych młodych około 1,5 km biegu rzeki
i pilnie strzeże swego terytorium,przepędzając intnvów.
Ztego miejsca możemy wrócić do mostu na Rawce fuunkt
wyjścia),idąc ok. 1 km w kierunku północno-zachodnim lub,
jeślimamy czas i ochotę, przedłuĘćnasząwycieczkę, włączając się w ściezkęprzyrodniczą ,,Dolina rzeki Rawki"*
i idąc ,,pod prąd", dojśćdo przystanku autobusowego przy
ulicy Domarasiewicza, lub pomaszerować dalej do przystanku PKP Rawka.
Ściezki przyrodnicze Bolimowskiego Parku Kraj obrazowego często się ze sobą splatają. Wszędzie jest cościekawego. Wszędzie cośsię dzieje. Trzeba mieć tylko o$llarte oczy,
odrobinę wiedzy przyrodniczej i sporo chęci poznania. Pamiętać trzeba o zmianach warunkowanych porąroku, atakże
zmianach, które zachodząw dłuższymczasie. Bywa bowiem
itak,żę piękne drzewo opisywane w jednym roku, w drugim
jńnie istnieje - zostało zniszczone przęz piorun lub wichurę,

* Zob.: Bernat J., Ścieżki Ptryrodnicze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
wyd. II poszerzone i uzupełnione, Skierniewice 1995 r. (przyp. red.).
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amoże wycięte. W Parkuprowadzona jest bowiem gospodarka leśnaograniczona tylko nięznacznie.Duża częśćterenu jest
własnościąprywatną co czasem nie sprzyja wprowadzeniu
potrzebnych rygorów ochronnych.
W drodze powrotnej jest czas na podsumowanie iunlpełnienie wiadomości,przede wszystkim o głównym bohaterze bobrze. W 1983 r. wprowadzono nad Rawkę 4 pary.Początkowo tr rymaĘ s ię miej s c, gdzie zo staĘ wx)us zczone na wo l ność.Po kilku latach śladyichbytności znajdowano corazdalej
w górę tdółrzeki, Chętnie obsadzaĘ dopływy istarorzecza,
nie budując jednak żęręmi. Tamy mogąbyć wzroszone tylko
na niewielkich ciekach o niezbyt szybkim prądzie. Bobrom
potrzebne są rozlewiska - dają bowiem schronienie i pozwalająna transport dtzewa. Żercmiabudowane sątam, gdzie nie
możnavłygrzebać nory tj.nabagnach i gruntach podmokĘch.
Jeślisąnaturalne zbiorniki i nięwielkie cieki o wysokich brzegach, w których mozna wygrzebaó suchąnorę,zadawalająsię
fym.
W 1996 r. obsadziĘ całądolinę, a w rok później widziane
były nawet w Bnxzę*. Dwuletnie badania (1996-97r.) prof.
Markowskiego określająpopulację na 16 rodzin bobrzych.
Obecnie oceniam, ze w dolinie Rawki i w dolinach jej dopĘwów jest co najmniej 25 par. Zaobserwowano obecnośćbobrów w środkowychczęściach dolin dopływów Rawki, m.in.
w okolicach wsi Radziwiłłów i Bartniki. Bobry nie mająnafuralnych wrogów. DorosĘ osobnik obroni się przed lisem, największym zyjącym fu drapieznikiem. Odnotowano jednak kilka padnięć, byc może zprzycTynnaturalnych, oraz jedno spowodowane przezczłowieka (zastrzelenie z broni myśliwskiej).
Niebe4pieczre dla młodych bobrow mogąbyć tez psy puszczane wolno lub bezpańskie, które często tu grasują.
Największe straty moze wywołać nieprzemyślanadziałalnośćczłowieka polegająca na redukcji cieków, melioracji
i innych zmianach w środowisku,prowadzących do osuszania.
*

W l997 r. także nad Łupią (prryp, red.).
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Jak dotąd, intodukcją amoże reintrodukcję nad Rawką
można lznać zaldaną. Być może cąśćrodzin frz,ębabędzie
niebawem przenieśó w inne okolice. Jedna rodzina potrzebuj e
od 1,5 do 2 km koryta cieku lub zbiornika o zadtzeńonych
brzegach.
Jest więc jeszcze trochę miejsca nad RawĘ.
Oceńa sią że w Polsce pogłowie bobrów może wlmosić
do 10 tys. sztukbęzuszczerbku dla gospodarki rolnej i leśnej.
Jednym z ognisk, zklórych ta populacja może się rozwijać,
jest osĘa bobrów natzece Rokicie.
Aby jedrrak kolonia ta mogła trrrać i romtijać się muszą

odsurrięte od brzegu na około 25 m,

Zw ierzęta takie

zwięYszać liczbę osobników, aż do tnvałego zasiedlenia,
Jeślichoć jeden z warrrnków nie będzie spełniony, do
ekspansji nie dochodzi.
Określeniewarunków jest często bardzo trudne. Nie wie-

mydlaczegoniektórepopulacjezvłiętzĄtzyJącychspokojnie
na jakimś tererrie nagle nabierają chęci do wędrówek. Czy
zmienĘ się wartmki klimatyczrre? Może neefąpi|ą mutacja
geneĘczna? A możB działalnośćcżowieka usunęła jakąśbarierą broniącą dotychczas wstępu na nowe tereny.
Mało także wiemy o wymaganiach wielu gatunków,
asznzngólnie o poziomie wartościĘĄcznych czynników siedliskowych, w ramach których-gafunek jeszcze się mieści.
Czy bobry wynioą się po wycięciu wszystkich blisko rosnących osik, cty tńbdąrylvńy się drewnern innych gatunków?
Ile rodzin będzie mogło tyćw dolinach Rawki i jej dopływów bez zmiany warunków siertliskowych?
Pytań jest znacznie
więcej,

serwatoraP:izyody.
Rozwiązaniem docelowym powinno być objęcie ostoi bobrów wyższąfotmąochrony, np. ptzez wykupienie terenu
i utworzenie rezerwatu. Walory przyrodnicze, które mogliśmy
obejrueć w czasie naszej laótkiej w}cieczki całkowicie na to
zasfugują,
BÓbrokazał sięgatunkiem dośćekspansywnym, tj. zwiększającym obszar przez siebie zajmowany. Gatunek taki musi
spehriać trzy warunki:
l. Osobniki mu zą mieó zdolnośó do przerrrieszczania się.
Zdolnośó takajest genetyczrie uwaruŃowana, a więc wodzona.
2. Musi mieć wysoki stopień odpornościna niekorzystne
warunki środowiskowe- Jest to nazywane walencją ekologiczną, a najprościej mozna to określićjako umiejętrrośó radzenia
sobie w fiudnych sytuacjach.

-

2:2

romnńająsię

na tyle srybko i intensywnie, że potrafiąutra7maó się na nowym terenie i systematycznie
3 .

a

znajdowanie na

nie odpowiedzi jest pa-

sjonującym zajęien.
Wprowadzając 11
szfuk bobrów nad Rawką człowiek zapoczątkował pewien proces. Być
moze w jego wyniku, a
pt zede wszystkim dzięki
szeroko pojętym dztńaniom ochronnym, bobry
staną się tak pospolitym
elemąrtem plryrody, że
nie trzeba będzie specjalnychwycieczekbyje obserwowaó-
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