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Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Hel, 10/12/2018 r.

Autorzy zdjęcia: Joanna Boratyńska i Michał Bała.

“WPROWADZENIE OSOBNIKÓW FOK DO
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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 ich pozycji geograficznych.
Analiza danych z nadajników pozwala zdobyć́ nowe informacje na temat migracji
oraz preferowanych habitatów i kolonii młodych fok szarych w Bałtyku.
W 2018 roku po raz dwudziesty drugi w ramach programu ochrony bałtyckich fok
wypuszczono na wolność́ osiem młodych fok szarych (Fot. 1 i 2). Dwie z nich to
potomstwo fok przebywających w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego. Pozostałe sześć fok urodziło się na wolności, ale ze
względu na zły stan zdrowia trafiły na rehabilitację do fokarium Stacji Morskiej.
Szczegółowe informacje zawarte są̨ w Tabeli 1. Wszystkie szczeniaki zostały
wyposażone w nadajniki satelitarne firmy Wildlife Computers – typu SPLASH lub
SPOT.

Fot. 1.
Młode foki wypuszczone na wolność i żegnane przez osoby zaangażowane w projekt, Czołpino 2018.
Autorzy zdjęcia: Joanna Boratyńska i Michał Bała.
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Podczas pierwszych tygodni migracji młode foki eksplorują akwen wodny. Po
pewnym czasie wybierają miejsce stacjonowania, do którego regularnie wracają.
Niestety w tym roku większość (5 z 8) nadajników przestała działać bardzo szybko
i w tych wypadkach nie zdążyliśmy zaobserwować fazy stacjonarnej. Trzy foki: Ryf,
Rewa i Nautka zostały znalezione martwe w przeciągu miesiąca po wypuszczeniu.
Nie wiemy co przerwało połączenie z nadajnikami Borka i Stagienki. Podczas
obserwacji Borek ograniczył swoją eksplorację do Ujścia Wisły, gdzie został
wypuszczony. Stagienka udała się daleko na północ w okolicę estońskiej Wyspy
Saaremaa. Więcej danych niestety nie mamy i nie wiemy jak dalej potoczyła się ich
wędrówka oraz gdzie się osiedliły. Z nadajników Jury i Oksywka udało nam się
zebrać dane o ich wędrówkach aż do jesieni. Jura po eksploracji południowego
Bałtyku udała się do Ujścia Wisły i w jego okolicach rezydowała. Oksywek natomiast,
udał się aż w okolice Sztokholmu. Po czym wrócił i również dołączył do kolonii w
Ujściu Wisły. Jedna z fok, Chłapek, została wypuszczona w grudniu 2018 rok i jej
nadajnik wciąż wysyła sygnały. Foka jeszcze eksploruje polską część Bałtyku,
dlatego informacje na temat jej migracji będą zawarte w przyszłorocznym raporcie
(tzn. z roku 2019).

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

IMIĘ

PŁEĆ POCHODZENIE

DATA
WYPUSZCZENIA

MIEJSCE
WYPUSZCZENIA

TYP
NADAJNIKA

OSTATNI
SYGNAŁ

Ryf

♂

SMIOUG

29.05.2018

Czołpino

SPLASH

09.06.2018

Rewa

♀

SMIOUG

29.05.2018

Czołpino

SPLASH

brak

Nautka

♀

rehabilitacja

29.05.2018

Czołpino

SPOT

01.06.2018

Jura

♀

rehabilitacja

29.05.2018

Czołpino

SPOT

30.10.2018

Borek

♂

rehabilitacja

12.06.2018

Ujście Wisły

SPLASH

03.07.2018

Oksywek

♂

rehabilitacja

12.06.2018

Ujście Wisły

SPOT

01.12.2018

Stegienka

♀

rehabilitacja

12.06.2018

Ujście Wisły

SPOT

06.08.2018

Chłapek

♂

rehabilitacja

11.12.2018

Półwysep Helski

SPOT

-

* SMIOUG - Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
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Fot. 2.
Pierwszy kontakt z Morzem Bałtyckim szczeniaków urodzonych w 2018 roku. Na zdjęciu po lewej
stronie widoczna Nautka, z niebieskim nadajnikiem, oraz Ryf, z nadajnikiem w kolorze szarym. Po
prawej – Jura i jej fioletowy nadajnik. Rewa jest pod wodą.
Autorzy zdjęcia: Joanna Boratyńska i Michał Bała.

4

MIGRACJE FOK
RYF
Fot. 3.
Ryf z mamą – Undą Mariną.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Samiec foki szarej urodzony
8 marca 2018 roku w Fokarium
Stacji Morskiej (Fot. 3). Syn
Undy Mariny i Bubasa. Przed
opuszczeniem stacji otrzymał
szary nadajnik typu SPLASH
(Fot. 4). Na wolność́ został wypuszczony 29 maja 2018 r. w Słowińskim Parku
Narodowym (Fot. 1 i 2).

Fot. 4.
Ryf wyposażony w nadajnik typu SPLASH, pomalowany na szaro.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Po wypuszczeniu Ryf udał się bardzo szybko do Zatoki Gdańskiej, w okolice Ujścia
Wisły (Mapa 1). Niestety ta wędrówka skończyła się dla niego tragicznie. 9 czerwca
otrzymaliśmy ostatni sygnał z jego nadajnika. Tydzień później, dnia 16 czerwca, jego
ciało znaleziono w Kątach Rybackich (Fot. 5), niecałe 3 tygodnie po wypuszczeniu
na wolność. Ryf miał na sobie pozostałości po żyłkowych sieciach rybackich. Bardzo
możliwe, że foka zaplątała się w sieci i utopiła, ginąc w wyniku tzw. przyłowu,
ponieważ nie mogła nabrać kolejnego oddechu. Jest to najczęstsza przyczyna
śmierci fok.

Fot. 5.
Ciało Ryfa znalezione w okolicach Kątów Rybackich. Ciało było pokryte pozostałościami żyłkowych
sieci rybackich.
Autor zdjęcia: Bartłomiej Arciszewski.
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Mapa 1.
Trasa wędrówki Ryfa.
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REWA
Fot. 6.
Rewa
przy
boku
mamy Ewy.
Autor zdjęcia: Michał
Bała.

Rewa urodziła się
9 marca 2018 roku
w Fokarium Stacji
Morskiej (Fot. 6).
Samica jest córką
Ewy i Bubasa. Na wolność została wypuszczona 29 maja 2018 r. w Słowińskim Parku
Narodowym (Fot. 1 i 2). Przed opuszczeniem stacji przyklejono jej różowy nadajnik
typu SPLASH (Fot. 7).
Z nieznanych nam powodów nadajnik Rewy od dnia 29 maja do 26 czerwca nie
wysłał żadnych sygnałów, dlatego nie posiadamy żadnych informacji na temat jej
wędrówki. Dnia 26 czerwca foka została znaleziona martwa na plaży Słowińskiego
Parku Narodowego (Fot. 8), około 4 km od miejsca wypuszczenia. Niestety nie
ustalono jeszcze przyczyny śmierci zwierzęcia.

Fot. 7.
Rewa z już przyklejonym nadajnikiem w kolorze różowym.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Fot. 8.
Ciało Rewy znalezione na plaży Słowińskiego Parku Narodowego, 26 czerwca 2018.
Autor zdjęcia: Paweł Żmuda.
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NAUTKA
Fot. 9.
Nautka, jeszcze pokryta lanugo, w
szpitaliku polowym Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Michał Podgórski.

Nautkę znaleziono 11 kwietnia
2018 r. w Gdańskiej Stoczni
Nauta, od której pochodzi jej
imię. Ze względu na zły stan
zdrowia została przewieziona
do szpitalika Stacji Morskiej,
gdzie
przebywała
pod
troskliwą opieką, aż do pełnego
wyzdrowienia (Fot. 9). 29 maja w Słowińskim Parku Narodowym trafiła z powrotem
na wolność (Fot. 1 i 2). Przed opuszczeniem stacji została wyposażona w niebieski
nadajnik typu SPOT (Fot. 10.).

Fot. 10.
Nautka i jej nadajnik pomalowany na niebiesko.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Nadajnik Nautki zarejestrował 22 sygnały w promieniu ~38 km od miejsca
wypuszczenia, czyli plaży w Czołpinie (Mapa 2). Ostatni sygnał otrzymaliśmy
1 czerwca o godzinie 3:38, czyli po 4 dniach przebywania na wolności. Jej ciało
zostało znalezione miesiąc później na plaży w Ustce, ok. 30 km od Czołpina (Fot. 11).

Fot. 11.
Martwa Nautka z niebieskim nadajnikiem znaleziona na plaży w Ustce, 1 lipca 2018 r.
Autor zdjęcia: Iwona Wiaderny.
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Mapa 2.
Trasa wędrówki Nautki.
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JURA
Fot. 12.
Jura w szpitaliku Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Michał Podgórski.

Mała Jura została znaleziona na
plaży w Juracie 19 kwietnia 2018 r.
Stamtąd trafiła do szpitalika Stacji
Morskiej w celu poprawy stanu
zdrowia (Fot. 12). Jej rehabilitacja
zakończyła się 29 maja. Została
wypuszczona na wolność razem z
Ryfem, Rewą i Nautką na plaży
Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Przed opuszczeniem stacji otrzymała
filetowy nadajnik typu SPOT (Fot. 13).
Przez pierwszy miesiąc migracji Jura eksplorowała południowy Bałtyk na zachód od
Czołpina. Dopłynęła do Zatoki Greifswaldzkiej i stamtąd, 19 czerwca, zawróciła na
wschód. 24 czerwca wpłynęła do Zatoki Gdańskiej, gdzie dołączyła do kolonii fok
szarych w rejonie Ujścia Wisły. Tam stacjonowała przez pozostały okres obserwacji
(ok. 4 miesiące), praktycznie nie wypływając poza granice Zatoki Gdańskiej. Ostatni
sygnał z jej nadajnika przesłany został z Ujścia Wisły, 30 października 2018r. o
godzinie 16:58.

Fot. 13.
Jura z świeżo przyklejonym nadajnikiem w kolorze fioletowym.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 3.
Trasa wędrówki Jury.
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BOREK
Fot. 14.
Borek w szpitaliku Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Michał Podgórski.

29 kwietnia 2018 r. na plaży w
okolicy Boru na Półwyspie
Helskim znaleziono Borka.
Stan zdrowia młodej foki nie
był najlepszy i zadecydowano
o poddaniu jej rehabilitacji w
szpitaliku Stacji Morskiej (Fot.
14). Po sześciu tygodniach foka
odzyskała siły i dnia 12 czerwca
2018 r., w okolicach Ujścia Wisły, trafiła ponownie na wolność. Przed opuszczeniem
stacji został wyposażony w nadajnik typu SPOT koloru pomarańczowego (Fot. 15).
Nadajnik Borka wysyłał sygnały tylko przez dwa tygodnie (Mapa 4). Przez cały ten
czas foka przebywała w okolicach Ujścia Wisły. 3 lipca 2018 r. o godzinie 16:31 w
odległości ok. 28 km od miejsca wypuszczenia, zarejestrowany został ostatni sygnał
z jej nadajnika. Nie znamy przyczyn braku dalszego kontaktu z nadajnikiem. Mamy
jednak nadzieję, że foka cieszy się wolnością, a awaria ma podłoże techniczne.
Dotychczas nie dotarły do nas żadne informacje na temat śmierci Borka.

Fot. 15.
Borek gotowy do transportu i wypuszczenia na wolność.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 4.
Trasa wędrówki Borka.
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OKSYWEK
Fot. 16.
Oksywek w szpitaliku Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Michał Podgórski.

Oksywka znaleziono 11 kwietnia 2018 r. w Gdyni
Oksywie. Jego kondycja nie była najlepsza
dlatego trafił na rehabilitację do szpitalika Stacji
Morskiej (Fot. 16). Po upływie dwóch miesięcy,
12 czerwca, w pobliżu kolonii fok z Ujścia Wisły
wrócił na wolność. Przed rozpoczęciem
wędrówki przyklejono mu żółty nadajnik typu
SPOT (Fot. 17).
Przez pierwsze sześć tygodni wędrówki,
Oksywek dosyć intenswnie eksplorował wody
Morza Bałtyckiego (Mapa 5). Z pośród wszystkich szczeniaków wypuszczonych na
wolność i poddanych obserwacji w 2018 r. dotarł najdalej na północ. 3 lipca dopłynął
do wybrzeży Gminy Norrtälje (w regionie Sztokholm). Ale 22 lipca był już z
powrotem w Zatoce Gdańskiej. Następnego dnia dołączył do kolonii fok w Ujściu
Wisły i rezydował tam do końca czasu obserwacji (ponad 4 miesiące). Udając się
jedynie na krótkie wędrówki w obrębie Zatoki Gdańskiej. 1 grudnia o godzinie 8:46
rano otrzymaliśmy ostatni sygnał z jego nadajnika. Foka przebywała niedaleko
Półwyspu Helskiego.

Fot. 17.
Oksywek po przyklejeniu nadajnika typu SPOT w kolorze żółtym.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 5.
Trasa wędrówki Oksywka.
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STEGIENKA
Fot. 18.
Stegienka kilka dni po trafieniu do szpitalika Stacji
Morskiej.
Autor zdjęcia: Michał Podgórski.

Stegienkę znaleziono na plaży w Stegnie,
27 kwietnia 2018 r. Z uwagi na kiepski stan
zdrowia zadecydowano o przyjęciu młodej foki do
szpitalika Stacji Morskiej na rehabilitację (Fot. 18).
Pod troskliwą opieką pracowników szczeniak
wrócił do zdrowia i zdecydowanie przybrał na
wadze. Dzięki czemu, 12 czerwca 2018 r. wraz z
Borkiem i Oksywkiem, Stegienka wróciła na
wolność, rozpoczynając wędrówkę w Ujściu
Wisły. W celu monitorowania trasy jej migracji przyklejono jej czerwony nadajnik
typu SPOT (Fot. 19).
Podobnie jak Oksywek, Stegienka zaraz po wypuszczeniu udała się na północ (Mapa
6). 5 lipca dotarła na północne wybrzeże estońskiej Wyspy Saaremaa. W tym
regionie odbieraliśmy sygnały z jej nadajnika jeszcze przez miesiąc. Dnia 6 sierpnia,
kontakt się urwał. Ostatni sygnał zarejestrowany został niedaleko zachodniego
wybrzeża Wyspy, który przynależy do Parku Narodowego Vislandii. Nie mamy
dalszych wieści na temat dalszych losów Stegienki.

Fot. 19.
Stegienka i jej wyraźnie czerwony nadajnik.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 6.
Trasa wędrówki Stegienki.
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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 i punktów
oraz na mapie przedstawiającej estymację jądrową gęstości, Mapa 8). W tym roku
ten podział zaobserwowaliśmy jedynie u Jury i Oksywka (Mapy 3 i 5). Pozostałe pięć
nadajników przestało działać, zanim foki wkroczyły w fazę stacjonarną. Z uwagi na
to, nie możemy wyciągnąć zbyt wiele wniosków na temat tych migracji.
Dane zbierane w ramach projektu "Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce”
uwidoczniają 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. (1) Popularnym kierunkiem wędrówek naszych fok
jest południowe wybrzeże Szwecji, ale w tym roku żaden z obserwowanych
szczeniaków tam nie dopłynął. (2) Część fok bezpośrednio po wypuszczeniu udaje
się na północ, w okolicę Estońskiej wyspy Saarema i Ujścia Zatoki Botnickiej. W tym
kierunku udały się Stegienka i Oksywek (Mapa 7, kolory odpowiednio: czerwony i
żółty). Niestety nadajnik Stegienki przestał wysyłać sygnały już po 2 miesiącach i nie
wiemy czy foka została w okolicach Estonii, czy może przemieściła się w inne
miejsce. Oksywek natomiast, po dotarciu na północ i eksploracji większej części
Morza Bałtyckiego, wrócił na polskie wybrzeże i dołączył do fok z Ujścia Wisły
(Mapa 5). I to właśnie rejon Ujścia Wisły, okazał się najczęściej wybierany wśród
obserwowanych szczeniaków. Wiemy, że dwie spośród siedmiu fok zadomowiły się
w tym obszarze na dłużej. Wcześniej wspomniany już Oksywek oraz Jura. (3) Jura
podążała trzecim, typowym wzorcem migracji. Najpierw krótko eksplorowała
południowy Bałtyk, po czym popłynęła w kierunku Zatoki Gdańskiej i dołączyła do
kolonii fok w Ujściu Wisły. W rejonie Ujścia Wisły obserwowane były też Borek i
Ryf. Kontakt z nadajnikami Rewy i Nautki urawał się na tyle szybko, że nie jesteśmy
w stanie powiedzieć nic na temat ich migracji. Obie foki oraz Ryf zostały znalezione
martwe.
Popularność Ujścia Wisły wśród tegorocznych szczeniaków widoczna jest również
na mapach przedstawiających estymację jądrową gęstości (wyznaczanie gęstości
rozkładu zmiennej losowej, na podstawie uzyskanej próby) odebranych sygnałów
satelitarnych z nadajników (Mapa 8). W tym roku powstał tylko jeden czerwony
obszar, czyli miejsce o największym zagęszczeniu sygnałów. Wskazuje on najbliższą
kolonię, w której przebywały foki, czyli rejon Ujścia Wisły. Pola żółte i
pomarańczowe pokazują przypuszczalny areał osobniczy fok, obszar w którym
poruszały się foki w celu zdobywania pożywienia.
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Ujście Wisły to jedyne miejsce na polskim wybrzeżu gdzie regularnie można
obserwować foki (Fot. ). A od 2007 jest to również 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). Niestety Zatoka Gdańska jest też obszarem
popularnym dla rybaków. Co generuje pewien konflikt. Rybacy traktują foki jako
konkurencję. A foki, niestety, bardzo często stają się ofiarą przyłowu. Jak
najprawdopodobniej tegoroczny Ryf.

Fot. 20.
Ciała młodych fok szarych związane liną i przytwierdzone do cegły.
Źródło: Archiwum Stacji Morskiej.

Niestety ten rok był drastycznie wyjątkowy dla programu „Restytucji i ochrony fok
szarych w Polsce”. Trzy osobniki poddane obserwacji satelitarnej zostały znalezione
martwe w ciągu miesiąca od dnia wypuszczenia ich na wolność. Kilka bardzo
młodych szczeniąt spotkanych na plażach wiosną 2018 roku, miało
charakterystyczne urazy głowy i szczęki, będące niewątpliwie śladem okrutnego
działania człowieka. Niestety mimo szczerych chęci pracowników szpitalika Stacji
Morskiej, nie wszystkie zwierzęta udało się uratować. Wśród wielu martwych fok
znalezionych na wybrzeżu, 15 ciał nosiło znamiona celowej ingerencji człowieka.
Foki miały rozcięty brzuch, ale były też gorsze przypadki. 26 maja, na plaży w Gdyni
Oksywie znaleziono ciała dwóch młodych fok związanych liną i przytwierdzonych
do cegłówki (Fot. 21). Foki miały również rozcięte brzuchy. 29 maja na Półwyspie
Helskim znaleziono martwą Helenkę. Foka przeszła rehabilitację w Stacji Morskiej
i została wypuszczona na wolność 2 tygodnie wcześniej. Ustalono, że bezpośrednią
przyczyną zgonu było zmiażdżenie czaszki. 6 lipca w Gdyni Oksywie znaleziono
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kolejną fokę z roztrzaskaną czaszką. Niestety w większości przypadków nie wiemy
czy foki zginęły z ręki człowieka czy okaleczono je już po śmierci, np. w celu ukrycia
ciał znalezionych w sieciach. Liczymy, że sekcje zwłok pozwolą odpowiedzieć na to
kluczowe pytanie. W każdym przypadku powiadomiona zastałą Policja i Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Takie akty okrucieństwa powinny być
karane. Foka szara jest gatunkiem chronionym i działanie na jej szkodę podlega
egzekucji prawnej związanej z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) oraz Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111 poz.
724).

Fot. 21.
Ciała młodych fok szarych związane liną i przytwierdzone do cegły.
Autor zdjęcia: Arkadiusz Andrałojć.
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Mapa 7.
Trasa wędrówek fok wypuszczonych w 2018 roku.
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Mapa 8.
Estymacja jądrowa gęstości odebranych sygnałów z nadajników wskazująca główne
miejsca pobytu fok wypuszczonych w 2018 r.
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