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1. Wstęp

5 czerwca 2012 roku w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków
bałtyckich w Polsce” na wolność trafiły cztery foki szare. Trzy z nich na świat przyszły w
fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, a jedna urodziła
się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku. Oliwskie Zoo, jest już drugim ogrodem
zoologicznym, który 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 zwierząt podczas ewentualnych
obserwacji lub znalezienia zwłok. Natomiast nadajniki satelitarne umożliwiają nam
śledzenie foczych wędrówek na bieżąco (www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php). Rok
2012 nie należy do najlepszych lat projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków
bałtyckich w Polsce”, choć tegoroczne dane są równie istotne. Z czterech wypuszczonych
fok, tylko z Laskornem udało nam się utrzymać kontakt powyżej jednego miesiąca, a nowe
sygnały z jego nadajnika wciąż przychodzą.
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Imię

Płeć

Pochodzenie

Ostatni sygnał z nadajnika

Typ nadajnika

Laskorn

♂

Fokarium

Wciąż nadaje

SPOT

Lubek

♂

Fokarium

05/06/2012

SPOT

Lugier

♂

Fokarium

04/07/2012

SPLASH

Aron

♂

Miejski Ogród Zoologiczny w
Gdańsku

10/06/2012

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 firmy Wildlife Computers:
SPOT

SPLASH

Fot.Wildlife
Wildlife
Computers
Fot.
Computers

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 satelit krążących wokół Ziemi. Z
satelit trafiają do naziemnych anten, a następnie do centrali znajdującej się w Tuluzie we
Francji. Wówczas dane trafiają na serwer internetowy, skąd można je pobrać i nanieść na
mapę (www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php#). Aby sygnał został zarejestrowany 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.
Więcej informacji na temat nadajników oraz systemu zbierania danych znajduje się
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

Laskorn
Syn Ewy i Bubasa, urodził się 7 marca 2012 r. o godz. 00:41. Kilkanaście
godzin po urodzeniu ważył zaledwie 15.58 kg. 3 czerwca – 2 dni przed wypuszczeniem
jego masa ciała wynosiła już 42.1 kg. Laskorn został wyposażony w niebieski transmiter
typu SPOT, z którego sygnały otrzymujemy do dziś.
Fot.:
Beata
Smolińska
Fot.
Beata
Smolińska

Źródło: www.facebook.com/media/set/?set=a.3290
74043815791.81164.156649657724898&type=3

Po krótkim zbadaniu terytorialnych wód Polski, Laskorn udał się na północ.
Możliwe, że pierwszą kolonia, którą odwiedził były foki w pobliżu wioski Landsort u
wschodnich wybrzeży Szwecji. Szybko jednak udał się jeszcze dalej na północ, podążając
tropem Kila i Orzechówki z poprzednich lat. Niestety nie są nam znane informacje na
temat foczych koloni z rejonó Alandów oraz południowych wybrzeży Finlandii. Najbliższa
znana kolonia fok szarych, którą Laskorn odwiedzał podczas swojego pobytu w okolicach
ujścia do Zatoki Botnickiej jest Svenska Björn – Skarv. W grudniu wrócił na polskie wody,
ale nie zamieszkał w Ujściu Wisły. Udał się w stronę Szwecji gdzie najprawdopodobniej
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przyłączył się do kolonii fok szarych w Utklippan. 17 stycznia 2013 roku otrzymaliśmy
ostatni sygnał z jego nadajnika.

Lugier
Na świat przyszedł 8 marca 2012 r o godz: 22:34. Szczęśliwymi rodzicami
byli Ania i Bubas. Dzień po narodzinach ważył 16.74 kg i był najcięższym spośród
szczeniąt urodzonych w Fokarium Stacji Morskiej w Helu. 2 dni przed wypuszczeniem jego
waga osiągnęła 51.5 kg. Na drogę otrzymała od nas żółty nadajnik satelitarny typu
SPLASH.
Fot. Beata Smolińska

Źródło: www.facebook.com/media/set/?set=a.3290
74043815791.81164.156649657724898&type=3

Początkowo Luier pływał pomiędzy Szwecją a Polską. W lipcu wrócił na nasze
wybrzeże, a następnie skierował się do Zatoki Gdańskiej. Według danych satelitarnych
jakie otrzymaliśmy jako jedyny spośród szczeniąt wypuszczonych w 2012 r., trafiła do
Rezerwatu Mewia Łacha w Ujściu Wisły. Miejsca szczególnego, ponieważ znajduje się
tam, pierwsza od wielu wielu lat, polska kolonia fok szarych. Ostatni sygnał z nadajnika
Lugiera otrzymaliśmy 4 lipca 2012 r. 8 lipca otrzymaliśmy wiadomość, że na plaży w
Świbnie znaleziono martwą fokę. Lugeir został rozpoznany dzięki metodzie fotoidentyfikacji – porównanie zdjęć niepowtarzalnego wzoru umaszczenia młodej foki przed
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wypuszczeniem ze zdjęciami umaszczenia zwłok. Identyfikację potwierdził również numer
mikroczipa, w który każda z fok zostaje wyposażona przed powrotem na wolność.
Przyczyna śmierci jest nieznana. Jednak wiele wskazuje na zaplątanie się w sieci
rybackie, co doprowadziło do uduszenia w wyniku braku możliwości dopłynięcia do
powierzchni i nabrania oddechu. Przyłów fok jest obecnie najczęstszym powodem zgonów
fok w Bałtyku i nie tylko. Niestety nadajnik Lugiera został odcięty. Podobna sytuacja miała
miejsce w zeszłym roku, wtedy nadajnik odcięto od ciała młodego samca – Klifa.
Odzyskanie nadajników satelitarnych pozwoliłoby uzyskać więcej informacji na temat
zachowania młodych fok. Ponad to, po wymianie baterii nadajniki te mogłyby zostać
powtórnie użyte. Apelujemy więc o zwracanie znalezionych urządzeń badawczych do ich
właścicieli (adres najczęściej można znaleźć na lub w urządzeniu). Urządzenia te często
zawierają bezcenne informacje, które mogą przyczynić się do rozwoju nauki oraz ochrony
środowiska. Poza tym powtórne ich wykorzystanie pozwala na zaoszczędzenie czasu i
pieniędzy, a te często pochodzą od nas podatników.

Aron
Urodzony 1 marca 2012 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w
Gdańsku. Syn Reji oraz Ievins’a. Po upływie 3.5 tygodnia matka przestała go karmić. 11
kwietnia został oddzielony od stada i wkrótce trafił do helskiego fokarium, gdzie był
przygotowywany do wypuszczenia na wolność. Dnia 3 czerwca ważył 37.9 kg. Aron
otrzymał zielony nadajnik typu SPOT.

Źródło:/www.zoo.gd.pl/index.php?mod=news&nid=381&ncref=1
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Niestety nadajnik Arona przestał działać już po 5 dniach. W tym czasie zdołał
pokonać 569 km! To ponad 100 km dziennie! Mamy nadzieje, że cały czas świetnie sobie
radzi na wolności. Może jest mieszkańcem Foczej Łachy w rejonie Ujścia Wisły?

Lubek
Przyszedł na świat jako pierwszy spośród szczeniąt poczętych w fokarium
Stacji Morskiej IOUG, a mianowicie dnia 6 marca 2012 r. o godz. 22:59. Jest synem Undy
Mariny i Bubasa. Po urodzeniu ważył 16.43 kg, a 3 czerwca był już najcięższy spośród
czterech wypuszczanych szczeniaków, jego masa wynosiła 59 kg! Lubek otrzymał
czerwony nadajnik typu SPOT. Niestety ostatni sygnał przyszedł 5 czerwca rano, przed
wypuszczeniem fok do Bałtyku. Nie znane nam są przyczyny techniczne, które
spowodowały złe funkcjonowanie nadajnika. Wierzymy jednak, że Lubek do dziś cieszy się
wolnością.

Fot. Beata Smolińska

Fot. Paweł Bloch

Rok 2012 jest kolejnym ważnym rokiem dla projektu „Wsparcie restytucji i ochrony
ssaków bałtyckich w Polsce”. Po raz kolejny do akcji restytucji fok szarych przyłączył się
ogród zoologiczny. Do Bałtyku trafiły 4 młode foki szare, aby poszerzać ich bałtycką
populację. Jedna z fok zginęła w Zatoce Gdańskiej po spędzeniu zaledwie miesiąca na
wolności. Trzy pozostałe najprawdopodobniej wciąż cieszą się życiem na wolności.
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Mapa wędrówek fok wypuszczonych w czerwcu 2012; dane zarejestrowane między
5 czerwca 2012, a 17 stycznia 2013.
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4. 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:
0-58-675-08-36 lub 601-88-99-40
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel, www.hel.ug.edu.pl
lub pod numer Błękitnego Patrolu WWF: 795-536-009
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