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1. WSTĘP 

Opracowanie przedstawia syntetyczne ujęcie statystyk szkód wyrządzonych 

przez bobry w latach 2011-2013 wykonane na podstawie danych pochodzących od 

regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz dyrekcji parków narodowych 

(Kampinowskiego i Poleskiego). Opracowanie  wykonała firma EMPEKO S.A. dla 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na podstawie umowy nr 159/GDOŚ/2014 z 

dnia 10 września 2014 r. 
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2. MATERIAŁ I METODY 

 

Opracowanie bazy danych przestrzennych w systemie GIS zawierającej 

miejsca, w których były zgłaszane i szacowane szkody wyrządzone przez bobry w 

latach 2011 – 2013 opracowano na podstawie danych pochodzących od instytucji 

zajmujących się szacowaniem szkód  (regionalne dyrekcje ochrony środowiska i 

parki narodowe), otrzymanych od Zamawiającego.  

Baza danych zawiera następujące informacje o każdej ze szkód:  

- ID - liczba porządkowa; 

- Data_zglos – data zgłoszenia szkody; 

- Wojewodztw – województwo; 

- Powiat – powiat; 

- Gmina – gmina; 

- Miejscowos – miejscowość; 

- Obreb – obręb; 

- Uwagi – uwagi; 

- Uwagi – kolumna na uwagę „lokalizacja przybliżona” ; 

- Nr-dzialki – nr działki; 

- Nr_dz_zglo – numery działek zgłoszonych w jednym zgłoszeniu; 

- Rodz_N_sz – rodzaj szkody, gdzie N odpowiada liczbie 1-12; 

- Opis szkod – opisz szkody; 

- Wart_odszk – wartość przyznanego odszkodowania; 

- Uzasad_odm – uzasadnienie odmowy przyznania odszkodowania. 

 

Rodzaje szkód przyporządkowano do następujących kategorii: 

 

S-1. Zalania i inne szkody w użytkach zielonych (łąki i pastwiska); 

S-2. Zalania i inne szkody w uprawach na gruntach ornych; 

S-3. Zalanie drzewostanów i zadrzewień (nie dotyczy drzew owocowych); 

S-4. Zgryzienia i ścięcia drzew  (nie dotyczy drzew owocowych); 

S-5. Szkody w uprawach ogrodniczych (zalania i zgryzienia drzew owocowych lub 

innych plantacji); 
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S-6. Straty w zebranych i magazynowanych plonach (np. stogi siana, kopce 

ziemniaków); 

S-7. Uszkodzenia grobli i obwałowań stawów hodowlanych (w tym straty w pogłowiu 

ryb); 

S-8. Uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych lub innych urządzeń 

hydrotechnicznych z wyjątkiem szkód opisanych w pkt 7; 

S-9. Straty w pogłowiu zwierząt gospodarskich – opis w sąsiedniej kolumnie 

(gatunek, ilość); 

S-10. Straty w pasiekach; 

S-11. Inne (wszystkie nie wymienione wcześniej) – opis w sąsiedniej kolumnie. 

 

Ze względu na liczne przypadki występowania szkód kilku rodzajów w jednym 

zgłoszeniu,  do celów statystycznych dodano kategorię „szkoda wielorodzajowa” (S-

W). Dla niektórych przypadków szkód nie podano rodzaju szkody – takie rekordy 

otrzymały kategorię „brak danych” (B.D.). Do kategorii B.D. zakwalifikowano łącznie 

240 zgłoszeń szkód z lat 2011-2013. 

 

Część rekordów nie zawierała informacji o przyznanych kwotach odszkodowania. 

Liczba takich zgłoszeń była różna w poszczególnych województwach (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Liczba zgłoszeń szkód bez określenia kwoty wypłaconego odszkodowania za lata 2011-
2013.  

województwo N zgłoszeń bez określenia 
kwoty odszkodowania 

udział zgłoszeń bez określenia 
odszkodowania 

dolnośląskie 0 0,0% 

kujawsko-pomorskie 57 38,3% 

lubelskie 47 5,1% 

lubuskie 125 53,6% 

łódzkie 88 8,1% 

małopolskie 34 6,1% 

mazowieckie 189 6,8% 

opolskie 6 10,7% 

podkarpackie 0 0,0% 

podlaskie 18 0,4% 

pomorskie 39 15,8% 

śląskie 45 49,5% 

świętokrzyskie 89 26,4% 

warmińsko-mazurskie 523 14,5% 

wielkopolskie 183 19,7% 

zachodniopomorskie 25 17,6% 

SUMA 1468 8,8% 

 



Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski. Etap I: statystyka szkód w latach 2011 – 2013. 

  www.empeko.pl 6 

Największe braki w danych o kwotach przyznanych odszkodowań dotyczą 

województw: lubuskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego. Najmniej braków w 

danych o kwotach odszkodowań pochodzi z województw dolnośląskiego, 

podkarpackiego i podlaskiego. Należy w tym miejscu podkreślić, że pierwsze z 

wymienionych województw należą do tych, z których pochodzi najmniej zgłoszeń 

szkód, tak więc w skali województwa duży odsetek rekordów bez podanej kwoty 

odszkodowań nie wpływa znacząco na jakość danych z terenu całej Polski (8,8% 

zgłoszeń bez zidentyfikowanej kwoty odszkodowania). 
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3. WYNIKI 

W latach 2011-2013 odnotowano szkody na łączną kwotę 34 212 120,19 zł (Ryc. 1). 

Najwyższe odszkodowania wypłacono w sumie w województwie warmińsko-

mazurskim (9,239 mln zł), mazowieckim (7,053 mln zł) i podlaskim (6,593 mln zł). 

Najmniejsza suma odszkodowań została odnotowana w województwach śląskim 

(0,075 mln zł), zachodniopomorskim (0,229 mln zł) i lubuskim (0,404 mln zł). 

Pod względem rodzajów szkód (Ryc. 2), najwyższe sumy odszkodowań w latach 

2011-2013 przeznaczono na kategorię S-1 (12, 262 mln zł), S-4 (6,438 mln zł) i S-7 

(5,462 mln zł). Najmniejszą sumę odszkodowań przeznaczono na kategorię S-10 

(0,001 mln zł), S-9 (0,019 mln zł) i S-6 (0,049 mln zł). 

 

Ryc. 1. Udział procentowy poszczególnych województw w sumie odszkodowań wypłaconych za lata 
2011-2013. 
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Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów szkód w sumie odszkodowań wypłaconych za 
lata 2011-2013 (pominięto jedną szkodę kategorii S10, której udział wynosił poniżej 0,01%). 
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Tabela 2.Liczba zgłoszonych szkód wyrządzonych przez bobry w latach 2011-201 z podziałem na kategorie w poszczególnych województwach. 

województwo 
kategoria szkody 

Suma  B.D. S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 SW 

dolnośląskie  
2 27 

 
13 

  
32 

    
8 82 

kujawsko-pomorskie  
52 6 2 49 4 

 
5 

   
11 20 149 

lubelskie 48 414 29 13 196 45 46 66     111 968 

lubuskie 18 46 9 5 41 8 1 34 1 
  

14 56 233 

łódzkie 7 679 7 80 166 31 
 

25 3 
  

5 84 1087 

małopolskie 6 77 14 
 

222 
      

14 221 554 

mazowieckie 54 1447 78 83 541 236 
 

73 1 6 
 

103 170 2792 

opolskie  
10 4 2 21 

  
16 1 

  
2 

 
56 

podkarpackie 1 
 

160 
 

598 
  

48 
    

61 868 

podlaskie 75 2157 33 50 1909 21 
 

76 
   

250 20 4591 

pomorskie 3 102 1 6 59 
 

3 1 
   

17 55 247 

śląskie 
 

13 10 2 50 
  

8 
 

2 
 

1 5 91 

świętokrzyskie 10 49 3 10 110 49 
 

51 
   

54 1 337 

warmińsko-mazurskie 1 2249 36 2 255 23 
 

20 16 1 
 

23 982 3608 

wielkopolskie 10 278 94 3 316 69 
 

74 
  

1 83 3 931 

zachodniopomorskie 7 43 11 2 21 7 
 

22 
    

29 142 

Suma  240 7618 522 260 4567 493 50 551 22 9 1 577 1823 16736 
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Najliczniej zgłaszanym rodzajem szkody w latach 2011-2013 była kategoria S1, następnie S4 

i SW i S11 (Ryc. 3). Najrzadziej zgłaszano szkody kategorii S10, S9 i S8. Szkoda S1 była 

najczęściej zgłaszaną szkoda w 8 województwach, szkoda S4 w 6 województwach, a S7 i 

SW w jednym województwie (Tabela 2).  

 

Ryc. 3. Suma szkód zgłaszanych w latach 2011-2013 wg kategorii. 

 

Ryc. 4. Suma przyznanych odszkodowań w latach 2011-2013 wg kategorii. 
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Ryc. 5. Średnia kwota odszkodowania [PLN] za szkodę w latach 2011-2013 wg kategorii. 

Tabela 3. Najczęściej zgłaszane szkody w danym województwie wg kategorii.   

województwo Pierwsza pod 
względem liczby 

zgłoszeń 
kategoria szkód 

Druga pod 
względem 

liczby zgłoszeń 
kategoria szkód 

Trzecia pod 
względem 

liczby zgłoszeń 
kategoria szkód 

Udział trzech 
najczęściej 

zgłaszanych 
kategorii 
szkód w 

całości szkód 
w 

województwie 
[%] 

dolnośląskie S7 S2 S4 87,8 

kujawsko-pomorskie S1 S4 SW 81,2 

lubelskie S1 S4 SW 75,4 

lubuskie SW S1 S7 58,4 

łódzkie S1 S4 SW 85,5 

małopolskie S4 SW S1 93,9 

mazowieckie S1 S4 S5 79,7 

opolskie S4 S7 S1 83,9 

podkarpackie S4 S2 SW 94,4 

podlaskie S1 S4 S11 94,0 

pomorskie S1 S4 SW 87,5 

śląskie S4 S1 S2 80,2 

świętokrzyskie S4 S11 S7 63,8 

warmińsko-
mazurskie 

S1 SW S4 96,6 

wielkopolskie S4 S1 S2 73,9 

zachodniopomorskie S1 SW S7 66,2 
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Sumarycznie największy udział w budżecie odszkodowań mają kategorie S1, S4 i S7 (Ryc. 

4), jednakże najwyższe kwoty pojedynczych odszkodowań dotyczą szkody w kategorii S7, 

następnie S3 i S5 (Ryc. 5). 

Pod względem liczby zgłaszanych szkód zdecydowanie dominują województwa północno-

wschodnie. W roku 2013 dołączyło do nich województwo mazowieckie. Województwa 

wielkopolskie i łódzkie notują znaczne ilości zgłoszeń, podobnie jak województwa lubelskie, 

podkarpackie i małopolskie. Stosunkowo mała liczba zgłoszeń pochodzi z województw 

pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. Najmniej zgłoszeń 

pochodzi z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.  

Ujmując obrazowo, najwięcej szkód stwierdza się w Polsce północno-wschodniej, następnie 

w Polsce południowo-wschodniej i centralnej, mniej w Polsce północno-zachodniej i na 

Kujawach, najmniej w Polsce południowo-zachodniej (Ryc. 6-9). 

Odzwierciedleniem liczby notowanych szkód w poszczególnych województwach jest suma 

przyznawanych odszkodowań (Ryc. 10-14).  
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Ryc. 6. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 2011. 
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Ryc. 7.  Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 2012. 
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Ryc. 8. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 2013. 
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Ryc. 9. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w latach 2011 -2013. 
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Ryc. 10. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w roku 2011. 
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Ryc. 11. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w roku 2012. 
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Ryc. 12. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w roku 2013. 
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Ryc. 13. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w latach 2011-2013. 
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Ryc. 14. Zmiany liczby szkód w poszczególnych województwach w latach 2011-2013.  

Trend spadkowy w zgłaszanej liczbie szkód notuje się w 5 województwach 

(kujawsko-pomorskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim). Brak 

wyraźnego trendu notuje się w 4 województwach (lubelskim, lubuskim, małopolskim, 

zachodniopomorskim). Wzrost liczby zgłoszeń notuje się w 7 województwach 

(dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, 

warmińsko-mazurskim) (Ryc. 14).  
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Ryc. 15. Kwoty odszkodowań wypłacone w poszczególnych województwach w latach 2011-2013. 

Nie odnotowano wyraźnego spadku wypłacanych odszkodowań w żadnym z 

województw. Stwierdzono wahania w 12 województwach i wzrost w 4 

województwach (lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim). 

(Ryc. 15).  
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Ryc. 16. Szacowana liczebność osobników bobra w poszczególnych województwach w latach 2011-

2013 (Dane: GUS BDL). 

Szacunkowe dane o liczebności bobra wskazują na spadek jego liczebności w 1 

województwie (dolnośląskie), utrzymywanie populacji na względnie stałym poziomie 

na terenie 4 województw (kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie) 

i wzrost na terenie pozostałych 11 województw (Ryc. 16). 
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W skali całego kraju notuje się wzrost liczby zgłaszanych odszkodowań i sum 

przeznaczonych na odszkodowania. Wzrost liczby odszkodowań z 5367 w roku 2011 

do 5478 w roku 2012 wynosił 2,06%, między rokiem 2012 i 2013 odnotowano wzrost 

do 5840 zgłoszeń, co daje wzrost 6,61%. Wzrost między latami 2011 i 2013 wynosi 

8,81% (Ryc. 17). 

 

Ryc. 17. Liczba zgłoszeń szkód w latach 2011-2013 w Polsce. 

Wzrost wypłacanych odszkodowań z 9 952 439 zł w 2011 r. do 11 687 741 zł w 2012 

wynosił  17,43%. W roku 2013 wypłacono 12 571 940 zł odszkodowań, co daje 

wzrost względem 2012 r. o 7,56%. Wzrost między 2011 i 2013 r. wynosi 26,32% 

(Ryc. 18). 

 

Ryc. 18. Suma odszkodowań w latach 2011-2013 w Polsce. 
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Powyższe dane zbieżne są z danymi o liczebności bobra w Polsce i trendem zmian 

jego liczebności. W latach 2011 -2013 liczebność bobra oceniano na odpowiednio 

78174, 88974 i 96658 os. (Ryc. 19) 

 

Ryc. 19. Liczebność bobra w Polsce w latach 2011-2013 (Dane: GUS, BDL, stan 2014.09.15). 
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4. WNIOSKI 

 Najwięcej zgłoszeń szkód dotyczy zalania użytków zielonych (S1) i wycięcia 

drzew innych niż owocowe (S4). Kwoty przeznaczone na odszkodowania 

przyznane  za te dwie kategorie szkód stanowią około połowy budżetu 

przeznaczanego  na wszystkie odszkodowania za szkody wyrządzone przez 

bobry.  

 Pojedyncza szkoda kosztuje Skarb Państwa średnio 2050 zł. 

 W przeliczeniu na pojedynczą szkodę najwięcej środków przeznaczanych jest 

na szkody wyrządzone w stawach rybnych (S7) – ok. 10 000 zł/szkodę. 

 Najwięcej szkód wyrządzonych przez bobry zgłaszanych jest z województw 

Polski północno-wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i 

mazowieckiego. 

 Najmniej szkód wyrządzonych przez bobry zgłaszanych jest ze Śląska i 

Dolnego Śląska oraz polski zachodniej (woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie, 

lubuskie, zachodniopomorskie) 

 Łączne kwoty wypłacanych szkód w danych województwach generalnie są 

zbieżne z liczbą zgłaszanych szkód: im więcej szkód, tym większy budżet 

konieczny na odszkodowania. 

 Liczba zgłaszanych szkód dla całego kraju wykazuje tendencję wzrostową ok. 

4%/rok. 

 Liczba wypłacanych odszkodowań dla całego kraju wykazuje tendencję 

wzrostową ok. 13%/rok.  
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5. DYSKUSJA 

 

Doszukując się zależności między liczbą zgłaszanych szkód i wypłacanych 

odszkodowań a czynnikami geograficznymi i środowiskowymi nie sposób wskazać 

jednej czy nawet kilku głównych przyczyn. Np. w województwie warmińsko-

mazurskim liczba zbiorników wodnych i ich powierzchnia może decydować o silnej 

populacji bobra, gdy tymczasem w województwie pomorskim, ten czynnik nie 

determinuje dużej liczby zgłoszonych szkód. Lesistość także nie jest skorelowana z 

liczbą zgłaszanych szkód: województwo lubuskie ma największy udział lasów w 

powierzchni województwa i jeden z najniższych wskaźników zgłoszeń szkód, gdy 

tymczasem łódzkie z małą lesistością przoduje w liczbie zgłoszeń. Inne województwa 

o podobnym udziale lasów w powierzchni różnią się od siebie liczbą zgłoszeń szkód. 

Udział obszarów chronionych w ogólnej powierzchni województw również nie idzie w 

parze z liczbą zgłaszanych szkód. Parcelacja gruntów także nie jest związana z 

liczbą odszkodowań. Co więcej, o ile przyjąć za wiarygodne (w Banku Danych 

Lokalnych GUS nie podano źródła danych)  szacunkowe dane o liczebności bobra w 

poszczególnych województwach, to także nie zauważa się związku liczebności z 

liczbą zgłaszanych szkód.  

Stwierdzono zależność między powierzchnią użytków zielonych w danym 

województwie a liczbą zgłaszanych szkód. Zależność ta jest stwierdzona dla trzech 

województw z największa liczbą stwierdzonych szkód – w tych województwach 

powierzchnia użytków zielonych jest największa. Zależności tej nie stwierdza się w 

przypadku innych województw.  

Spośród czynników poza środowiskowych można wskazać czynniki, które 

mają związek z liczbą zgłoszeń szkód. Stwierdza się, że im mniejszy udział w 

dochodach gospodarstwa domowego pozyskiwany jest z działalności rolniczej, tym 

mniej jest zgłoszeń szkód. Zjawisko to dotyczy województw o najmniejszej liczbie 

zgłoszeń skód (śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie).  

O liczbie zgłaszanych w danym województwie szkód decyduje więc 

wypadkowa szeregu czynników. Należy mieć na względzie, że liczba zgłaszanych 

szkód nie musi być proporcjonalna do liczby szkód faktycznie wyrządzonych. Bardzo 

często przyczyną zgłoszenia są indywidualne decyzje właścicieli nieruchomości, na 

których bobry wyrządzą szkodę. W analizie przyczyn zgłaszania szkód w skali 

województw nie sposób uchwycić zróżnicowania regionalnego występującego w 
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granicach danego województwa. Charakter gospodarstw rolnych jest diametralnie 

inny w północnej części województwa podlaskiego i w jego części południowej, 

zachodniego wielkopolskiego i wschodniego wielkopolskiego, północnego i 

południowego mazowieckiego. Tak więc wpływ czynników środowiskowych może 

być większy niż wynika to z porównań statystyk regionalnych. Wszak populacja 

bobra na terenie Polski przetrwała spadek liczebności w XX wieku. właśnie na 

północnym wschodzie, gdzie aktualnie stwierdza się najwięcej zgłaszanych szkód.  

Uchwycono dwie ścisłe zależności na skalę województw: im więcej w danym 

województwie powierzchni użytków zielonych, tym więcej zgłaszanych szkód. Im 

mniejsze znaczenie w danym województwie mają dochody z rolnictwa w dochodach 

gospodarstw domowych, tym mniej jest zgłaszanych szkód.  

Interesujące wyniki z punktu widzenia zarządzania gatunkiem przynosi 

przeliczenie sumy odszkodowań w danym roku w relacji do szacowanej populacji 

bobra wg danych GUS. Przykładowo dla 2013 r. na jednego osobnika bobra 

przypadało 130 zł wydanych przez Skarb Państwa na odszkodowania, natomiast 

jeden bóbr powoduje średnio 0,06 zgłaszanej szkody. Ważne z punktu widzenia 

zarzadzania gatunkiem jest zróżnicowanie średnich kwot przeznaczanych na 

odszkodowanie w danej kategorii.  

Najwyższe w przeliczeniu na jedną szkodę kwoty wydatkowane są w 

kategoriach odpowiednio: S7 (uszkodzenia stawów hodowlanych), S3 (zalanie 

drzewostanów), S5 (szkody w ogrodnictwie) i S8 (uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowych). W 2013 r. w tych kategoriach wypłacono odszkodowania na 

sumy odpowiednio 2,014 mln zł, 0,473 mln zł, 0,576 mln zł, 0,045 mln zł, co daje 

łącznie 3,110 mln zł i stanowi 25% wydatków na odszkodowania. Zakładając, że 

kategoria S3 dotyczy rozproszonych szkód na rozległym terenie i nie sposób ich 

zredukować niskim nakładem środków, kategorie S7, S5 i S8 notowane są na 

stosunkowo ograniczonych obszarach i wydają się możliwe do zmniejszenia przy 

założeniu, ze bóbr będzie wyjęty spod praw przysługujących gatunkowi chronionemu 

na terenie stawów hodowlanych, wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń 

hydrotechnicznych oraz upraw ogrodniczych.   
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Ryc. 1. Udział procentowy poszczególnych województw w sumie odszkodowań 
wypłaconych za lata 2011-2013. 
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Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów szkód w sumie odszkodowań 
wypłaconych za lata 2011-2013 (pominięto jedną szkodę kategorii S10, której udział 
wynosił poniżej 0,01%). 
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Ryc. 3. Suma szkód zgłaszanych w latach 2011-2013 wg kategorii. 
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Ryc. 4. Suma przyznanych odszkodowań w latach 2011-2013 wg kategorii. 
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Ryc. 5. Średnia kwota odszkodowania [PLN] za szkodę w latach 2011-2013 wg 
kategorii. 

 

11 

Ryc. 6. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 
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Ryc. 7.  Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 
2012. 
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Ryc. 8. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w roku 
2013. 
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Ryc. 9. Ilość zgłoszonych szkód w poszczególnych województwach w latach 
2011 -2013. 
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Ryc. 10. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w roku 
2011. 
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RYCINY STRONA 
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Ryc. 12. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w roku 
2013. 
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Ryc. 13. Kwoty odszkodowań w poszczególnych województwach w latach 2011-
2013. 
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Ryc. 14. Zmiany liczby szkód w poszczególnych województwach w latach 2011-2013.  
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Ryc. 15. Kwoty odszkodowań wypłacone w poszczególnych województwach w latach 
2011-2013. 
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Ryc. 16. Szacowana liczebność osobników bobra w poszczególnych województwach 
w latach 2011-2013 (Dane: GUS BDL). 
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Ryc. 17. Liczba zgłoszeń szkód w latach 2011-2013 w Polsce. 
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Ryc. 18. Suma odszkodowań w latach 2011-2013 w Polsce. 
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Ryc. 19. Liczebność bobra w Polsce w latach 2011-2013 (Dane: GUS, BDL, stan 
2014.09.15). 
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8. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Baza danych przestrzennych o szkodach wyrządzonych przez bobry w latach 

2011-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


