Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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ŚRODOWISKA W RAMACH RESTYTUCJI”
RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2019
Opracowała: Monika Dyndo

Spis treści
WSTĘP .............................................................................................................. 2
INDYWIDUALNE MIGRACJE FOK ....................................................................... 5
KAMYK .............................................................................................................. 5
KAWKA .............................................................................................................. 7
PIASKA .............................................................................................................. 9
RÓWEK .............................................................................................................11
SKIPER ..............................................................................................................13
SZEKLA ............................................................................................................ 14
SZPERK ............................................................................................................ 16
SŁOWIANKA .................................................................................................... 18
ZBYSZEK ......................................................................................................... 20
CHŁAPEK ......................................................................................................... 22
CHARAKTERYSTYKA MIGRACJI FOK ....................................................................... 24

1

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, co roku od wiosny 2002
(poza rokiem 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
zdobyć nowe informacje na temat migracji oraz preferowanych habitatów i kolonii
młodych fok szarych w Bałtyku.

Fot. 1
Wypuszczanie na wolność młodych fok urodzonych w 2019 roku, Czołpino - Słowiński Park Narodowy.
Autor zdjęcia: Paweł Średziński

Rok 2019 to dwudziesty trzeci rok programu ochrony bałtyckich fok, w ramach którego
wypuszczono na wolność dziewięć młodych fok szarych (Tabela 1; Fot. 1 i 2). Trzy z nich
urodziły się w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego. Pozostałe sześć fok zostało znalezione na polskim wybrzeżu i ze względu
na zły stan zdrowia (najczęściej niedożywienie i odwodnienie) trafiły do fokarium Stacji
Morskiej. Pod koniec 2018 na wolność wrócił też Chłapek, który przeszedł leczenie
i rehabilitację w szpitalu Stacji Morskiej. Dane z jego migracji również są uwzględnione
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i omówione w tym raporcie. Wszystkie szczeniaki przed wypuszczeniem na wolność zostały wyposażone w nadajniki satelitarne firmy Wildlife Computers – typu SPLASH lub
SPOT. Szczegółowe informacje na temat wypuszczonych fok (pochodzenie, data
i miejsce wypuszczenia, typ nadajnika) są zawarte w Tabeli 1.
Początek migracji to czas eksploracji akwenu wodnego przez młode foki. W ten sposób
zdobywają one informacje na temat łowisk, kolonii, dostępności i jakości habitatów. Po
pewnym czasie wybierają miejsce stacjonowania, do którego regularnie wracają. W tym
roku udało nam się zaobserwować fazę stacjonarną u czterech fok. Jedna z nich – Piaska,
wybrała Ujście Wisły. Szekla stacjonowała w okolicach szwedzkiej wyspy Olandia,
a następnie na Wyspie Saltholm. Słowianka dopłynęła daleko na północ i rezydowała
w północnej sekcji Zatoki Ryskiej. Chłapek, foka wypuszczona w 2018 roku, po intensywnej eksploracji Bałtyku środkowego osiedlił się na wschodnim wybrzeżu Gotlandii. Nadajniki dwóch fok – Skipera i Zbyszka, przestały wysyłać sygnały, zanim foki wkroczyły
w fazę stacjonarną. Natomiast dwie foki, Kamyk i Rówek, zostały znalezione martwe na
polskim wybrzeżu.
Tabela 1
Dane dotyczące fok wypuszczonych w roku 2019 i jednej foki wypuszczonej pod koniec 2018 r.
IMIĘ

PŁEĆ POCHODZENIE

DATA
WYPUSZCZENIA

MIEJSCE
WYPUSZCZENIA

TYP
NADAJNIKA

OSTATNI
SYGNAŁ

Kamyk

♂

rehabilitacja

31-05-2019

Ujście Wisły

SPLASH

20-08-2019

Kawka

♀

rehabilitacja

31-05-2019

Ujście Wisły

SPOT

27-06-2019

Piaska

♀

rehabilitacja

14-06-2019

Ujście Wisły

SPLASH

07-12-2019

Rówek

♂

rehabilitacja

07-05-2019

Czołpino

SPOT

09-05-2019

Skiper

♂

SMIOUG*

07-05-2019

Czołpino

SPLASH

07-05-2019

Szekla

♀

SMIOUG*

07-05-2019

Czołpino

SPLASH

01.02-2019

Szperk

♂

SMIOUG*

07-05-2019

Czołpino

SPLASH

29-08-2019

Słowianka

♀

rehabilitacja

24-06-2019

Ujście Wisły

SPOT

26-10-2019

Zbyszek

♂

rehabilitacja

10-06-2019

Ujście Wisły

SPLASH

17-06-2019

Chłapek

♂

rehabilitacja

11-12-2018

Półwysep Helski

SPOT

24-03-2019

* SMIOUG - Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
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Fot. 2
Pierwszy kontakt z Morzem Bałtyckim: w wodzie Szekla - różowy nadajnik, na plaży Skiper - biały nadajnik
i Szperk - zielony nadajnik.
Autor zdjęcia: Paweł Średziński.
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INDYWIDUALNE MIGRACJE FOK
1 KAMYK
Fot. 3
Kamyk na początku pobytu w Stacji
Morskiej.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Kamyk - samiec foki szarej,
znaleziony 27 kwietnia 2019
roku w Świnoujściu na kamieniach wzmacniających
brzeg. Jego tylna płetwa była
opuchnięta, dlatego przewieziono go do szpitala Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry (Fot. 3.). W dniu przyjęcia ważył 17.3 kg, był niedożywiony i odwodniony, miał
też gorączkę. Kamyk szybko odzyskał siły i przybrał na wadze prawie 11 kg. 31 maja 2019
roku w pobliżu Ujścia Wisły został wypuszczony na wolność. Przed opuszczeniem stacji
otrzymał fioletowy nadajnik typu SPLASH (Fot. 4).
Przez pierwsze 40 dni Kamyk intensywnie eksplorował południow0-wschodnią część
Morza Bałtyckiego przynależącą do polskiej strefy ekonomicznej (Mapa 1). W tym czasie
był dwukrotnie w Zatoce Gdańskiej. 8 czerwca i 4 lipca był widziany na Foczej Łasze.
9 lipca 2019 roku, udał się w kierunku południowych wybrzeży Szwecji, gdzie głównie
eksplorował Zatokę Hanöbukten. Miesiąc później pojawił się w okolicy Wyspy Bornholm,
a następnie wrócił na polskie wybrzeże. Ostatni sygnał z jego nadajnika zarejestrowano
20 sierpnia 2019 roku o godzinie 5:49 rano w okolicach Rowów. Niestety, ten sygnał
otrzymaliśmy, gdy foka leżała już martwa na brzegu (Fot. 4).
Fot. 4
Martwy
Kamyk,
znaleziony na plaży
w okolicy Rowów.
Na szyi wciąż jest
przyklejony
jego
fioletowy nadajnik
typu SPLASH.
Autor zdjęcia:
Monika Gregorczyk
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Mapa 1
Trasa wędrówki Kamyka.
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2 KAWKA
Fot. 5
Kawka w szpitalu Stacji Morskiej.
Źródło:
www.facebook.com/Fokarium/photos

Kawka znaleziono 12 kwietnia
2019 roku na plaży w Karwi.
Samica trafiła do szpitala Stacji
Morskiej, ważąc jedynie 14.5 kg
(Fot. 5). Była znaczne niedożywiona, odwodniona i miała gorączkę.
31 maja 2019 roku, po rehabilitacji
trwającej niecałe dwa miesiące, wróciła na wolność w okolicach Ujścia Wisły. Przed
opuszczeniem stacji przyklejono jej czerwony nadajnik typu SPOT (Fot. 6).
Nadajnik Kawki wysyłał sygnały jedynie przez 27 dni. W tym czasie foka eksplorowała
Zatokę Gdańską (Mapa 2). Kawka była kilkakrotnie widziana na Foczej Łasze. Ułożenie
sygnałów również wskazuje, że regularnie pojawiała się w tych okolicach. Niestety,
27 czerwca 2019 roku o godzinie 14:57 otrzymaliśmy ostatni sygnał z jej nadajnika.
W tym czasie przebywała w okolicach Ujścia Wisły, a jej kilkakrotne obserwacje na Foczej
Łasze pozwalają przypuszczać, że foka ma się dobrze i wciąż przebywa w polskiej ostoi
fok szarych.
Fot. 6
Kawka przed wskoczeniem
do
Zatoki
Gdańskiej,
31 maja 2019. Na szyi widać jej czerwony nadajnik
typu SPOT.
Autor zdjęcia: Wiktoria
Gawrońska.
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Mapa 2
Trasa wędrówki Kawki.
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3 PIASKA
Fot. 7
Malutka Piaska podczas leczenia
w szpitalu Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Piaskę znaleziono 7 kwietnia
2019 roku w miejscowości
Piaski na Mierzei Wiślanej. Ze
względu na zły stan zdrowia
i niską wagę (11.5kg) została
przewieziona do szpitala
Stacji Morskiej (Fot. 7), gdzie przebywała pod troskliwą opieką, aż do odzyskania formy.
14 czerwca 2019 roku w okolicach Ujścia Wisły, ważąca już 33.4 kg, Piaska trafiła
z powrotem na wolność. Przed opuszczeniem stacji została wyposażona
w pomarańczowy nadajnik typu SPLASH (Fot. 8).
Piaska przez prawie miesiąc eksplorowała Zatokę Gdańską (Mapa 3). 19 czerwca oraz
4 lipca była widziana na Foczej Łasze. Następnie rozszerzyła obszar swoich eksploracji
o większość południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego. Pod koniec lipca, wróciła
jednak w okolice Ujścia Wisły i tam stacjonowała przez resztę okresu monitoringu.
Ostatni sygnał został zarejestrowany 7 grudnia 2019 roku o 6:50 rano w okolicach Foczej
Łachy.
Fot. 8
Piaska z nadajnikiem SPLASH w kolorze
pomarańczowym.
Źródło:
www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 3
Trasa wędrówki Piaski.
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4 RÓWEK
Fot. 9
Rówek w szpitalu Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Wychudzony Rówek został znaleziony na plaży w Rowach,
30 marca 2019 roku. Gdy trafił do
szpitala Stacji Morskiej, był niedożywiony i odwodniony, a przednie płetwy miał jeszcze pokryte
lanugo (Fot. 9). Jego rehabilitacja
zakończyła się 7 maja 2019 roku. Na wolność trafił razem ze Skiperem, Szeklą
i Szperkiem na plaży Słowińskiego Parku Narodowego w okolicach Czołpina. Przed
opuszczeniem stacji otrzymał żółty nadajnik typu SPOT (Fot. 10).
Nadajnik Rówka zarejestrował 29 sygnałów w promieniu 9 km od Czołpina - miejsca
wypuszczenia (Mapa 3). Ostatni sygnał otrzymaliśmy 9 maja o godzinie 17:52, czyli po
2 dniach przebywania na wolności. Niestety Rówek nie przeżył, jego ciało znaleziono
21 czerwca 2019 roku na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Fot. 10
Rówek już pływający w Morzu Bałtyckim. Widać też jego żółty nadajnik typu SPOT lekko wystający z wody.
Autor zdjęcia: Jarosław Jankowski.
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Mapa 4
Trasa wędrówki Rówka.
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5 SKIPER
Fot. 11
Młodziutki Skiper.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek

6 marca 2019 roku na świat przyszedł Skiper, syn Ewy i Bubasa
(Fot. 11). Po dwóch miesiącach
troskliwej opieki mamy oraz
pracowników Fokarium, 7 maja
2019 roku trafił na wolność z
plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Przed opuszczeniem stacji został wyposażony w nadajnik typu SPLASH koloru
białego (Fot. 12). Nadajnik przed przyklejeniem, jak w każdym przypadku, był testowany
i sprawdzany. Niestety po wypuszczeniu już nie odebraliśmy żadnego sygnału z nadajnika Skipera. Najprawdopodobniej zawiodła technika.
Fot. 12
Skiper z białym nadajnikiem typu
SPLASH gotowy do transportu
i wypuszczenia na wolność.
Źródło:
www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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6 SZEKLA
Fot. 13
Grubiutka Szekla jeszcze pokryta
lanugo.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Szekla urodziła się 9 marca
2019 roku (Fot. 13). Jest córką
Undy Mairny i Bubasa. Po odchowaniu przez matkę i przygotowaniu do życia na wolności przez pracowników
Fokarium, 7 maja 2019 roku w
okolicach Czołpina (Słowiński Park Narodowy), Szekla trafiła na wolność. Przed rozpoczęciem wędrówki przyklejono jej różowy nadajnik typu SPLASH (Fot. 14).
Szekla po wypuszczeniu praktycznie od razu skierowała się na północ, eksplorując nieco
południowy Bałtyk (Mapa 5). Po dwóch tygodniach dopłynęła w okolice szwedzkiej wyspy Olandia. I tam, do połowy grudnia 2019 roku, rezydowała między dwoma koloniami:
Ölands Södra Udde - na południowym krańcu, i Eckelsudde, oddalonej nieco na północ.
Jej areał osobniczy był bardzo rozległy i w przybliżeniu obejmował obszar prawie
15 000 km2! Mimo to Szekla dwukrotnie wypłynęła poza ten obszar w celu eksploracji
dalszych regionów. W połowie października udała się w okolice Półwyspu Helskiego. A
na przełomie października i listopada popłynęła w rejon cieśnin Duńskich. Tam tęż
wróciła w połowie grudnia i osiedliła się przy kolonii Saltholm, skąd otrzymaliśmy ostatni
sygnał z jej nadajnika, dnia 1 lutego 2020 roku o godzinie 7:28 rano.
Fot. 14
Szekla na plaży Słowińskiego Parku
Narodowego z różowym nadajnikiem
typu SPLASH w kolorze różowym.
Źródło:
www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 5
Trasa wędrówki Szekli.
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7 SZPERK
Fot. 15
Młody Szperk jeszcze pokryty lanugo.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Szperk, syn Anny i Bubasa urodził się 12 marca 2019 roku w
Fokarium Stacji Morskiej (Fot.
15). Pod troskliwą opieką matki
i pracowników Fokarium zdecydowanie przybrał na wadze i został przygotowany do samodzielnego życia. 7 maja 2019 roku wraz ze Skiperem, Szeklą oraz Rówkiem został wypuszczony na wolność w okolicy Czołpina (Słowiński Park Narodowy). W celu monitorowania trasy jego migracji przyklejono mu zielony nadajnik typu SPLASH (Fot. 16).
Szperk po wypuszczeniu eksplorował wody między polskim i szwedzkim wybrzeżem
(Mapa 6). Jednak to w okolicach Szwecji spędził więcej czasu, gdzie intensywnie eksplorował rejon między Utklippan i południowym wybrzeżem Olandii. Początkowo wybrał
najprawdopodobniej kolonię Ölands Södra Udde, ale obszar jego polowań był oddalony
o ponad 25 km. 20 czerwca dołączył do kolonii Utklippan i tam przebywał przez ponad
2 tygodnie. Następnie odpłynął i zrobił kolejną pętlę. Pojawił się w okolicach Olandii,
Utklippan, wrócił na polskie wybrzeże i z powrotem do kolonii Ölands Södra Udde.
Ostatni sygnał z jego nadajnika otrzymaliśmy z miejsca oddalonego od Olandii o ponad
100 km i wygląda na to, że po raz kolejny postanowił się oddalić od wcześniej poznanych
kolonii fok szarych.
Fot. 16
Szperk z już przyklejonym zielonym
nadajnikiem typu SPLASH.
Źródło:
www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php

16

Mapa 6
Trasa wędrówki Szperka.
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8 SŁOWIANKA
Fot. 17
Wychudzona Słowianka jeszcze pokryty
lanugo.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Słowianka została znaleziona
2 maja 2019 roku w Słowińskim
Parku Narodowym przez podleśniczego Rafała Banula. Foka
ważyła jedynie 13.2 kg, miała problemy z oddychaniem i gorączkę,
dlatego zdecydowano się przewieść ją do szpitala Stacji Morskiej (Fot. 17). Pod koniec
czerwca foka wyzdrowiała i przybrała na wadze. Została wyposażona w turkusowy
nadajnik typu SPOT (Fot. 18) i 24 czerwca wróciła na wolność w okolicach Ujścia Wisły.

Fot. 18
Słowianka gotowa do podróży.
Źródło: www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php

Słowianka przez prawie miesiąc eksplorowała Zatokę Gdańską, często pojawiając się w
rejonie Ujścia Wisły (Mapa 7). 11 lipca widziano ją na Foczej Łasze, ale 19 lipca popłynęła
na północ, poruszając się wzdłuż wschodniego wybrzeża Bałtyku. Po niecałym tygodniu
była już w Zatoce Ryskiej. To jedyna foka w 2019 roku, która dotarła tak daleko na północ.
Osiedliła się na Wyspie Muhu w regionie rezerwatu przyrody Võilaiu hoiuala. Za areał
osobniczy przyjęła: Zatokę Ryską, Cieśninę Muhu Väin, Morze Väinameri. Ostatni sygnał
z jej nadajnika odebraliśmy 26 października 2019 roku o godzinie 14:16 w północnej części Zatoki Ryskiej, gdzie zarejestrowaliśmy najwięcej jej sygnałów.
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Mapa 7
Trasa wędrówki Słowianki.
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9 ZBYSZEK
Fot. 19
Młody Zbyszek zrzucający lanugo w szpitalu
Stacji Morskiej.
Źródło: www.facebook.com/Fokarium/photos

Zbyszek został znaleziony na plaży
w Chałupach 19 kwietnia 2019 roku.
Był bardzo młody, całkowicie
pokryty lanugo, i niedożywiony –
ważył zaledwie 19kg (Fot. 19).
Pracownicy i wolontariusze szpitala
Stacji Morskiej w Helu pomogli mu odzyskać siły i 10 czerwca w okolicach Ujścia Wisły
wrócił na wolność. Został wyposażony w czarny nadajnik typu SPLASH (Fot. 20), dzięki
czemu znamy początkowy ślad jego wędrówki.
Niestety otrzymaliśmy tylko 27 sygnałów z jego nadajnika (Mapa 8). Ostatni sygnał odebraliśmy 17 czerwca 2019 roku o godzinie 9:12 z okolic Ujścia Wisły. Nie mamy informacji
o jego śmierci, mamy więc nadzieję, że był to tylko problem natury technicznej.
Fot. 20
Zbyszek chwilę przed wskoczeniem do
wody. Na zdjęciu widać też jego czarny
nadajnik.
Źródło:
www.fokarium.pl/mapy/mapa_fok.php
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Mapa 8
Trasa wędrówki Zbyszka.
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10 CHŁAPEK
Fot. 21
Chłapek krótko po przybyciu do
szpitala Stacji Morskiej.
Autor zdjęcia: Paulina Bednarek.

Chłapek urodził się wiosną
2018 roku. Do Stacji Morskiej trafił jesienią (Fot.
21), gdy 13 października
2018 roku znaleziono go
osłabionego na plaży w
Chłapowie. Maluch ważył
zdecydowanie za mało jak
na swój wiek. Po przebadaniu w szpitalu Stacji Morskiej stwierdzono również, że ma poważną infekcję skóry.
11 grudnia 2018 roku, gdy pacjent wyzdrowiał, nabrał sił i masy (ważył już ponad 42 kg)
wypuszczono go z powrotem do środowiska naturalnego na plaży w Helu. Przed opuszczeniem fokarium malec dostał czarny nadajnik typu SPOT (Fot. 22), dzięki czemu mogliśmy śledzić jego wędrówkę.
Chłapek przez pierwsze dwa tygodnie eksplorował wody terytorialne Polski, między
Półwyspem Helskim a Darłowem (Mapa 9). Następnie, 30 grudnia 2018 roku udał się na
północ, eksplorując centralną część Morza Bałtyckiego. Dopłynął, aż do kolonii na
szwedzkiej Wyspie Gotska Sandön. Osiedlił się jednak na Gotlandii przy kolonii Furillen.
Jego areał osobniczy był ogromny i często udawał się na dłuższe, trwające nawet miesiąc,
wędrówki między Gotlandią, Łotwą i Zatoką Ryską. 24 marca 2019 roku o godzinie 18,
otrzymaliśmy ostatni sygnał z jego nadajnika, około 25 km od Gotlandii.
Fot. 22
Zdrowy Chłapek na
jednej z plaż Półwyspu
Helskiego.
Autor zdjęcia:
Wojciech Czuchryta

22

Mapa 9
Trasa wędrówki Chłapka.
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CHARAKTERYSTYKA MIGRACJI FOK
Migracje 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 strefę, w której odpoczywa i, wokół której poluje (wyraźnie widoczne na mapach
migracji fok w postaci dużego zagęszczenia linii i punktów, Mapa 10, oraz na mapie
przedstawiającej estymację jądrową gęstości, Mapa 11). Z omawianych fok ten podział
wyraźnie jest widoczny u czterech: Piaski (Mapa 3), Szekli (Mapa 5), Słowianki (Mapa 7)
oraz Chłapka, starszego maluch uratowanego jesienią 2018 roku (Mapa 9). U pozostałych fok nie udało się zaobserwować tego etapu migracji. Szperk przez prawie trzy miesiące eksplorował południowe wybrzeże Szwecji, ale nie można jasno wyodrębnić jego
miejsca stacjonowania. Rówek i Kamyk zginęły w przeciągu 2 - 3 miesięcy po wypuszczeniu, zanim zdążyły się osiedlić. Pozostałe dwa nadajniki przestały działać na tyle
szybko, że nie można wyciągnąć zbyt wiele wniosków na temat migracji fok w nie wyposażonych, tj. Skipera i Zbyszka.
Dane zbierane w ramach projektu „Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce” uwidoczniają trzy główne wzorce wędrówek przyjmowane przez wypuszczane foki. Zjawisko
to, nazywane jest przestrzenną synchronizacją i obserwuje się je u zwierząt w czasie migracji lub dyspersji. (1) Bardzo popularnym kierunkiem wędrówek naszych fok jest południowe wybrzeże Szwecji. Popłynęły tam trzy foki (Kamyk, Szekla i Szperk; Mapa 10,
kolory tras: fioletowy, różowy, zielony), a jedna z nich, Szekla, przebywała tam przez ponad pół roku. (2) Część fok bezpośrednio po wypuszczeniu udaje się na północ, tak jak
zrobiła Słowianka. Chociaż Chłapek, foka wypuszczona w 2018 roku, obrał podobny kierunek. Jednak jego ślad jest inny: poruszał się centralną częścią Morza Bałtyckiego i zatrzymał się na północnym wybrzeżu Gotlandii (Mapa 9). (3) Rejon Ujścia Wisły jest również często wybierany wśród obserwowanych szczeniaków. A od kiedy foki są tam
wypuszczane, wydaje się on łatwiejszym wzorcem. Czasami, maluchy po prostu tam
zostają, lub wracają po krótkiej eksploracji. Jednak tym roku, tylko dwie spośród pięciu
wypuszczonych w tym rejonie fok (Tabela 1), zadomowiły się w tym obszarze na dłużej:
Kawka oraz, po krótkiej eksploracji Piaska (Mapa 10, kolory tras: czerwony i pomarańczowy). Zbyszek również przebywał w tym rejonie, jednak kontakt z jego nadajnikiem
był zbyt krótki (10 dni), by wziąć to pod uwagę w analizie przestrzennej synchronizacji
fok.
Polskie wybrzeże jest zdominowane przez przemysł turystyczny, pozostawiając niewiele
spokojnych i zacisznych miejsc do wykorzystania przez foki w okresie rozrodu. Jednak
plaże w obszarach parków narodowych i wojskowych mają pewien potencjał. Ujście Wisły to jedyne miejsce na polskim wybrzeżu gdzie regularnie można obserwować foki
(Fot. 23). I z roku na rok, liczba fok obserwowanych w tym rejonie rośnie i osiąga
rekordowe wyniki (www.fokarium.pl/obserwacjefok/obserwacjefokrezerwat.htm).
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Odosobnienie Foczej Łachy zapewnia im spokój oraz bliskość docelowych gatunków ryb.
Od 2007 jest to również kolonia wybierana przez osobniki wypuszczane w ramach projektu „Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce”. A w 2016 roku odnotowano pierwsze
narodziny foki szarej w tym rejonie. Mamą byłą samica urodzona w fokarium Stacji Morskiej w 2010 roku. Pojawienie się i rozród fok w południowym Bałtyku może być związane
z ogólnym wzrostem populacji fok bałtyckich.

Fot. 23
Stłoczone foki na Foczej Łasze.
Autor zdjęcia: Jarosław Jankowski.

Popularność kierunków obieranych przez wypuszczane szczeniaki widoczna jest również
na mapach przedstawiających estymację jądrową gęstości (wyznaczanie gęstości rozkładu zmiennej losowej, na podstawie uzyskanej próby) odebranych sygnałów satelitarnych z nadajników (Mapa 11). Miejsce o największym zagęszczeniu sygnałów wskazuje
na najbliższą kolonię, w której przebywała foka. W tym roku były to kolonie: Ölands
Södra Udde, gdzie stacjonowała Szekla oraz bywał Szperk; Ujście Wisły – Focza Łacha,
gdzie obserwowane były Piaska, Kawka, Kamyk i Słowianka; Rezerwat Przyrody Võilaiu
hoiuala, miejsce wybrane przez Słowiankę: Eckelsudd i Saltholm, w których również
stacjonowała Szekla; oraz Utklippan, gdzie bywały Szperk, Szekla i Kamyk, jednak żadna
z nich tam nie rezydowała.
Zdobyte informacje przemawiają za faktem, iż zwierzęta, które przyszły na świat
w niewoli lub przebywały w niewoli na czas rehabilitacji są zdolne do życia na wolności.
Chociaż w tym roku dwie (Rówek i Kamyk), spośród dziewięciu wypuszczonych fok, zostały znalezione martwe. 29 kwietnia 2019 roku znaleziono też ciało Jastrząbki, pacjentki
szpitala Stacji Morskiej z 2018 roku. Prawdopodobnie zginęła w wyniku przyłowu w sieciach rybackich, na co wskazuje częściowo strawiona treść pokarmowa znaleziona w jamie gębowej podczas sekcji zwłok.
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Mapa 10
Trasa wędrówek fok wypuszczonych w 2019 roku.
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Mapa 11
Estymacja jądrowa gęstości odebranych sygnałów z nadajników wskazująca główne miejsca pobytu fok
wypuszczonych w 2019 roku.

27

