
Ssaki morskie w Bałtyku:  
wprowadzenie

Poniżej omówione zostaną najczęściej spotykane ssaki morskie zamieszkujące morza Europy 
Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku: morświn, foka szara, foka pospolita, oraz 
foka obrączkowana (nerpa).

Morświn (Phocoena phocoena)

 

Morświn to niewielki zębowiec zamieszkujący umiarkowane i chłodne wody Północnego Pacyfiku, 
Północnego Atlantyku i Morza Czarnego, a także jedyny waleń obecny przez cały rok w Morzu 
Bałtyckim. Stanowi gatunek w przeważającej mierze przybrzeżny, najczęściej spotykany w wodach 
szelfu kontynentalnego o głębokości 20 - 200 metrów; płytkie wody odgrywają w jego życiu ważną 
rolę jako miejsce rozrodu i karmienia młodych.

Ten niewielki zębowiec może osiągać długość 160 cm i wagę 65 kg; rozmiary osobników zależą od 
płci i konkretnej populacji. Po stronie grzbietowej morświny są ciemnoszare, po stronie brzusznej – 
białe; można je rozpoznać po ciemnej linii prowadzącej od kącika jamy ustnej do płetwy piersiowej. 
Płetwa grzbietowa ma kształt niewielkiego trójkąta. Ciało morświna jest raczej nieduże i krępe, co 
pozwala zapobiec utracie ciepła w chłodnej wodzie. 

Samice są zazwyczaj nieco większe i później – między 3 a 5 rokiem życia – osiągają dojrzałość 
płciową; samce gotowe są do rozrodu już w wieku 3 lat. Co istotne, morświny żyją najkrócej ze 
wszystkich zębowców – średnia długość życia tych zwierząt rzadko przekracza 12 lat, a najstarszy 
zanotowany dotychczas osobnik zmarł w wieku 23 lat. 

Morświny rozmnażają się sezonowo. Młode przychodzą na świat w maju i czerwcu, w lipcu i sier-
pniu osobniki dorosłe łączą się w pary. Samice rodzą zazwyczaj jedno cielę rocznie, co oznacza, 

Rys. 1: Harbour porpoise in Kerteminde. © Peter Verhoog.
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że większość życia spędzają jednocześnie w okresie ciąży i laktacji. Ciąża trwa 10,5 miesiąca; 
nowonarodzone młode karmione są mlekiem matki przez kolejne 6 - 9 miesięcy, mimo że już w 
wieku kilku miesięcy do ich diety wprowadzane są również ryby.

Mimo niewielkiego rozmiaru, morświn jest zwierzęciem niezwykle ruchliwym. Osiąga prędkość 
0,6 - 2,3 km/h i w ciągu dnia jest w stanie przepłynąć dystans 58 kilometrów. Potrafi szybko 
przemieszczać się między różnymi obszarami.

Morświny emitują kliknięcia o wysokiej częstotliwości i wąskim paśmie; sygnały te stanowią podstawę 
echolokacji, która umożliwia im orientację w środowisku, lokalizację pokarmu i prawdopodobnie 
komunikację z innymi osobnikami. W nocy, w mętnych wodach i na dużych głębokościach, morświny 
polegają wyłącznie na tej umiejętności; ich biosonary emitują kliknięcia o wysokiej częstotliwości 
i nasłuchują echa odbitego od przepływających w pobliżu ryb.

Rys. 2: Roczny cykl życiowy morświna. Created by Tim Kiessling

Rys. 3: Morświn emituje szereg kliknięć i nasłuchuje echa. 
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org)
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Maksymalna częstotliwość wydawanych przez morświny sygnałów to 130 kHz; przypuszcza się, 
że są w stanie wykryć obecność dorosłego śledzia z odległości 40 m. Wykazano, że zwierzęta te 
posługują się biosonarem niemal bez przerwy, chociaż w ciągu dnia występują pewne wahania, a 
także sporadyczne okresy ciszy.

Morświny są w stanie zanurkować na głębokość nawet 400 m; rzadko jednak schodzą poniżej gra-
nicy 30 m i ich zanurzenia trwają krócej niż minutę. Przypuszcza się, że na większych głębokościach 
poszukują pokarmu w pobliżu dna lub w określonym miejscu kolumny wody. Ze względu na sto-
sunkowo nieduże rozmiary szybko tracą ciepło; mają też ograniczoną zdolność magazynowania 
energii, co oznacza, że wymagają ciągłego dostępu do pokarmu. Dane dotyczące ekologii żywienia 
morświnów pochodzą w przeważającej mierze z analizy treści żołądkowej tych zwierząt; morświny 
to oportunistyczne drapieżniki żywiące się głównie drobnymi rybami tworzącymi ławice, takimi jak 
dorsze, śledzie, szproty, babki oraz dobijaki.

Na obszarze Morza Bałtyckiego śledzie Clupea harengus, szproty Sprattus sprattus i małe dorsze 
Gadus morhua stanowią główne składniki diety morświnów (pod względem procentowego udziału 
w biomasie pokarmowej). Mimo że udział ryb babkowatych w składzie pokarmowym morświnów 
jest największy (częstotliwość występowania), to jednak ze względu na swój niewielki rozmiar ryby 
te stanowią jedynie 5 % całkowitej biomasy spożywanego pokarmu.

Dzienne zapotrzebowanie morświnów na pokarm to 4 - 10 % masy ciała. Spożywane ryby często 
mierzą mniej niż 300 mm. Mimo że spotyka się niekiedy morświny w dużych grupach, zwierzęta 
te polują zazwyczaj samodzielnie. Przypuszcza się, że wiodą życie w dużej mierze osiadłe i 
dostosowują strategię żerowania do zmieniających się na przestrzeni roku lokalnych warunków 
środowiskowych.

Wszystkie morświny Europy Północnej należą do jednej populacji, chociaż jej struktura nie została 
dotychczas w pełni wyjaśniona. W obrębie wspomnianej populacji wyróżniono trzy tzw. „jednostki 
zarządzania”:
1. Morze Północne, Cieśnina Skagerrak i północny obszar Cieśniny Kattegat aż do 

równoleżnika 57°N; 
2. na południe od tej linii w południowej części Cieśniny Kattegat i Bałtyku Zachodniego (Morza 

Bełtów), rozciągający się na wschód w kierunku Morza Bałtyckiego aż do południka 13.5°E;
3. Bałtyk Właściwy, na wschód od linii  wyznaczającej obszar opisany w punkcie drugim. 

Rys. 4: © Heard but not seen, Layman’s report (www.sambah.org) 
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Rys. 5: Na obszarze Bałtyku zidentyfikowano trzy populacje ograniczone linią delimitacyjną w północnej części 
Cieśniny Kattegat (57°N) oraz drugą - na południowo-zachodnim Bałtyku (13,5° E). 
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org).

W ramach projektu SAMBAH w 2014 roku oszacowano liczbę morświnów w Morzu Bałtyckim na 
około 500 osobników. Wcześniejsze badania przeprowadzone w latach 1995 i 2002 potwierdziły 
obecność – odpowiednio – 599 i 93 grup tych zwierząt. IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony 
Przyrody) zalicza bałtycką subpopulację do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. 
Morświna wymieniają również Załączniki II i IV Dyrektywy Siedliskowej1 (92/43/EWG), co oznacza, 
że znajduje się on pod ochroną prawną w Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwie i Polsce; figuruje 
również na Czerwonej Liście w Szwecji, Polsce, Danii, Estonii, Niemczech i na Łotwie.2

Status ochronny morświnów w Bałtyku

Obszar Organizacja Status

Morze Bałtyckie IUCN, HELCOM Krytycznie zagrożony

Kattegat (“Bałtyk Zachodni”) HELCOM Narażony

Sądzi się, że w przeszłości, aby ominąć tafle lodu, bałtyckie morświny migrowały każdej zimy przez 
wody Bałtyku Zachodniego (Morza Bełtów). Tam aż do końca XIX wieku padały ofiarą komercyj-
nych połowów, zwłaszcza w obszarze duńskiego Małego Bełtu. Szacuje się, że całkowite połowy 
morświnów w duńskich wodach w XVIII i XIX wieku wyniosły ponad 180 tysięcy osobników. W 
latach 1922-1933 w polskich wodach Bałtyku złowiono ponad 700 osobników, przede wszystkim 
w sieci dryfujące wystawione na łososia; w tym okresie władze państwowe wprowadziły specjalne 
premie za zabicie morświna – zwierzęta te uznawano za szkodliwe dla rybołówstwa, niszczyły 
bowiem sprzęt połowowy i uszczuplały zasoby rybne.

W pierwszej połowie XX wieku miało miejsce kilka bardzo mroźnych zim i np. w roku 1929 kilkaset 
osobników utonęło pod lodem, a następnie zostało znalezionych na plażach Bornholmu. Wiele 

1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
2 HELCOM – Komisja Helsińska (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
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morświnów utonęło również pod lodem w trakcie mroźnej zimy w roku 1942 na wschód od wyspy 
Als w południowej części duńskiego Małego Bełtu.

Mimo że w Bałtyku nie prowadzi się już obecnie czynnych połowów na morświny, dawne polo-
wania i mroźne zimy, a następnie przypadki przyłowu we wprowadzone w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku nylonowe sieci skrzelowe oraz liczne zanieczyszczenia środowiska 
sprawiły, że liczebność morświnów w wodach Bałtyku utrzymuje się wciąż na niskim poziomie. 

Współcześnie największe zagrożenie dla morświnów w całym rejonie ich występowania stanowi 
przyłów, zwłaszcza w wielkooczkowe, denne sieci skrzelowe służące do połowu dorsza, skarpia, 
gładzicy i taszy. W Morzu Bałtyckim dostępnych jest niewiele danych dotyczących przyłowu, a 
pochodzą one głównie ze stwierdzeń i programów obserwatorów. W wodach szwedzkich i polskich 
większość raportów o przyłowie dotyczy sieci dryfujących lub pół-dryfujących do połowu łososia. 
Unia Europejska zakazała obecnie stosowania sieci dryfujących, ale używane przez polskich 
rybaków sieci pół-dryfujące są wciąż dozwolone i stosowane. Brak obecnie danych statystycznych 
dotyczących związanych z nimi przyłowów.

Nieznana wciąż liczba morświnów ginie również w wyniku połowów rekreacyjnych; nie opublikowano 
jednak żadnych danych na ten temat.

Liczbę przypadkowo złowionych osobników można ograniczać na trzy sposoby: redukując nakład 
połowowy, wykorzystując odstraszacze akustyczne (tzw. pingery) i stosując alternatywne narzędzia 
połowowe.

Dźwięki wydawane przez ostrzegacze akustyczne (tzw. pingery) pozwalają zapobiec zbliżaniu 
się morświnów do sieci. Pingery emitują sygnały o niskim natężeniu i częstotliwości 2,5 - 180 kHz 
i można je przymocować do lin łączących poszczególne sieci albo do liny głównej. Urządzenia te 
przetestowano w szeregu badań na całym świecie, stwierdzając, że – właściwie stosowane – niemal 
całkowicie eliminują ryzyko przypadkowego połowu morświnów. Nie jest jednak jasne, czy wraz z 
upływem czasu morświny nie przyzwyczajają się do ich dźwięku. Nie wykazano też dotychczas, 
by pingery odstraszały również inne gatunki waleni, na przykład delfiny.

Co więcej, urządzenia te nierzadko stanowią rodzaj „dzwonka na obiad” dla fok, co pogarsza 
problem i tak już dużych strat połowów na Bałtyku; z tego powodu rybacy niechętnie je stosują. 
W Szwecji prowadzone są obecnie prace nad specjalnym pingerem, której dźwięk zmieniono w 
taki sposób, aby wyciszyć częstotliwości, które znajdują się w zakresie częstotliwości słyszalnych 
dla fok, a wzmocnić częstotliwości wyższe, sięgające 150 kHz, czyli górnej granicy częstotliwości 
słyszalnych dla morświnów.

Rys. 6: Trzy rodzaje ostrzegaczy akustycznych, pingerów: Fumunda, Aquamark i banana pinger. 
© Archive of Hel Marine Station, mitte: © Aquateck Group, rechts: © Fishtek, links: © Fumunda Marine
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Zadanie 1: Które zdjęcie przedstawia delfina, a które morświna?

Zadanie 2: Na poniższych rysunkach podpisz delfina i morświna,  
zaznacz różnice między nimi.

Zadanie 3: Które zdjęcie przedstawia samicę, a które samca morświna? Zaznacz dwie podsta-
wowe różnice między płciami.

Ssaki morskie w Bałtyku:  
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Czym różni się delfin od morświna?
Delfiny i morświny różnią się pyskiem, płetwami i kształtem ciała. Większość delfinów ma pysk 
w kształcie dzioba, płetwy grzbietowe o sierpowatym kształcie i ciało dłuższe, smuklejsze niż u 
morświna. Zęby obu gatunków również wyglądają inaczej: zęby delfinów są stożkowate, morświnów 
– łopatkowate.

Drawing: © Tomasz Cofta and Fotos © Archive of Hel Marine 
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Foki
Foki to najważniejsze drapieżniki Bałtyku i Morza Północnego; jako takie, wykazują szczególną 
wrażliwość na wszelkie zmiany zachodzące na niższych poziomach troficznych, fluktuacje klimatyc-
zne i działalność ludzką (np. zmniejszanie się zasobów rybnych, obecność szkodliwych substancji, 
polowania, przyłów). Ze względu na swoją czułość na powyższe czynniki stanowią wyjątkowo 
dobry wskaźnik stanu środowiska danego ekosystemu. Liczebność poszczególnych gatunków 
fok w Bałtyku obniżyła się znacząco na początku XX wieku w wyniku nadmiernych połowów, 
które w latach 1920 - 1945 zdziesiątkowały 80 - 90 % populacji, a także wskutek zanieczyszczenia 
środowiska, które w latach 60. i 70. tego samego wieku spowodowało epidemię niepłodności wśród 
fok obrączkowanych i fok szarych. W latach 70. zaobserwowano, że samice fok szarych ronią prawie 
donoszone szczenięta, a wśród fok obrączkowanych płodnych było jedynie 17 % samic. Dalsze 
badania wykazały bezpośredni związek zaburzeń reprodukcyjnych z obecnością związków chlo-
roorganicznych w organizmach tych gatunków. Niepłodność stanowiła jedną z głównych przyczyn 
gwałtownego spadku populacji fok na początku lat 80.; w Bałtyku żyły wówczas zaledwie 3 tysiące 
osobników. Wzrost ich liczebności zaobserwowano dopiero pod koniec dekady, kiedy poziom 
polichlorowanych bifenyli (PCB) w środowisku morskim znacząco się obniżył. Niedawno pobrane 
próbki wskazują, że płodność fok szarych wróciła od tego czasu do normy, ale u fok obrączkowanych 
wciąż pozostaje niska, co może tłumaczyć ich niewielką liczebność w Zatoce Fińskiej. 

Rys. 7: Development of the population of Baltic gray seals in the 20th century. © Archive of Hel Marine Station Data: 
Harding, K.C., Härkönen, T., Helander, B., Karlsson, O. 2007. Status of Baltic grey seals: Population assess-
ment and extinction risk. NAMMCO Sci. Publ. 6:33-56 /modified/ oraz Natural Resources Institute Finland 
www.rktl.fi/english/news/baltic_grey_seal_1.html.
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Foka szara (Halichoerus grypus macrorhynchus) 

Dorosłe samce osiągają długość do 2,5 m i ważą 
300 - 400 kg; samice mierzą średnio 2 m przy 
maksymalnej masie ciała 250 kg. Wymiary nowo-
narodzonych szczeniąt to z kolei odpowiednio 70 cm 
i 14 kg. Pysk foki szarej jest zazwyczaj podłużny, 
podobny do psiego, z nozdrzami w kształcie litery W. 
Zwierzęta te wykazują najbardziej wyraźny dymor-
fizm płciowy ze wszystkich spotykanych w Bałtyku 
gatunków fok. Samce są pokryte ciemnobrązową 
sierścią, mają wypukły i szeroki pyk. Samice po 
stronie grzbietowej są szare, po stronie brzusznej 
– kremowo-białe; ich ciało pokryte jest licznymi 
plamkami charakterystycznymi dla poszczególnych 
osobników. Pyski samic są krótsze i smuklejsze. 
Foki szare są towarzyskie – nie tylko w okresie 
rozrodu i linienia, często jednak spotyka się je 
również pojedynczo. W okresie godowym żyjące 
w wodach Atlantyku foki zakładają haremy złożone 
z dziesiątek samic, których bronią wspólnie wraz z 
terytorium; nie jest jednak jasne, do jakiego stopnia 
zjawisko to występuje również w Morzu Bałtyckim. 
Samice osiągają dojrzałość płciową w czwartym roku 
życia, samce – dwa lata później. Po trwającej 11,5 
miesiąca ciąży przychodzi na świat jedno młode – 
tuż po narodzeniu pokryte jest niemowlęcym futrem 
(tzw. lanugo), które zapewnia mu izolację cieplną 
i kamuflaż, a w pierwszym miesiącu życia zostaje 
zastąpione sierścią typową dla osobnika dorosłego. 

Rys. 8: Foka szara © Krzysztof E. Skora.
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Szczenięta karmione są mlekiem przez okres 3 tygodni. Foki szare rozmnażają się zazwyczaj na 
lodzie, gdzie ich sukces reprodukcyjny jest większy.

Zasięg występowania foki szarej od kilku dekad rozszerza się w kierunku południowym i gatunek 
występuje również wokół położonej niedaleko Bornholmu wyspy Christiansø i polskiego wybrzeża, 
gdzie występowały historycznie ważne dla fok legowiska. Obecne są zatem w całym ekosystemie 
Morza Bałtyckiego. Nadajniki satelitarne i GSM przyczepiane do bałtyckich fok szarych wskazują, 

Rys. 10: Migracje fok szarych (kolor niebieski) i fok pospolitych (kolor czerwony) wyposażonych w nadajniki GSM w 
Måkläppen w Południowej Szwecji. Foki szare przemieszczają się na dużym obszarze Bałtyku, podczas gdy 
foki pospolite rzadziej pokonują długie dystanse. © www.helcom.fi.

że żerują one i przemieszczają się na terenie całego Bałtyku, chociaż na Litwie i Łotwie brak miejsc 
tymczasowego wychodzenia na ląd. Foki szare są w stanie pokonywać odległości do 850 km i 
nurkować na średnią głębokość 82 metrów. W ciągu doby przemieszczają się średnio na dystansie 
10 km. Spotykane w Cieśninie Kattegat osobniki nie stanowią odrębnej populacji, jako że obejmują 
zarówno foki szare z populacji bałtyckiej, jak i atlantyckiej.
Podstawę diety fok szarych stanowią śledzie i – w mniejszym stopniu – dorsze i szproty. Niekiedy 
foki te żywią się również osobnikami z grup łososiowatych i karpiowatych, a także innymi gatunkami 
ryb. Od czasu do czasu wzbogacają swoją dietę o ptaki morskie, a nawet foki pospolite i morświny.

Na początku XX wieku populację fok szarych w Bałtyku szacowano na około 100 tysięcy osobników; 
w latach 70. jej liczebność spadła do zaledwie 3 tysięcy. Tak dramatyczny spadek spowodowany był 
przede wszystkim intensywnym polowaniem, tępieniem i zanieczyszczeniem środowiska. Obecnie 
szacuje się, że bałtycka populacja obejmuje ponad 40 tysięcy osobników. Większość zamieszkuje 
północno-wschodnie obszary akwenu; poza okresem rozrodu i linienia można jednak spotkać foki 
szare wzdłuż wszystkich wybrzeży Bałtyku. Główne zagrożenie dla gatunku stanowią przyłów, 
zanieczyszczenia (metalami ciężkimi, PCB oraz DDT), a także zakłócanie spokoju na obszarze 
ich legowisk.
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Foka pospolita (Phoca vitulina vitulina)
Dorosłe osobniki osiągają długość 170 cm i ważą do 170 kg; samce są ok. 20 % większe. Młode 
mierzą 65 - 100 cm przy masie ciała 8 - 12 kg.

Foka pospolita ma nozdrza w kształcie litery V i krótki 
„koci” pysk. Jej sierść ma umaszczenie od jasnosza-
rego do ciemnobrązowego, a ciało pokrywają drobne 
ciemne plamki. Gatunek zamieszkuje zazwyczaj 
płytkie wody przybrzeżne w pobliżu piaszczystych 
lub kamienistych plaż. W wodzie foki obserwuje się 
pojedynczo lub w niewielkich grupach; na lądzie 
tworzą jednak rozsiane na większym obszarze 
większe zgrupowania. Z natury są raczej nieśmiałe, 
ale ciekawskie.

Samce osiągają dojrzałość płciową w wieku sześciu 
lat, samice – dwa lata wcześniej. Okres godowy trwa 
od czerwca do sierpnia. Młode przychodzą na świat 
na przełomie czerwca i lipca; lanugo (niemowlęce 
futro) tracą jeszcze w macicy i przypominają 
umaszczeniem sierści osobniki dorosłe. Młode kar-
mione są piersią przez okres 4 - 6 tygodni, a następnie 
rozpoczynają samodzielne życie, zachowując jednak 
przez pewien czas ścisły związek z matką. Żywią się 
przede wszystkim rybami śledziowatymi, babkami, 
dobijakami i płastugami.

Fokę pospolitą zaobserwować można we wszystkich 

Rys. 11: Foka pospolita © Krzysztof E. Skora.
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nadających się do wychodzenia na ląd punktach w Cieśninie Kalmarskiej, Cieśninie Kattegat i 
Limfjord. Miejsca takie wykorzystywane są w okresie rozrodu, linienia i odpoczynku. Populacja 
zamieszkująca zachodnie obszary Bałtyku Właściwego (Bornholm i przylądek Arkona) liczy 800 
osobników. Jeszcze na początku XX wieku składała się z 5000 fok; jej liczebność spadła jednak 
do zaledwie 200 osobników w latach 60., głównie w wyniku intensywnych polowań.

Dodatkowo wyróżnić można trzy kolonie fok w cieśninie między Szwecją a Olandią. W Cieśninie Kat-
tegat i na obszarze Morza Bełtów żyje odrębna populacja licząca co najmniej 8500 osobników, która 
na początku XX wieku obejmowała 17 tysięcy fok. Bałtycka populacja została zdziesiątkowana w 
wyniku intensywnych polowań, przyłowu i chorób spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. 
Kilka północnoeuropejskich populacji ucierpiało znacznie w wyniku szeregu epidemii wirusa nosówki 
foczej, ale populacje te szybko zdołały odbudować swoją liczebność.
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Foka obrączkowana (Pusa hispida botnica)

Foka obrączkowana to najmniejszy gatunek foki 
w Bałtyku. Największe osobniki osiągają długość 
160 cm (średnio 110-150 cm) i ważą około 70 kg. 
Szczenięta mierzą ok. 60 cm przy masie ciała 4-5 kg. 
Nerpy mają krótki „koci” pysk, nozdrza w kształcie 
litery V i wibrysy o koralikowej strukturze. Grzbie-
towa warstwa sierści pokryta jest białymi plamami 
(„obrączkami”). Samice są mniejsze od samców i 
mierzą około 145 cm.

Jako gatunek arktyczny, zamieszkujący wody Bałtyku 
nerpy są reliktem minionej epoki lodowcowej. To 
jedyna bałtycka foka, u której rozród i opieka nad 
potomstwem wymagają obecności śniegu i lodu. 
Foki obrączkowane wiodą z reguły samotnicze 
życie; luźne zgrupowania tworzą jedynie w okresie 
godowym. Samice osiągają dojrzałość płciową w 
wieku pięciu lat, samce – dwa lata później; ciąża trwa 
11,5 miesiąca. Nerpy zamieszkują przede wszyst-
kim północne obszary Bałtyku; można je spotkać w 
Zatoce Botnickiej, Morzu Archipelagowym, Zatoce 
Fińskiej, Zatoce Ryskiej i wodach przybrzeżnych 
Estonii. W regionie Bałtyku wyróżnia się trzy odrębne 
populacje liczące w sumie mniej niż 10 tysięcy osob-
ników: w Zatoce Botnickiej, Zatoce Ryskiej i Zatoce 
Fińskiej. Przed wiekiem całkowitą populację nerp 

Rys. 13: Foka obrączkowana © Pawel Bloch
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szacowano na 200 tysięcy osobników; stanowiła wówczas największy pod względem liczebności 
gatunek foki. W pobliżu Bałtyku mieszkają również dwa podgatunki śródlądowe: Pusa hispida 
ladogensis (nerpa ładodzka) oraz Pusa hispida saimensis (nerpa fińska). W południowej części 
Bałtyku foki obrączkowane spotykane są rzadko.

Zimą występowanie nerp wiąże się ściśle z zasięgiem pól lodowych, gdzie budują nory, w których 
samice rodzą młode; tym samym zapewniają potomstwu ochronę przed żywiołami i atakiem 
drapieżników. Nowonarodzone nerpy pokryte są lanugo, które zostaje zastąpione futrem typu 
dorosłego w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia. Karmienie i opieka nad młodymi trwają około 
3 miesięcy. Nerpy żywią się głównie niewielkimi rybami, takimi jak śledzie, babki i cierniki; czasami 
spożywają również bezkręgowce. 

Główne źródło zagrożenia stanowią przyłów, zanieczyszczenie środowiska (PCB, DDT i metale 
ciężkie) oraz zakłócanie spokoju w naturalnym siedlisku. Wraz z kurczącą się pokrywą lodową na 
Bałtyku, gatunek będzie odczuwał również coraz bardziej wpływ globalnego ocieplenia. 

Foki obrączkowane wyposażone w nadajniki satelitarne podczas letniego żerowania spędzają 
około 85% czasu w wodzie. Większość z nich nie pokonuje dużych odległości; regularnie wracają 
do tych samych skał, na które w nocy wychodzą na ląd.
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Zadanie 1: Jakie gatunki fok przedstawiono na poniższych zdjęciach?
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Fig . 15: 3 types of seals. © Archive of Hel Marine Station.
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Zadanie 2: Policz widoczne na zdjęciach foki. Spróbuj oszacować całkowitą liczebność populacji 
(nie tylko obecnych na zdjęciu osobników). Foki w Bałtyku liczy się zazwyczaj w szczy-
towym okresie linienia; aby przyspieszyć ten proces, spędzają wówczas większość 
czasu na lądzie, ogrzewając skórę na słońcu. W tym czasie można obserwować 
jednocześnie największą część populacji. W przypadku foki szarej w okresie przełomu 
maja i czerwca prowadzone są obserwacje lotnicze w niemal wszystkich zlokalizo-
wanych wzdłuż wybrzeży Bałtyku miejscach wychodzenia fok na ląd. Ponieważ nie 
wszystkie osobniki wylegają w tym samym czasie, uzyskana liczba różni się od popu-
lacji całkowitej; szacuje się, że stanowi około 60-80% tej ostatniej.
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Zadanie 2: 
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Projekt jest finansowany w ramach  
Programu Ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej na podstawie Umowy Dotacji nr 710708.

Informacje dla nauczycieli i edukatorów

Identifications:  A: Foka szara
 B: Foka obrączkowana 
 C: Foka pospolita

Countings: Odpowiedź A: 254
 Odpowiedź B: 160
 Odpowiedź C: 188
 Odpowiedź D: 158
 Odpowiedź E: 294

Porpoises: Task 1: Picture left: Dolphin, picture middle and right: Harbour porpoise 
 Task 2:  Differences: shape of the teeth, shape of the fin and shape of the  
   snout 
 Task 3:  Left picture: male, right picture: female
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