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WSTĘP
Projekt "Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce” został zainicjowany przez Stację
Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego w 1996 roku. Realizując założenia projektu, od wiosny 2002, co roku (z
wyjątkiem roku 2006) na wolność wypuszczane są foki wyhodowane lub uratowane
przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF oraz pracowników i wolontariuszy
Stacji Morskiej. Większość fok wyposażana jest w nadajnik satelitarny, który m.in.
przesyła informacje dotyczące pozycji geograficznych fok. Analiza danych z
nadajników pozwala zdobyć́ nowe informacje na temat migracji oraz preferowanych
habitatów i kolonii młodych fok szarych w Bałtyku.
2017 to już dwudziesty pierwszy rok programu ochrony bałtyckich fok. 8 maja, na
plaży Słowińskiego Parku Narodowego, niedaleko miejscowości Czołpino
wypuszczono na wolność́ cztery młode foki szare (Fot. 1 i 2). Jest to potomstwo fok
przebywających w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego. Szczegółowe informacje zawarte są̨ w Tabeli 1. Wszystkie szczeniaki
zostały wyposażone w nadajniki satelitarne firmy Wildlife Computers typu SPOT.

Fot. 1.
Chwila przed wypuszczeniem i pożegnaniem maluchów przez osoby zaangażowane w projekt.
Źródło: www.facebook.com/Fokarium/photos .

Młode foki po wypuszczeniu na wolność́ początkowo eksplorują akwen wodny. Po
pewnym czasie wybierają miejsce stacjonowania, do którego regularnie wracają.
Posejdon i Pąkla po eksploracji polskiej części Morza Bałtyckiego udały się w
kierunku Szwecji. Stacjonowały na wyspach Utklippan (Pąkla) i Olandia (Posejdon).
2

Żadna z nich nie pozostała na polskim wybrzeżu. Jedynie Posejdon przez pewien
moment początkowej fazy eksploracji przebywał w Zatoce Gdańskiej. Z nieznanych
nam przyczyn nadajniki dwóch fok (Pomeranki i Pływacza) po kilku dniach
przestały działać (Tab. 1). Brak informacji o ich śmierci oraz zbieżność dat zerwania
połączenia z ich nadajnikami, pozwala przypuszczać́, że problem był natury
technicznej.

Tab. 1.
Dane dotyczące fok wypuszczonych w roku 2017.

IMIĘ

PŁEĆ POCHODZENIE

DATA
WYPUSZCZENIA

MIEJSCE
WYPUSZCZENIA

TYP
NADAJNIKA

OSTATNI
SYGNAŁ

Pąkla

♀

SMIOUG

08.05.2017

Czołpino

SPOT

19.11.2017

Pomeranka

♀

SMIOUG

08.05.2017

Czołpino

SPOT

11.05.2017

Posejdon

♂

SMIOUG

08.05.2017

Czołpino

SPOT

24.11.2017

Pływacz

♂

SMIOUG

08.05.2017

Czołpino

SPOT

10.05.2017

* SMIOUG - Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Fot. 2.
Pierwszy kontakt z Morzem Bałtyckim szczeniaków urodzonych w 2017 roku.
Źródło: www.facebook.com/Fokarium/photos .
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MIGRACJE FOK
PĄKLA
Fot. 3.
Pąkla przy boku mamy Ani.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Samica foki szarej urodzona
2 lutego 2017 roku w Fokarium
Stacji Morskiej (Fot. 3). Córka
Ani
i
Bubasa.
Przed
opuszczeniem stacji otrzymała
pomarańczowy nadajnik typu
SPOT. Na wolność́ została wypuszczona 8 maja 2017 r. w Słowińskim Parku
Narodowym (Fot. 4).
Przez pierwszy miesiąc Pąkla eksplorowała dużą część południowego Bałtyku
(Mapa 1). 19 czerwca udała się w stronę archipelagu Utklippan, gdzie znajduje się
jedna ze szwedzkich kolonii fok szarych. Utklippan, podobnie jak Mewia Łacha, jest
rezerwatem przyrody, cennym nie tylko dla fok, ale również wielu ptaków
wędrownych. Pąkla przebywała tam prawie przez cały okres obserwacji. Jedynie
dwukrotnie oddaliła się od kolonii i eksplorowała południowo zachodnie wybrzeże
Szwecji, docierając do Falsterbo w regionie Skania. 19 listopada 2017 roku, jej
nadajnik przestał działać. Ostatni sygnał otrzymaliśmy z Zatoki Hanöbukten.

Fot. 4.
Pąkla gotowa na odkrywanie głębin i zasobów Morza Bałtyckiego.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.
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Mapa 1.
Trasa wędrówki Pąkli.
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POMERANKA
Fot. 5.
Pomeranka z mamą Agatą.
Źródło: www.hel.ug.edu.pl/aktu/2017/
czwarte_focze_szczenie_2017.html

Pomeranka urodziła się 3 marca
2017 roku w Fokarium Stacji
Morskiej (Fot. 5). Samica jest
córką Agaty i Bubasa. Przed
opuszczeniem stacji otrzymała
różowy nadajnik typu SPOT. Została wypuszczona 8 maja 2017 r. w Słowińskim
Parku Narodowym (Fot. 6).
Niestety z nieznanych nam powodów nadajnik Pomeranki działał tylko 4 dni. W
tym czasie wysłał 18 sygnałów w promieniu ~10 km od miejsca wypuszczenia, czyli
plaży w Czołpinie (Mapa 2). O godzinie 3:38 dnia 11 czerwca 2017 roku nadajnik
wysłał ostatni sygnał. Brak informacji o śmierci Pomeranki, pozwala mieć nadzieję,
że żyje i ma się dobrze, a brak kontaktu z jej nadajnikiem ma jedynie podłoże
techniczne.

Fot. 6.
Pierwsza kąpiel Pomeranki w wodach Bałtyku.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.

6

Mapa 2.
Trasa wędrówki Pomeranki.
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POSEJDON
Fot. 7.
Posejdon niedługo po urodzeniu.
W tle widać jeszcze łożysko.
Źródło: www.hel.ug.edu.pl/aktu/
2017/foki_na_p_2017.html

Posejdon
urodził
się
27 lutego, jako pierwszy
szczeniak w 2017 roku w
Fokarium Stacji Morskiej
(Fot. 7). Syn Undy Mariny i
Bubasa. Przed opuszczeniem stacji otrzymał zielony nadajnik typu SPOT. Został
wypuszczony 8 maja 2017 r. w Słowińskim Parku Narodowym (Fot. 8).
Przez pierwsze 2 miesiące, Posejdon eksplorował wody południowego Bałtyku
(Mapa 3). Na zachodzie dotarł do granicy z Niemcami Na wschodzie do Zatoki
Gdańskiej, gdzie przebywał przez kilka dni. 2 lipca udał się w kierunku Szwecji.
5 lipca dotarł do Olandii, w okolicy miasta Össby. Stacjonował tam już do ostatniego
dnia działania jego nadajnika, czyli 24 listopada 2017 r. W tym czasie opuszczał to
miejsce regularnie i eksplorował centralną część Morza Bałtyckiego, oddalając się
nawet o 170 km.

Fot. 8.
Posejdon chwilę przed rozpoczęciem swojej wędrówki.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.
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Mapa 3.
Trasa wędrówki Posejdona.
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PŁYWACZ
Fot. 9.
Pływacz z mamą Ewą w porodówce.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Pływacz urodził się w
Fokarium Stacji Morskiej
dnia 28 lutego 2017 roku
(Fot. 9). Samiec jest synem
Ewy
i
Bubasa.
Przed
opuszczeniem stacji otrzymał
filetowy nadajnik typu SPOT. Został wypuszczony 8 maja 2017 r. w Słowińskim
Parku Narodowym (Fot. 6).
Niestety, podobnie jak w przypadku Pomeranki, nadajnik Pływacza działał bardzo
krótko. Po dwóch dniach, 10 maja otrzymaliśmy ostatni sygnał. W tym czasie
odebraliśmy 37 pozycji w promieniu 30 km od Czołpina. Nie znamy powodów tej
sytuacji, ale mamy nadzieję, że foka cieszy się wolnością, a awaria ma podłoże
techniczne. Nie dotarły do nas żadne informacje na temat śmierci Pływacza.

Fot. 10.
Pływacz z świeżo przyklejonym nadajnikiem.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.
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Mapa 4.
Trasa wędrówki Pływacza.
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GŁÓWNE MIEJSCA POBYTU FOK
Migrację fok dzielimy na dwie fazy: fazę eksploracji, gdy zwierzę porusza się po
dużym obszarze, eksploruje morze, jego zasoby i wybrzeża; oraz fazę stacjonarną,
gdy wybiera sobie strefę̨, w której odpoczywa i wokół której poluje (wyraźnie
widoczne na mapach migracji fok w postaci dużego zagęszczenia linii oraz punktów,
np. Mapa 5). W tym roku wyraźnie mogliśmy zaobserwować ten podział jedynie u
Pąkli i Posejdona (Mapy 1 i 3). Dwa z czterech nadajników bardzo szybko przestały
działać. Odebrane sygnały są nie wystarczające, aby wyciągnąć jakiekolwiek
wniosków na temat migracji tych fok (Pomeranka i Pływacz).

Fot. 11.
Obraz z wieży obserwacyjnej umieszczonej na Foczej Łasze.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.

Dane zebrane w ramach projektu "Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce”
uwidoczniły trzy główne wzorce wędrówek przyjmowane przez wypuszczane foki
(patrz poprzednie raporty dostępne na stronie: www.wedrowkifok.wwf.pl).
Zjawisko to, nazywane jest przestrzenną synchronizacją i obserwuje się je u zwierząt
w czasie migracji lub dyspersji. Część fok bezpośrednio po wypuszczeniu udaje się
na północ w okolicę Estońskiej wyspy Saarema i Ujścia Zatoki Botnickiej. Od kilku
lat wypuszczane foki, po krótkiej eksploracji południowego Bałtyku, udają się w
kierunku Zatoki Gdańskiej i stacjonują w Ujściu Wisły. Kolejnym popularnym
kierunkiem jest południowe wybrzeże Szwecji. W tym roku, był to jedyny rejon
wybrany przez obserwowane przez nas zwierzęta. Pąkla osiedliła się na wyspie
Utklippan, a Posejdon na zachodnio-południowym wybrzeżu Olandii (Mapa 5,
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kolory odpowiednio: pomarańczowy i zielony). Widoczne jest to również na
mapach przedstawiających estymację jądrową gęstości (wyznaczanie gęstości
rozkładu zmiennej losowej, na podstawie uzyskanej próby) odebranych sygnałów
satelitarnych z nadajników fok (Mapa 6). Czerwone obszary to miejsca z
największym zagęszczeniem sygnałów i wskazują obszar najbliżej kolonii, w której
przebywały foki. Pola żółte i pomarańczowe pokazują areał osobniczy fok, obszar w
którym poruszały się foki w celu zdobywania pożywienia.
16 lipca 2017 roku na Foczej Łasze zainstalowano wieżę obserwacyjną do
monitoringu pierwszej od wielu lat polskiej kolonii foki szarej (Fot. 11). Bliskość
kamery pozwala nie tylko lepiej liczyć osobniki obecne na łasze, ale również na ich
ewentualną identyfikację. W tym roku, w oparciu o numer wymrożony na boku,
rozpoznano, że są obecne tam dwie foki wypuszczone na wolność w latach 2013
(Łodzik – P51) i 2017 (Kasia – P36, Fot. 12).

Fot. 12.
Kasia z widocznym wymrożonym numerem P36.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.

Ujście Wisły to jedyne miejsce na polskim wybrzeżu gdzie regularnie można
obserwować foki. Choć w tym roku żadna z fok się tam nie osiedliła, to od 2007 jest
to kolonia wybierana przez osobniki wypuszczane w ramach projektu "Restytucji i
ochrony fok szarych w Polsce”. Odosobnienie Foczej Łachy zapewnia fokom spokój
oraz bliskość docelowych gatunków ryb. Z roku na rok liczba fok szarych
obserwowanych w tym rejonie rośnie i osiąga rekordowe wyniki (więcej informacji:
www.fokarium.pl/obserwacjefok/obserwacjefokrezerwat.htm). Polskie wybrzeże
jest zdominowane przez przemysł turystyczny, pozostawiając niewiele spokojnych
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i zacisznych miejsc do wykorzystania przez foki w okresie rozrodu. Jednak plaże w
obszarach parków narodowych i wojskowych mają pewien potencjał.

Mapa 5.
Trasa wędrówek fok wypuszczonych w 2017 roku.
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Mapa 6.
Estymacja jądrowa gęstości odebranych sygnałów z nadajników wskazująca główne
miejsca pobytu fok wypuszczonych w 2017 r.
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