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1. Wstęp

23 maja 2011 roku w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków
bałtyckich w Polsce” na wolność trafiło osiem fok szarych. Cztery z nich na świat przyszły
w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, jedna urodziła
się na wolności (ale musiała przejść rehabilitację w szpitaliku), a trzy - w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Warszawski Ogród Zoologiczny, jako pierwszy w
Polsce aktywnie przyłączył się do akcji odtwarzania populacji fok szarych w Bałtyku
południowym.
Każdej z fok wymrożono numer na boku ciała oraz wyposażono ją w chip i nadajnik
satelitarny. Numer oraz chip pozwalają na identyfikację podczas ewentualnych obserwacji
lub znalezienia zwierząt. Natomiast dzięki nadajnikom satelitarnym mogliśmy śledzić focze
wędrówki (http://www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php). Jak widać w tabeli poniżej,
najdłużej pozostawały z nami w kontakcie nadajniki Kila i Cyklona. Niestety z nieznanych
nam przyczyn zaraz po wypuszczeniu nadajniki Certy i Cekina przestały wysyłać sygnały.
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Imię

Płeć

Pochodzenie

Ostatni sygnał z nadajnika

Typ nadajnika

Knop

♂

Fokarium

28/12/2011

SPOT

Kil

♂

Fokarium

22/03/2012

SPLASH

Klif

♂

Fokarium

22/06/2011

SPOT

Koga

♀

Fokarium

13/06/2011

SPLASH

Nautek

♂

Rehabilitacja

25/11/2011

SPLASH

Cyklon

♂

Warszawski Ogród Zoologiczny

12/04/2012

SPLASH

Cekin

♂

Warszawski Ogród Zoologiczny

23/05/2011

SPOT

Certa

♀

Warszawski Ogród Zoologiczny

23/05/2011

SPOT

2. Nadajniki i sposób zbierania danych

Spośród wielu dostępnych na rynku nadajników wybraliśmy te, które najbardziej
odpowiadają badaniom dotyczącym migracji młodych osobników fok szarych. Zwracaliśmy
uwagę przede wszystkim na wielkość i masę nadajnika, aby nie stanowił on
niebezpieczeństwa lub nie utrudniał życia młodego zwierzęcia. Z uwagi na
długodystansowy i długookresowy charakter naszych badań, ważnym czynnikiem był
zasięg nadajnika oraz żywotność baterii. Dlatego dla naszych fok wybraliśmy 2 rodzaje
nadajników fimry Wildlife Computers:

SPOT

SPLASH

Fot. www.wildlifecomputers.com

Oba transmitery niewiele różnią się między sobą. Ich główną funkcją jest
przesyłanie informacji dotyczących pozycji geograficznej foki. Dodatkowo, nadajniki typu
SPLASH gromadzą informację na temat długości i głębokości nurkowań fok.
Sygnały z transmiterów odbierane są przez system satelity krążących wokół Ziemi.
Z satelit trafiają do naziemnych anten, a następnie do centrali znajdującej się w Toulouse
we Francji. Wówczas dane trafiają na serwer internetowy, skąd można je pobrać i na
mapę (www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php#). Aby sygnał został zarejestrowany przez
satelitę foka musi znajdować się nad wodą i być w zasięgu chociaż jednej z satelit. Im
więcej satelit odbierze sygnał, tym dokładniej określona zostanie pozycja foki.
Wiecej informacji na temat nadajników oraz systemu zbierania danych w raportach
z roku 2010 dostępnych na stronie www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php# w zakładce
Obserwacje 2010.
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3. Wędrówki naszych fok
Knop
Syn Ani i Bubasa, urodził się 6 marca 2011. Kilkanaście godzin po urodzeniu ważył
zaledwie 15.85 kg. W dniu wypuszczania jego masa ciała była równa 51.20 kg i był
najcięższym spośród wszystkich foczych szczeniąt z 2011 roku (Gawdzik, 2011a;
Makałowska i in., 2011). Knop został wyposażony w zielony transmiter typu SPOT, z
którego ostatni sygnał otrzymaliśmy 28 grudnia 2011r.

Fot.: Paulina Bednarek
Fot.: Jan Wilkanowski

Fot.: Jan Hillarp

Początkowo Knop pływał głównie wzdłuż południowych i południowo-wschodnich
wybrzeży Bałtyku. Dopłynął do Gotlandii, między innymi w miejsce jednej z foczych koloni
- Sudret. Ale nie tam się osiedlił. Z otrzymywanych sygnałów satelitarnych można
wywnioskować, że jego bazą stał się Rezerwat Mewia Łacha przy Ujściu Wisły. Stamtąd
nadszedł również ostatni sygnał z jego nadajnika. Ponadto tego samego dnia
(28.12.2011r.) w okolicach Ujścia Wisły, Knop został zauważony przez Jana
Wilkanowskiego (środkowa fotografia) (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego, 2011c).
Jednak prawie 5 miesięcy później, 1 maja 2012r. Knop był widziany przez pana
Jana Hillarp’a wśród fok szarych z największej koloni - Måkläppen (dolna fotografia).
Udało się go rozpoznać dzięki znakom wymrożonym na bokach ciała (P38) (Bloch, 2012).
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Kil

Fot.: Krzysztof E. Skóra

Urodzony 10 marca 2011 roku syn
Agaty i Bubasa. Po urodzeniu ważył 13.30
kg. Do dnia wypuszczenia osiągnął wagę
32 kg (Gawdzik, 2011b; Makałowska i in.,
2011). Kil otrzymał nadajnik typu SPLASH
w kolorze czerwonym.
Można przypuszczać, że ze
wszystkich wypuszczonych fok, Kil widział
najwięcej. Kilkakrotnie przepłynął Bałtyk
wzdłuż i wszerz. W swojej wędrówce na północ dopłynął dalej niż zeszłoroczna
rekordzistka - Orzechówka. Jednak przez bardzo długi czas nie mógł się zadomowić na
żadnej z plaż. Dużo czasu spędził w okolicach archipelagu Alandów oraz największej
wyspy Estoni - Saaremaa. Choć nie są to miejsca, znane z foczych koloni, Kil regularnie
tam wracał. Ostatni sygnał jego nadajnik wysłał z okolic północnej Gotlandii, dnia
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marca 2012 r.
Klif
Syn Ewy i Bubasa przyszedł na świat jako ostatni w fokarium Satcji Morskiej IOUG
w Helu, wieczorem 11 marca 2011r. Następnego dnia rano warzył 16.25 kg i był bojowo
nastawiony do świata. Pod opieką mamy oraz pracowników Stacji udało mu się osiągnąć
wagę 38.60 kg (Zybałą i Skóra, 2011; Makałowska i in., 2011). Klif otrzymał niebieski
nadajnik typu SPOT.
Klif zdołał dopłynąć jedynie do Zatoki Gdańskiej. Tam 16 czerwca 2011r. został
zaobserwowany w porcie Jastarnia przez załogę jachtu “Sopot”. Niestety był zaplątany w
pozostałości sieci rybackich. Foki zaplątane w sieci, praktycznie nie są w stanie same się
z nich uwolnić. Sieci zaciskają się na ich ciele prowadząc do niebezpiecznych ran,
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Fot.: Iwona Pawliczka

Fot.: Krzysztof E. Skóra

utrudniają lub uniemożliwiają zdobywanie pożywienia, a w konsekwencji prowadzą do
śmierci. Mimo starań nie udało się złąpać Klifa i udzielić mu niezbędnej pomocy. Ostatni
sygnał z jego transmitera otrzymaliśmy 22 czerwca 2011r. 16 sierpnia 2011 r. ciało z
rozległymi ranami szyi oraz śladem po odciętym nadajniku zostało znalezione na plaży
(Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 2011a i 2011b).

Fot.: Paulina Bednarek

Koga
Jak na prawdziwą samicę przystało
urodziła się w dzień kobiet. Szczęśliwymi
rodzicami są Unda Marina i Bubas. Po
narodzinach warzyła zaledwie 14.1 kg, a w dniu
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wypuszczenia przekroczyła 40 kg. Na drogę otrzymała od nas biały nadajnik satelitarny
typu SPLASH (Gawdzik, 2011c; Makałowska i in., 2011).
Niestety dość szybko utraciliśmy z nią kontakt, bo już 13 czerwca 2011r. Po
wypuszczeniu udała się na półnąc, wzdłuż wschodniego wybrzeża Olandii. Następnie
dopłynęła do Gotlandii i zaczęła udawać się na południe. Może na Mewią Łachę?
Nautek
Dzika foka, która za wcześnie utraciła kontakt ze swoją mamą. Nautek został
znaleziony 22 marca 2011r w suchym doku Stoczni Remontowej Nauta S.A. w Gdyni,
czemu zawdzięcza swoje imię. Po przywiezieniu do szpitalika Stacji Morskiej IOUG warzył
19.70 kg. W dniu wypuszczenia na wolność jego masa przekroczyła 42 kg (Zybała i in.
2011; Makałowska i in., 2011). Nautek dostał pomarańczowy transmiter typu SPLASH.

Fot.: Paweł Bloch

Była to jedna z fok, która
najszybciej dołączyła do koloni fok
szarych. Najwięcej czasu spędził z
szarakami z Utklippan i to stąd jego
nadajnik wysłał ostatni sygnał dnia
25.11.2011r. Bywał również w Ölands
Södra Udde, na południu Olandii.

Cyklon
Najstarsza z fok, które 23 maja 2011r. trafiły na wolność. Urodzony 24 lutego 2011r.
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, syn Sławy. W dniu kiedy trafił na
wolność ważył 37kg. Otrzymał czarny nadajnik typu SPLASH (Makałowska i in., 2011).
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Cyklon również szybko znalazł
swoje miejsce wśród foczych koloni Morza
Bałtyckiego. Początkowo razem z
Nautkiem przebywał w Utklippan. Jednak
ostatecznie wybrał sobie Ölands Södra
Udde, które od sierpnia 2011r. stało się
jego głównym miejscem odpoczynku.
Transmiter Cyklona działał najdłużej ze
wszystkich. Regularne przestał nadawać
12 kwietnia 2012r, ale badzo sporadyczne
sygnały pojawiają się do dziś.
Najprawdopodobniej Cyklon zgubił
nadajnik wraz z porzuceniem starego
futra. Foki szare w Bałtyku linieją na
przełomie Kwietnia i Czerwca (Hiby i in.,
2007).

Cekin i Certa
Cekin syn Gogi oraz Certa córka Nidy również urodziły się wiosną 2011 r. w
Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. W dniu wypuszczenia ważyły nieco ponad
31 kg. Każda z fok otrzymała działający nadajnik satelitarny (fioletowy Cekin, żółty Certa), z których otrzymywaliśmy sygnały jeszcze 23 maja, w godzinach wczesnoporannych przed wypuszczeniem. Po przywróceniu fok do morza, żaden z transmiterów
nie wysłał więcej sygnałów (Makałowska i in., 2011). Nie znane są przyczny techniczne,
które przyczyniły się do złego funkcjonowania nadajników, ale wierzymy, że obie foki
odnalazły się na wolności.
Rok 2011 był dobrym rokiem dla prawie wszystkich fok szarych jakie udało się
przywrócić naturze w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w
Polsce”. Wiadomo, że cztery z nich mają swoje stałe miejsca bytowania. Już kolejny raz
nasze foki dołączyły do koloni w Utklippan, Måkläppen oraz Rezerwacie Mewia Łacha.
Niestety nie wiemy nic na temat migracji trzech fok, ale też nie otrzymaliśmy żadnych
smutnych informacji związanych z ich śmiercią. Jedna z fok nie dożyła kolejnej wiosny, Klif
zginął zaplątany w sieci rybackie.
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Mapa wędrówek naszych fok zarejestrowanych między majem 2011 a kwietniem
2012.
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Mapa wędrówek naszych fok wypuszczonych w roku 2010 (czarne linie) oraz 2011
(kolorowe linie). Widać, że tylko część siedlisk (miejsca gdzie linie tworzą swego rodzaju
gwiazdkę) odwiedzanych przez nasze foki się powtarza: kolonia Utklippan oraz Rezerwat
Mewia Łacha.
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4. Rezerwat Mewia Łacha

Po raz kolejny foki wypuszczone na wolność trafiły do Rezerwatu Mewia Łacha,
gdzie najprawdopodobniej tworzy się pierwsza od lat kolonia fok szarych na polskim
wybrzeżu. Potwierdzają to nie tylko dane satelitarne, ale również obserwacje ludzi. I tak 20
czerwca 2012 r. pan Dariusz Bógdał zanotował rekordową ilość fok szarych na już tzw.
‘Foczej Łasze’ (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 2011c).
Rok 2012 będzie ostatnim rokiem śledzenia tras wędrówek młodych fok w Bałtyku.
Od 2013 roku postaramy się skupić na osobnikach z Rezerwatu Mewia Łacha. Aby
znaleźć odpowiedzi między
innymi na pytania: czy foki
spotykane na Mewiej Łasze
są jej stałymi bywalcami, czy
jest to przypadkowe miejsce
odpoczynku osobników
przepływających przez
Zatokę Gdańską. Może uda
nam się też zdobyć więcej

Fot.: Dariusz Bógdał

informacji na temat zachowania tych zwierząt oraz czym dokładnie żywią się Polskie
Bałtyckie Foki.
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5. Gdy spotkasz na plaży fokę z nadajnikiem lub bez niego:

·

POZWÓL FOCE ODPOCZĄĆ NA LĄDZIE! Wszystkie gatunki fok muszą
co jakiś czas wyjść z wody na brzeg, co nie w każdym przypadku
oznacza, iż zwierzę jest chore bądź ranne! To zwierzęta lądowo – wodne,
ich obecność na brzegu jest naturalna!

·

NIE ZBLIŻAJ SIĘ! Pamiętaj - foka jest dzikim zwierzęciem, które może
być bardzo agresywne i dotkliwie pogryźć! Nie karm jej, nie dopuszczaj
do niej innych ludzi i zwierząt

·

NIE PRÓBUJ NIGDY DOTYKAĆ LUB ŁAPAĆ FOKI! Jeżeli martwi Cię
zachowanie lub kondycja zwierzęcia, zadzwoń pod czynne całą dobę
numery:

058-675-08-36 lub 0 601-88-99-40
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel, www.hel.ug.edu.pl
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