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Inwentaryzacja w Wigierskim Parku Narodowym. Aulak (2000) 

stwierdza, iż w latach 1993-97 w WPN występowały 532 bobry 

Inwentaryzacja prowadzona przez służby terenowe WPN w 

tym samym okresie wykazuje 250 bobrów 



Badania telemetryczne nad wolno żyjącą populacją 

bobra prowadził na terenie WPN Niewęgłowski 

(2005). Stwierdził on, że grupy rodzinne bobra 

europejskiego użytkują swoje terytorium 

nierównomiernie. Zdecydowana większość ich 

aktywności skupiona jest zaledwie na około 1/3-1/4 

terytorium. Grupa rodzinna w swoim areale może 

jednocześnie „utrzymywać” więcej niż jedno 

stanowisko. Mogą one być względem siebie 

znacznie oddalone. Największa odległość między 

użytkowanymi w jednym czasie stanowiskami 

odnotowana wśród obserwowanych w Wigierskim 

Parku Narodowym grup wynosiła około 700 m. 

Niewęgłowski wykazał także, że w przypadku 

znacznej liczebności grupy rodzinnej, kilka stanowisk 

może być użytkowanych również w okresie zimowym, 

kiedy aktywność terytorialna jest ograniczona. W 

takiej sytuacji jedna grupa rodzinna może zbudować 

kilka zimowych magazynów żerowych. 



Rozmieszczenie żeremi w środowisku śródpolnym Leszczewa 
(O.O. Krzywe Wigierskiego PN) 



ZMIANY W ROZMIESZCZENIU 

STANOWISK BOBROWYCH NA 

JEZIORACH: DŁUGIE, OKRĄGŁE, 

MULICZNE 

W LATACH 1990-2014 



„Wpływ działalności populacji bobra europejskiego Castor fiber L. 

na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego” 

 

2015 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

 



Przeprowadzone badania umożliwiły dokładne określenie zmian, jakim ulega 

środowisko leśne pod wpływem działalności bobra. Zakres prac obejmował: 

- ustalenie preferencji w ścinaniu gatunków roślin drzewiastych, 

- określenie stopnia bogactwa i zasobności bazy żerowej na badanym 

obszarze, 

- wskazanie średnic pni, które są najchętniej ścinane przez bobry, 

- zbadanie sezonowych zmian w drzewostanie na badanych terenach 

wywołanych obecnością i działalnością bobra. 

Przed podjęciem badań mających na celu określenie pływu działalności 

populacji bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów 

Wigierskiego Parku Narodowego, przystąpiono do wyznaczenia powierzchni 

badawczych.  



Skryty charakter życia bobrów bywa często przyczyną błędów inwentaryzacyjnych, 

co może powodować niewłaściwe określenie miejsc, które aktualnie zasiedlają 

zwierzęta. Grupa rodzinna w obrębie areału swojego występowania może utrzymywać 

więcej niż jedno stanowisko, a stanowiska te mogą być oddalone od siebie  

Wiele problemów podczas inwentaryzacji stanowisk bobrowych sprawia sam fakt 

stwierdzenia występowania na danym obszarze rodziny bobrowej. Dotychczasowe 

metody inwentaryzacji nie dawały 100% potwierdzenia zasiedlenia terenu przez bobry w 

danej chwili. Bardzo często dochodziło do sytuacji gdy porzucone przez bobry żeremie, 

żeremionora lub nora uznawano jako aktywne stanowisko.  



Aby uniknąć błędów inwentaryzacyjnych, przeprowadzono 

tradycyjną inwentaryzację stanowisk bobrowych oraz podjęto 

próbę mającą na celu potwierdzenia zasiedlenia obszaru przez 

gryzonie w danej chwili przy pomocy kamery termowizyjnej.  

Zastosowanie technik zobrazowania termalnego przy pomocy 

kamery nie miało na celu obserwacji behawioru, czy zachowań 

socjalnych zwierząt, a jedynie potwierdzenie faktu zasiedlenia 

żeremia, żeremionory lub nory. Duże rozmiary i masa bobrów 

pozwoliły na założenie, że ilość ciepła emitowana przez ich 

ciała poprzez szczeliny schronień będzie umożliwiała 

potwierdzenie przy pomocy kamery, czy dane stanowisko jest 

zajęte.  



Metodyka: 

  

Projekt badawczy realizowano w trzech etapach: 

Etap I. Tradycyjna, terenowa inwentaryzacja stanowisk bobrowych przez 

służby terenowe Wigierskiego Parku Narodowego. 

Etap II. Weryfikacja zasiedlenia stanowisk wskazanych podczas etapu I przy 

pomocy kamery termowizyjnej.  

Etap III. Kameralne opracowanie wyników odczytu z kamery termowizyjnej. 

Wskazanie stanowisk zasiedlonych oraz niezasiedlonych przez bobry. 

 



Etap I 

 

Wyjściem dla potwierdzenia zasiedlenia obszaru przez bobry przy zastosowaniu 

termowizji była inwentaryzacja stanowisk prowadzona przez służby terenowe 

Wigierskiego Parku Narodowego. Inwentaryzacją objęty został cały obszar parku. Za 

stanowisko rodzinne przyjęto obszar aktualnie zasiedlony przez jedną rodzinę bobrową. 

Elementami potwierdzającymi zasiedlenie terenu były:  

- występowanie zimowych magazynów pokarmowych, 

- występowanie żeremi, żeremionor lub nor, 

- występowanie zgryzień drzew i krzewów oraz kopczyków zapachowych. 

Współrzędne GPS z pozycją poszczególnych stanowisk zostały naniesione na mapę. 

 



Etap II 

 

Weryfikację zasiedlenia stanowisk wskazanych podczas 

etapu I przy pomocy kamery termowizyjnej prowadził 

dwuosobowy zespół specjalistów. Był on wyposażony w 

kamerę termowizyjną ThermoPro TP8 z niechłodzoną 

matrycą mikrobolometryczną 384x288 pikseli. Czułość 

termiczna kamery wynosiła 0,08°C w 30°C, zakres 

pomiarowy od -20 do +800°C (opcjonalnie od -40°C oraz 

do 2000°C). W ThermoProTM TP8 zintegrowano aparat 

cyfrowy o rozdzielczości 1280x1024, wyposażony w 

wymienne obiektywy: szerokokątny – 16 mm oraz 

teleobiektyw – 100 mm. Urządzenie to ma generalne 

przeznaczenie do oceny stanu technicznego elementów 

konstrukcyjnych budynków. Podczas prowadzenia badań 

przy użyciu kamery mierzono zobrazowania termalne 

powierzchni żeremi, żeremionor i nor. Zanim jednak 

dokonywano pomiaru przy pomocy kamery, zespół 

realizujący etap II, na bazie śladów i tropów zwierząt, 

starał się określić czy dane stanowisko jest zajęte przez 

bobry. Dopiero wówczas przystępowano do weryfikacji 

wyników obserwacji własnych przy użyciu kamery 

termowizyjnej.  



Etap III 

 

Kameralne opracowanie wyników odczytu z kamery termowizyjnej wykonane było 

przez osobę, która nie przebywała w terenie podczas wykonywania pomiarów oraz nie 

posiadała wiedzy na temat wyników otrzymanych podczas realizacji etapów I i II. 

Specjalista analizując fotografie wykonane podczas etapu II, wykorzystał program 

komputerowy Guide IrAnalyser. Na fotografiach wskazane zostały maksymalne 

i minimalne wartości temperatur, na bazie których określano stanowiska zasiedlone 

oraz niezasiedlone. Podczas opracowania kameralnego, interpretowano 

zróżnicowanie temperatur w obrębie każdego pojedynczego stanowiska.  

 



Wyniki: 

 

Etap I 

 

Podczas inwentaryzacji prowadzonej przez służby terenowe Wigierskiego 

Parku Narodowego stwierdzono 123 różne elementy wskazujące na 

aktualne bądź historyczne zasiedlenia stanowisk przez bobry. Były to 

zasiedlone bądź opuszczone przez gryzonie żeremia, żeremionory, nory, 

tamy spiętrzające wodę.  

Podczas realizacji etapu II wykazano, iż z uwagi na cechy zobrazowań 

termalnych kamery, zastosowanej do wykrywania obecności bobrów 

znajdujących się w różnego typu schronieniach, kamera wykazuje 

największą efektywność podczas pomiaru powierzchni żeremi. Próby 

wskazania zasiedlonych żeremionor oraz nor okazały się bezowocne. 

Ponieważ wejścia do nor oraz żeremionor w większości znajdują się pod 

powierzchnią wody, niemożliwym okazało się przeprowadzenie pomiarów 

temperatur ich wnętrza. Również pokrywa ziemi ponad korytarzami nor 

uniemożliwiała jakikolwiek pomiar różnic temperatur. Dlatego też 

szczegółowej analizie poddano wyłącznie żeremia, pominięto nory oraz 

żeremionory. 

W związku z powyższym podczas realizacji etapu I, do dalszych badań 

wyznaczono 40 stanowisk bobrowych. Podczas prowadzenia prac 

terenowych, leśnicy Wigierskiego Parku Narodowego określili, iż 11 spośród 

40 stanowisk było niezasiedlonych przez gryzonie.  

 



Etap II 

 

Szczegółowym pomiarom podczas realizacji etapu II poddano 40 

żeremi. Zdaniem specjalistów wykonujących inwentaryzację 

termowizyjną w terenie, 18 spośród 40 żeremi było aktualnie 

niezasiedlonych przez gryzonie. 

Podczas prowadzenia badań wykazano, iż najlepszym okresem do 

odczytu zobrazowań termalnych są pochmurne, zimowe dni, gdy 

budowle zwierząt pokryte są warstwą śniegu. Zauważono, że 

najbardziej wiarygodne odczyty temperatur były możliwe do 

uzyskania gdy temperatura powietrza była niższa niż -5°C. 

Stwierdzono,  iż wraz ze spadkiem temperatury powietrza wzrastała 

efektywność wykrycia zasiedlenia kryjówek bobrowych przez 

zwierzęta. Natomiast w dni bezchmurne, gdy promienie słoneczne 

nagrzewały powierzchnię żeremia, zróżnicowanie temperatur 

odczytanych na śniegu było niewielkie. Nagrzewały się wówczas 

ciemne elementy konstrukcyjne żeremi (gałęzie) co skutkowało 

błędnymi odczytami wyników i trudnościami w interpretacji 

pomiarów. Oznacza to w praktyce, iż w bezchmurne, słoneczne dni 

każdy pomiar pokazywał zasiedlenie żeremi przez bobry, nawet gdy 

w rzeczywistości ich tam nie było.  

 

 



Problemy z interpretacją wyników występowały również podczas bardzo wietrznych dni, gdy 

prędkość wiatru przekraczała 4 m/s oraz w czasie opadów śniegu. Było to związane 

 z faktem, iż zarówno wiatr, jak i śnieg schładzały mierzoną powierzchnię, co z kolei 

powodowało trudności w interpretacji pomiarów. Na przekłamanie wyników wpływał zwłaszcza 

świeży opad mokrego śniegu, który zasypywał szczeliny kryjówki oraz otwory komina 

wentylacyjnego żeremia. Wówczas dochodziło do sytuacji gdy w zobrazowaniach termalnych 

nie stwierdzano wyraźnych różnic temperatur, a to skutkowało wynikiem pomiaru, który 

wskazywał na nie zasiedlenie kryjówki przez bobry, podczas gdy w rzeczywistości zwierzęta w 

niej mogły być.  



Interesujące wyniki pomiaru otrzymano na obszarze Obwodu Ochronnego Krusznik. Jesienią, około 

trzy miesiące przed rozpoczęciem badań termowizyjnych, zwierzęta zgromadziły przy żeremiu 

zimowy magazyn pokarmowy. Sugerowało to, że stanowisko jest zajęte przez zwierzęta. W dniu 

21.01.2015r, w pobliżu żeremia zaobserwowano pływającego w przerębli dorosłego bobra, który 

spłoszony schronił się we wnętrzu kryjówki. Natychmiast przystąpiono do termowizyjnego pomiaru 

powierzchni żeremia. Pomiar miał miejsce w godzinach porannych (godz. 9:00), podczas opadów 

śniegu, przy silnym wietrze (8m/s), oraz gdy temperatura powietrza wynosiła ok. 0°C. Pomimo, iż 

bóbr znajdował się we wnętrzu żeremia, kamera nie zarejestrowała źródeł ciepła. W dniu 5.02.2015r 

ok. 8:00 przystąpiono do ponownego pomiaru tego samego żeremia. W momencie prowadzenia 

badań temperatura wynosiła -3°C, było bezwietrznie (2m/s), nie padał śnieg. Mimo, że wokół 

stanowiska bobrowego występowały wyraźne ślady obecności bobrów, kamera ponownie nie 

zarejestrowała obecności zwierząt w kryjówce. Tego samego dnia, o godz. 13:00 przeprowadzono 

ponowny pomiar tej samej kryjówki. Odczyt na ekranie kamery wykazał tym razem, iż stanowisko 

jest zasiedlone przez gryzonie. Takie wyniki pomiarowe sugerują, iż najlepszym okresem do 

wykonywania pomiaru są godziny popołudniowe. Jest to związane prawdopodobnie z faktem, iż 

zwierzęta są aktywne głównie nocą i wówczas przebywają poza żeremiem. We wczesnych 

godzinach porannych wracają do kryjówki, która jest wychłodzona. Zanim nagrzeją wnętrze 

gniazda, musi minąć odpowiednio długi czas. Dlatego też pomiar we wczesnych godzinach 

porannych mógł nie wykazać zasiedlenia komory gniazdowej, gdyż bobry w niej przebywające nie 

zdążyły wyemitować odpowiedniej ilości ciepła, którą jest w stanie zarejestrować kamera 

termowizyjna.  

 



Opisane wyżej sytuacje mają bardzo istotny wpływ na możliwości użycia kamery 

termowizyjnej i wiarygodność termalnego wykrywania obecności zwierząt, zwłaszcza 

pomiaru rozkładów temperatury w różnych miejscach badanych powierzchni.  

W związku z powyższym właściwe pomiary prowadzone były podczas pochmurnych dni, 

w godzinach popołudniowych, przy zalegającej pokrywie śnieżnej. Jedynie wówczas 

występowały wyraźnie kontrasty termiczne pozwalające na precyzyjny pomiar 

i wychwycenie różnic temperatur badanych powierzchni. 

 

Fotografie ukazujące zobrazowanie termalne fragmentu 

powierzchni żeremia, potwierdzające fakt zasiedlenia 

 stanowiska przez bobry 

Fotografie ukazujące zobrazowanie termalne fragmentu 

powierzchni żeremia, potwierdzające fakt niezasiedlenia 

stanowiska przez bobry 



Etap III 

 

Podczas realizacji etapu III prowadzono wyłącznie prace 

kameralne, na bazie wykonanych w terenie fotografii. Osoba 

interpretująca wyniki, nie mając wiedzy na temat sytuacji w 

terenie, oceniała fotografie w sposób  obiektywny jedynie w 

oparciu o bazę fotografii. Według jej oceny tylko 

ponadprzeciętne wyróżnienie kontrastu termicznego obrazu 

mogło pozwolić na potwierdzenie z całą pewnością zasiedlania 

stanowiska przez gryzonie. Specjalista przy zastosowaniu 

programu Guide IrAnalyser wskazał, iż 6 stanowisk bobrowych 

spośród 40 zmierzonych kamerą termowizyjną (etap II) jest 

niezasiedlonych. Pozostałe żeremia zdaniem specjalisty były 

zamieszkane przez zwierzęta 



ETAP I                                           ETAP II                                               ETAP III 



Analizując wyniki otrzymane podczas realizacji etapów: I, II i III stwierdzono, iż na każdym 

 z etapów prowadzenia badań, interpretacja tropów i śladów obecności zwierząt oraz 

wyników pomiarów termowizyjnych była różna. Podczas prowadzenia prac terenowych 

w czasie etapu I, leśnicy Wigierskiego Parku Narodowego określili, iż 11 spośród 40 

stanowisk było niezasiedlonych przez gryzonie. Specjaliści inwentaryzujący stanowiska 

bobrowe podczas etapu II wykazali, że 18 spośród 40 żeremi było aktualnie 

niezasiedlonych przez gryzonie, zaś podczas prac kameralnych określono, iż tylko 6 

spośród 40 żeremi jest aktualnie niezamieszkanych przez bobry 

  Etap I Etap II Etap III 

stanowi

sko 

zasiedlone niezasiedlone zasiedlone niezasiedlone zasiedlone niezasiedlone 

liczba 

stanowi

sk 

29 11 22 18 34 6 

Liczba stanowisk zasiedlonych oraz 

niezasiedlonych przez bobry, wykazana 

podczas realizacji poszczególnych etapów 

badań 

Najwięcej stanowisk niezasiedlonych wykazano podczas etapu II, najmniej podczas etapu III. Interpretacja 

braku zasiedleń stanowisk sporządzona przez specjalistę opracowującego wyniki etapu III, jest zgodna z 

wynikami podanymi przez osoby realizujące etap I i II. Potwierdza to z całą pewnością, iż 6 stanowisk było 

niezasiedlonych. Porównując wyniki etapów I i II zauważa się, iż  tylko jedno stanowisko jest w różny 

sposób interpretowane przez leśników parku i specjalistę wyposażonego w kamerę termowizyjną (mapy nr 

1 i 2 – stanowisko nr 11). Poza tym wyniki etapu I są zgodne z częścią wyników etapu II. Sugeruje to, że 

kolejne 4 stanowiska były niezasiedlone przez gryzonie. W związku z powyższym, sumując wyniki 

pomiarów etapów III i I można z całą pewnością stwierdzić, że 10 spośród 40 żeremi bobrowych na 

obszarze WPN było niezamieszkanych przez bobry. 



Wnioski: 

 

O efektywności zastosowania kamer termalnych do inwentaryzacji czynnych 

stanowisk bobrowych w dużym stopniu decyduje dobór metodologii badań, 

typ aparatury oraz praktyczne umiejętności interpretacyjne operatora. Jak 

dowiedziono, z uwagi na ograniczenia jakie niosą za sobą zmienne warunki 

atmosferyczne oraz godziny prowadzenia pomiaru, zastosowanie kamery 

termowizyjnej ThermoProTM TP8 do wykrywania obecności bobrów 

zasiedlających kryjówki może być utrudnione. W związku z tym wykorzystanie 

tego typu urządzenia do powszechnej inwentaryzacji wydaje się mało 

efektywne. Tym niemniej w pojedynczych przypadkach może być ono 

pomocne do potwierdzenia zasiedlenia kryjówek przez zwierzęta. Wyniki 

badań dowiodły, iż: 

1. pomiarów termowizyjnych nie należy prowadzić przy następujących 

warunkach: 

- brak pokrywy śnieżnej, 

-  słoneczny dzień, 

- opady śniegu, 

- temperatura powietrza powyżej -2°C, 

- wiatr o prędkości powyżej 4 m/s. 

 



Wnioski 

 

2. najlepsze wyniki pomiarowe uzyskujemy gdy: 

- temperatura powietrza wynosi poniżej -5°C, 

- żeremia bobrowe są całkowicie pokryte śniegiem, 

- gdy pomiar prowadzony jest nie wcześniej niż dwa dni po ostatnich opadach śniegu, 

- występuje pełne zachmurzenie nieba, 

- w godzinach południowych, 

- w dni bezwietrzne. 

 

W związku z powyższym kamera termowizyjna może być urządzeniem 

wspomagającym podczas prowadzenia tradycyjnej, terenowej inwentaryzacji czynnych 

stanowisk bobrowych. Nie może być natomiast wyłącznym sposobem na realizację tejże 

inwentaryzacji. 



Inwentaryzacja zamieszkanych stanowisk polega na 

odnajdywaniu miejsc bytowania bobrów, w których: 

1. w bezpośrednim sąsiedztwie żeremi i nor 

występują zimowe magazyny żerowe – (stosy 

zatopionych gałęzi, które służą bobrom jako pokarm 

zimowy), 

2. na brzegach wód występują świeże, tegoroczne 

zgryzienia drzew i krzewów oraz świeże ścieżki 

bobrowe, 

3. żeremia są wyraźnie użytkowane przez bobry 

(świeże, maziste uszczelnianie mułem, roślinnością, 

gałązkami), 

4. tamy są odnawiane bądź wybudowane w ostatnim 

okresie (świeże gałęzie, muł, nanoszone kamienie). 



DZIĘKUJĘ  
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WOJCIECH 

MISIUKIEWICZ 


