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1. Ssaki morskie w Morzu Bałtyckim

2. Określenie obszarów cennych przyrodniczo

3. Współczesne zagrożenia

4. Przykłady płoszenia w rezerwacie Mewia Łacha – rejestrowane przypadki
płoszenia i ich konsekwencje

5. Możliwe rozwiązania konfliktu na linii turystyka – zwierzęta

6. Zachowanie pożądane w przypadku obserwacji płoszenia
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Foka szara (Halichoerus grypus) – ok 30 000 

osobników

Foka pospolita (Phoca vitulina) – ok 800 

osobników

Foka obrączkowane (Phoca hispida) – ok 8 000 

osobników

Morświn (Phocoena phocoena) – ok 500 

osobników

LICZEBNOŚĆ GATUNKÓW SSAKÓW W MORZU BAŁTYCKIM



Foka obrączkowana
• Cechy charakterystyczne: krótki ,,koci” pysk, V-kształtne nozdrza. 

Na powierzchni ciemnej sierści jasne koliste („obrączkowane”) 

pierścienie. Średnia długość to ok 150 cm

• Występują głównie na północy Bałtyku, rodzą się na lodzie (luty –

marzec) – rodzą się w lanugo i mogą być pomylone z fokami 

szarymi

• W Polsce obserwowana rzadko średnio 2 – 3 obserwacje rocznie

FOKA OBRĄCZKOWANA



Foka pospolita
• Cechy charakterystyczne: Krótki koci pysk i nozdrza w

kształcie litery V. Ubarwienie od jasnoszarego po

ciemnobrązowe z małymi ciemnymi plamkami.

• Długość dorosłych do 170 cm. Masa do 100 kg.

• Kilka do kilkunastu obserwacji rocznie na Polskim 

wybrzeżu

• 3 – 4 osobniki obserwowane są regularnie na foczej łasze

FOKA POSPOLITA



Foka szara

• Cechy charakterystyczne: Długi psi pysk i nozdrza w kształcie litery W. Występują widoczne 

różnice pomiędzy samcami a samicami tzw. dymorfizm płciowy. 

• Długość dorosłych:

– max 2m i 200kg samice

– max 3m i 300kg samce

• Najczęściej obserwowana na polskim wybrzeżu

• Kolonia ok 50 - 100 fok przez większą część roku regularnie obserwowana jest w ujściu Przekopu 

Wisły

• Maksymalnie zostało policzone 300 osobników

Samiec Samica

FOKA SZARA



Linienie

Przypada na okres maj – czerwiec i wtedy to jest ich 

najwięcej na plaży. Wtedy również odbywa się ich liczenie 

na całym Bałtyku



Jedyny udokumentowany przypadek 

narodzin foki szarej na polskim wybrzeżu 

25.02.2016 i miało miejsce na foczej łasze



Zgłoszone obserwacje żywych fok szarych w latach 1980 - 2009



RYF MEW



Ryf Mew – marsz śledzia









Potencjalne siedlisko – półwysep Helski

Hel – Kamera 
zlokalizowana na 
cyplu Półwyspu 
Helskiego



Potencjalne siedlisko – półwysep Helski



SIEDLISKO FOK – UJŚCIE PRZEKOPU WISŁY
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SIEDLISKO FOK – UJŚCIE PRZEKOPU WISŁY

Foto: Michał Podgórski

Foto: Anna Kassolik

Foto: Służba dyżurna Morskiego Oddziału Straży Granicznej



3 największe współczesne 

zagrożenia dla fok w Bałtyku

• Przyłów - przypadkowe zaplątanie się w sieci wystawione do połowu ryb w rejonach przebywania 

lub na trasie wędrówek fok jest najczęstszą przyczyną śmierci tych zwierząt. Ofiarami przyłowu 

najczęściej stają się młode foki, które giną w sieciach kilka miesięcy po urodzeniu. Krytycznymi 

miesiącami są kwiecień, maj i czerwiec. Przyłów w Bałtyku szacuje się na ponad 2 500 

osobników. (Vanhatalo et. al. 2014) 

• Zanieczyszczenie środowiska - duża koncentracja związków chlorowcopochodnych (PCB i 

DDT) w tkankach fok szarych i obrączkowanych powodowała w latach 70 i 80 zmiany 

patologiczne narządów rodnych samic. W wyniku tych chorób foki nie zachodziły w ciążę, płody 

nie rozwijały się prawidłowo, występowały poronienia, często młode rodziły się martwe. W 

ostatnich latach, dzięki znacznej redukcji zanieczyszczeń ww. związkami, nastąpiła wyraźna 

poprawa zdrowia samic fok bałtyckich. Zmiany patologiczne obserwuje się jedynie u starszych 

osobników powyżej 25 roku życia.

• Brak spokoju w siedlisku - intensywny rozwój turystyki i związana z tym ekspansja człowieka na 

obszary nadmorskie powoduje wypieranie fok z ich tradycyjnych siedlisk. Zwierzęta uciekają tam, 

gdzie mogą znaleźć spokojne miejsca na odpoczynek, a przede wszystkim na odchowanie 

potomstwa. Jednym z zaleceń dotyczących ochrony gatunku jest tworzenie sanktuariów (ostoi) z 

ograniczonym dostępem dla człowieka i czasowymi ograniczeniami dla wszelkich działań 

zakłócających zwierzętom spokój (tj. sporty wodne, transport morski, rybołówstwo).



Foki odpoczywające



Foki niepokojone



Przykłady nieprawidłowego 

zachowania



Bezmyślność



Film Mikoszewo



Obserwacja jednostek w ujściu 

przekopu Wisły

2013 2014 2016 2017 2018 2019

styczeń 4 7 1 14 10

luty 13 16 4 20 8

marzec 27 26 54 41 14 33

kwiecień 121 12 52 16 45 28

maj 78 7 39 51 105 56

czerwiec 117 105 23 119 154 239

lipiec 170 38 106 284 324 584

sierpień 236 223 243 373 600 839

wrzesień 27 91 146 101 211

pazdziernik 32 33 4 33 44

listopad 55 19 7 33 12

grudzień 5 4 15 23

2016 2017 2018 2019

styczeń 2 2 1 1

luty 2 0 0 0

marzec 3 7 0 0

kwiecień 1 11 2 0

maj 4 12 7 2

czerwiec 7 4 7 16

lipiec 17 8 7 10

sierpień 22 14 20 17

wrzesień 18 5 6 4

pazdziernik 3 3 2 4

listopad 10 4 2

grudzień 4 0 1

Tab. 1 Liczba jednostek w okolicach foczej łachy Tab. 2 Liczba płoszeń w okolicach foczej łachy

Focza łacha w ujściu Wisły





TURYSTYKA – REJSY NA FOKI
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Ograniczenia płoszenia fok – pomysły ?
• Szkolenia dla przewoźników

• Certyfikowani przewoźnicy

• Certyfikowanie łodzi

• Stworzenie wytycznych odnośnie 

poruszania się jednostek w ujściu 

Przekopu Wisły

• Tablice informacyjne w miejscach 

wodowania jednostek

• Ograniczenie liczby przepływających 

tam jednostek

• Ograniczenie płoszenia

• Zachowanie odpowiedniej odległości i 

prędkości jednostki pozwoli na spokojną 

obserwację 

Morska przyroda wspólnym 

bogactwem



Zachowanie pożądane w przypadku 
obserwacji płoszenia

• Kontakt z Komisariatem Wodnym Policji w 

Gdańsku 58 328 46 03

• Informowanie Stacji Morskiej Uniwersytetu 

Gdańskiego w Helu 58 675 08 36

• Dokumentowanie foto lub wideo i 

przekazanie policji 

lub Stacji Morskiej
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Dziękuję za uwagę


