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Podczas wielu wizji terenowych przeprowadzanych przez pracowników regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska w ramach wykonywania swoich obowiązków, częstym widokiem są stawy bobrowe powstałe w
wyniku przegrodzenia cieku wodnego tamą. Mało kto wie, że takie zbiorniki wodne stanowią niezwykle istotne
środowisko życia dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Co więcej, zatrzymując wodę w terenie, bobry
wyręczają nas ludzi w prowadzeniu kosztownych działań mających na celu podniesienie małej retencji wody
(gros tego typu zadań co roku realizowanych jest m.in. przez leśników).
Gdy rzeka przepływa przez płaski teren, bobry, żeby zatrzymać przepływającą wodę i zapewnić sobie
odpowiednie do bytowania warunki siedliskowe, w wielu przypadkach muszą budować tamy nawet o długości
kilkudziesięciu metrów. Tworzące się rozlewiska przyczyniają się do spowolnienia prędkości nurtu cieku
wodnego, magazynowania wód opadowych, a to z kolei pozwala zmniejszyć zagrożenie powodziowe w czasie
wiosennych roztopów, a z drugiej strony ograniczać negatywne skutki w przypadku wystąpienia suszy. Stawy
bobrowe spełniają rolę małych oczyszczalni ścieków – żyjące w nich mikroorganizmy rozkładają osadzone na
dnie zanieczyszczenia i materiał organiczny do postaci przyswajalnej przez rośliny.
Bóbr jako jeden z nielicznych gatunków potraﬁ dostosować środowisko przyrodnicze do swoich potrzeb, przyczyniając się do renaturyzacji brzegów rzek i zbiorników wodnych. Powstają
nowe siedliska, tworzą się olsy i łęgi chętnie zamieszkiwane przez liczne gatunki ptaków, ssaków, gadów i płazów.
Niekiedy jednak powstające w wyniku działalności bobrów rozlewiska powodują zalanie terenów użytkowanych przez ludzi jako pastwiska, łąki czy też pola uprawne. W tym przypadku
prawo polskie przewiduje rekompensatę szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową w postaci odszkodowań.
Występując o odszkodowanie należy złożyć do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska wniosek dostępny na stronach Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych
regionalnych dyrekcji. Wniosek należy złożyć bezpośrednio przed planowanym terminem zbioru plonów i nie później niż 14 dni po zakończeniu okresu zbioru poszczególnych gatunków
roślin.
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