
Phocoena phocoena
(L., 1758)

MorÊwin

ssaki, walenie (z´bowce),
morÊwinowate

Opis gatunku

Jeden z najmniejszych gatunków waleni, jedyny wyst´pujà-
cy stale w Ba∏tyku.
Kr´pe, ob∏e, wrzecionowate cia∏o o silnej budowie pokry-
wa elastyczna, naga skóra o delikatnym naskórku. Przód
g∏owy zaokràglony. 
Ma∏e, doÊç krótkie p∏etwy piersiowe umieszczone sà w po-
bli˝u g∏owy, w spodniej cz´Êci cia∏a. Ich koƒce sà owalnie
zakoƒczone. Pionowa p∏etwa grzbietowa ma kszta∏t zbli˝o-
ny do równobocznego trójkàta i jest umieszczona poÊrod-
ku grzbietu. P∏etwa ogonowa, o zaokràglonych koƒcach,
wyci´ta w Êrodkowej partii, ulokowana jest poziomo na
sp∏aszczonym bocznie trzonie ogonowym.
Grzbiet ciemnoszary lub czarny, stopniowo rozjaÊnia si´ ku
spodowi cia∏a w partii brzusznej i g∏owowej. Ubarwienie
p∏etw w kolorze grzbietu. Niektóre elementy ubarwienia
cia∏a zmienne. ˚uchwa na ogó∏ jaÊniejsza, z ciemnymi
smugami skierowanymi ku ty∏owi. Dwie d∏ugie ciemne
smugi o ró˝nej intensywnoÊci i szerokoÊci biegnà zwykle od
koƒca pyska ku nasadzie p∏etw piersiowych. Brak dymorfi-
zmu p∏ciowego.
WielkoÊç: doros∏e osobniki – ok. 185 cm d∏ugoÊci. Najwi´k-
sze osobniki odnotowywane w polskiej strefie Morza Ba∏tyc-
kiego nie przekracza∏y 170 cm. Samice zwykle nieco wi´ksze
od samców. W chwili urodzenia morÊwiny majà 70–90 cm.
Waga: przeci´tna u ba∏tyckich osobników nie przekracza
zwykle 50 kg.

Uz´bienie: 38–56 z´bów w ka˝dej szcz´ce. Z´by sà ma∏e,
∏opatkowato sp∏aszczone, t´pe.

Mo˝liwe pomy∏ki w identyfikacji
gatunku

MorÊwiny zwykle mylone sà z delfinami, od których sà jed-
nak znacznie mniejsze, a zewn´trznie wyraênie ró˝nià si´
kszta∏tem g∏owy i pyska oraz p∏etwy grzbietowej. U najcz´-
Êciej pojawiajàcych si´ w Ba∏tyku gatunków delfinów: bia-
∏onosego, zwyczajnego czy butlonosego pyski sà d∏ugie,
zakoƒczone charakterystycznym „dziobem”. Ich p∏etwy
grzbietowe sà wyd∏u˝one i sierpowato zagi´te ku ty∏owi
cia∏a. Tak˝e kszta∏t z´bów delfinów jest inny – sà sto˝kowa-
te i ostro zakoƒczone. Zachowanie zwierzàt jest odmienne
– delfiny ch´tnie podp∏ywajà do p∏ynàcych jednostek i im
towarzyszà, morÊwiny unikajà podobnych spotkaƒ i rzad-
ko wyskakujà ponad powierzchni´ wody.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
W Ba∏tyku dojrza∏oÊç do rozrodu samce osiàgajà w 5. ro-
ku ˝ycia, a samice rok póêniej. W Atlantyku rok – dwa
wczeÊniej. Okres godowy przypada na okres lata (od ma-
ja do wrzeÊnia). Po 11-miesi´cznej cià˝y rodzi si´ jedno
m∏ode. Narodziny m∏odych morÊwinów odnotowywane sà
od maja do poczàtku sierpnia. Okres karmienia mlekiem
m∏odych nie jest d∏u˝szy ni˝ 8 miesi´cy. W naszych wodach
nie obserwowano rozrodu, choç by∏y przypadki z∏owienia
samic ci´˝arnych, jak i samic w okresie laktacji (karmienia
mlekiem). Najmniejszy ze z∏owionych morÊwinów mia∏
90 cm d∏ugoÊci.

Wra˝liwoÊç
MorÊwin jest zwierz´ciem bardzo p∏ochliwym. Unika kon-
taktu z cz∏owiekiem, ucieka przed jednostkami p∏ywajàcy-
mi. Znajdujàc si´ w sytuacji nieznanej, wpada w silny stres,
doprowadzajàcy go nawet do nag∏ej Êmierci. Sytuacje ta-
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kie by∏y odnotowywane przez p∏etwonurków obserwujà-
cych konfrontacj´ morÊwinów z nierozpoznawalnymi dla
ich systemu hydrolokacji podwodnymi przeszkodami w po-
staci sieci stawnych.

AktywnoÊç
MorÊwin zwykle nie p∏ywa szybko, mo˝e osiàgnàç pr´dkoÊç
do 22 km/h. P∏ynàc, zwykle wynurza nieznacznie górnà po-
wierzchni´ g∏owy i grzbiet. Wynurzeniu towarzyszy ciche
fukni´cie wypuszczanego otworem nosowym powietrza.
Trwa to zwykle ok. jednej sekundy, po czym zwierz´ znowu
si´ zanurza. Czasami p∏ynàc zdecydowanie w okreÊlonym
kierunku, wynurza si´ i znika pod wodà systematycznie,
w krótkich 1–3-sekundowych odst´pach czasowych. 
Niezwykle rzadko wyskakuje ca∏y ponad wod´. Przewa˝nie
p∏ywa samotnie, czasami tworzy ma∏e grupy z∏o˝one
z 2–5 osobników. Poza Ba∏tykiem, w przypadku du˝ych
skupieƒ ˝erowiskowych, spotyka si´ stada z∏o˝one z kilku-
dziesi´ciu lub kilkuset morÊwinów.

Sposoby od˝ywiania
¸owi ryby zarówno w toni wodnej, jak równie˝ penetruje piasz-
czyste i kamieniste dno przybrze˝nej strefy, wyp∏aszajàc z nie-
go pyskiem i strumieniem wody drobne ryby i skorupiaki.
W polskich wodach Ba∏tyku pokarm stanowià g∏ównie Êle-
dzie, szproty, babki, dorsze i dobijaki. Uzupe∏nieniem die-
ty sà drobne skorupiaki i ma∏˝e. 

Cechy ekologiczne
MorÊwiny, podobnie jak i inne drapie˝niki ze szczytu pira-
midy troficznej, spe∏niajà rol´ regulatora wielkoÊci niektó-
rych zasobów ryb. Warunek ten mo˝e byç jednak spe∏nia-
ny tylko w przypadku licznego ich wyst´powania. Od˝ywia-
jàc si´ drobnymi rybami, oddzia∏ujà wy∏àcznie na gatunki
z natury ma∏e i na m∏odociane stadia gatunków wi´kszych. 
Presja morÊwinów na zasoby dotyczy g∏ównie p∏ytkiej stre-
fy przybrze˝nej, zatem tych gatunków ichtiofauny, które
w tej strefie stale lub okresowo bytujà. DziÊ z racji skrajnie
ma∏ej iloÊci morÊwinów w Ba∏tyku ich rola w oddzia∏ywaniu
na funkcjonowanie ekosystemu uleg∏a marginalizacji. 
Typowe Êrodowisko morÊwinów to p∏ytkie strefy przybrze˝-
ne mórz i oceanów. Okazjonalnie w´drujà na g∏´bsze wo-
dy. Cz´sto ˝erujà nawet na g∏´bokoÊci paru metrów tu˝
przy brzegu, jedynie w miejscach spokojnych, wolnych od
wszelkich zak∏óceƒ.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy Siedli-
skowej mogàce wchodziç w zakres zainte-
resowania
W za∏àczniku I Dyrektywy Siedliskowej brak jest zdefinio-
wanych siedlisk, które majà znaczenie dla przetrwania ga-
tunku. Dzia∏ania ochronne powinny dotyczyç ca∏ej strefy
przybrze˝nej, w której bytujà morÊwiny, a w szczególnoÊci
miejsc wykonywania rybo∏ówstwa z u˝yciem niebezpiecz-
nych narz´dzi po∏owowych.

Wyst´powanie morÊwina w Polsce

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie morÊwinów jest ograniczone do strefy przy-
brze˝nej wód ch∏odnych i umiarkowanych pó∏kuli pó∏noc-
nej. CzternaÊcie oddzielnych populacji morÊwinów ˝yje
u atlantyckich wybrze˝y Ameryki Pó∏nocnej, Afryki i Europy,
wokó∏ Islandii, w Morzu Pó∏nocnym, w Ba∏tyku, a tak˝e
w Morzu Czarnym, podczas gdy w Morzu Âródziemnym
zwierz´ta te pojawiajà si´ sporadycznie. 
W Ba∏tyku wyst´pujà regularnie u wybrze˝y Danii, Niemiec,
pd. Szwecji oraz Polski. W pozosta∏ych rejonach pojawiajà si´
nieregularnie i bardzo rzadko. W Polsce morÊwiny najcz´Êciej
odnotowywane sà w rejonie Zatoki Gdaƒskiej i Puckiej.
Obszary na mapie oznaczajà w wi´kszoÊci Êmiertelne przy-
padki przy∏owu morÊwinów i nie wskazujà jednoznacznie
obszarów, gdzie morÊwiny wyst´pujà najcz´Êciej. Sà to re-
jony najbardziej niebezpieczne dla tych zwierzàt z racji in-
tensywnego rybo∏ówstwa. Ich lokalizacja na mapie nie mo-
˝e byç jednoznacznie interpretowana jako miejsca naj-
wi´kszego zag´szczenia morÊwinów. 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Konwencja Boƒska – Za∏àcznik II
ASCOBANS – uwzgl´dniony
Konwencja Helsiƒska – Zalecenie 17/2
Konwencja Waszyngtoƒska – Za∏àcznik II
Rozp. Rady (WE) 338/97 – Za∏àcznik A
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (2)
podlega czynnej ochronie gatunkowej na podstawie
Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrze-
Ênia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà (DzU Nr 220, poz. 2237)
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ochrona strefowa – nie uwzgl´dniono
rekompensata strat – nie uwzgl´dniono

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – VU
Polska czerwona lista – LC
Polska czerwona ksi´ga – LC

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

W strefie Polskich Obszarów Morskich sà tylko dwa miej-
sca chronionej obszarowo przyrody: wàska, 2-milowa stre-
fa morza Woliƒskiego Parku Narodowego oraz Zalew Puc-
ki, le˝àcy w obr´bie granic Nadmorskiego Parku Krajobra-
zowego. W obu miejscach odnotowywano wyst´powanie
morÊwinów.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Ba∏tyk zasiedla najprawdopodobniej izolowana genetycz-
nie subpopulacja morÊwinów. Ró˝ni si´ ona pod wzgl´dem
cech morfologicznych i genetycznych od morÊwinów zasie-
dlajàcych sàsiednie CieÊniny Duƒskie i Morze Pó∏nocne 
Brak precyzyjnych szacunków liczebnoÊci populacji „historycz-
nej” – prawdopodobnie co najmniej kilka tysi´cy osobników. 
Z uwagi na bardzo ma∏à wspó∏czeÊnie iloÊç morÊwinów
w Ba∏tyku oszacowanie ich liczebnoÊci jest niezwykle trud-
ne, ale du˝y jej spadek w odniesieniu do danych histo-
rycznych jest niewàtpliwy. Najwi´kszy spadek liczebnoÊci
mia∏ miejsce w po∏owie dwudziestego wieku. Szacunki li-
czebnoÊci wykonane na podstawie zwiadu lotniczego
w 1995 roku na ba∏tyckich akwenach Danii, Niemiec
i Szwecji wskazujà, i˝ ˝yje tam oko∏o 600 morÊwinów. Do
tej pory nie oszacowano liczebnoÊci morÊwinów w Pol-
skich Obszarach Morskich.
O tym, ˝e wody Zatoki Gdaƒskiej by∏y licznie zasiedlane
przez stada tych zwierzàt, Êwiadczà statystyki po∏owowe
z lat 20. i 30. ubieg∏ego wieku. Bazy rybo∏ówstwa z obsza-
ru cz´Êci Zatoki Gdaƒskiej dostarcza∏y rocznie wielokrotnie
wi´cej morÊwinów z∏owionych, ni˝ obserwuje si´, ∏owi
i znajduje ich dzisiaj w ca∏ej polskiej strefie Ba∏tyku. O ile
w latach 1922–1929 statystyki rybackie odnotowa∏y z∏o-
wienie 448 morÊwinów, a w kolejnym dziesi´cioleciu by∏o
ich 269, to Êrednia roczna iloÊç doniesieƒ o obecnoÊci
morÊwinów z lat 90. dla ca∏oÊci Polskich Obszarów Mor-
skich wynios∏a zaledwie 6–7 sztuk rocznie. 

Potencjalne zagro˝enia
Uwa˝a si´, ˝e wspó∏czeÊnie najistotniejszym zagro˝eniem
dla ˝ycia morÊwinów jest rybo∏ówstwo. MorÊwiny, nie roz-
poznajàc w toni wodnej niektórych sieci rybackich, wpada-
jà w nie i uwi´zione tonà, nie mogàc wyp∏ynàç na po-
wierzchni´, aby zaczerpnàç powietrza. W polskiej strefie

Morza Ba∏tyckiego najgroêniejszymi okazujà si´ skrzelowe
sieci stawne do po∏owów ryb przydennych i dennych
(dorsz, p∏astugi) oraz krótkie, kotwiczone jednostronnie
przypowierzchniowe p∏awnice s∏u˝àce g∏ównie do po∏owu
ryb ∏ososiowatych.
Przy∏ów odgrywa wa˝nà rol´ nie tylko w spadku liczebno-
Êci populacji morÊwina, ale tak˝e w hamowaniu jej odtwo-
rzenia w Ba∏tyku. Innymi zagro˝eniami sà zanieczyszczenia
(DDT, PCB, metale ci´˝kie), które oddzia∏ujà na stan zdro-
wotny morÊwinów, wp∏ywajàc destrukcyjnie na ich system
hormonalny oraz obni˝ajàc funkcje odpornoÊciowe. Do
czynników, które tak˝e mogà przyczyniç si´ do spadku li-
czebnoÊci populacji morÊwina w Ba∏tyku, zalicza si´ zmia-
ny klimatyczne oraz zmiany warunków ekologicznych.
Coraz cz´Êciej zwraca si´ uwag´ na wp∏yw wzrastajàcego
pod wodà nat´˝enia obcych naturze dêwi´ków. Praca silni-
ków, echosond, sonarów, podwodne detonacje geologicz-
nych sondowaƒ, prace hydrotechniczne czy eksplozje min,
pocisków i torped u˝ywanych na morskich poligonach woj-
skowych – to wszystko mo˝e mieç du˝e znaczenie w dys-
harmonii funkcjonowania systemu hydrolokacji morÊwi-
nów. Zwierz´ta sà nie tylko p∏oszone ze swych siedlisk, ale
coraz trudniej jest im wzajemnie si´ porozumieç, majà
trudnoÊci z namierzeniem po˝ywienia oraz identyfikacjà
przeszkód w postaci sieci, których wspó∏czesna delikatna
konstrukcja tkanin nie daje dostatecznie silnego echa.
Kolejnym niebezpieczeƒstwem sà kolizje z szybko p∏ywajà-
cymi jednostkami. Za groêne uwa˝a si´ te, których szyb-
koÊç przekracza 30 Mm/h (> 55 km/h). Na polskich wo-
dach dotyczy to wodolotów, szybkich ∏odzi motorowych
i skuterów wodnych. 
Innym niebezpieczeƒstwem jest uszczuplanie bazy pokarmo-
wej morÊwinów lub limitowanie do niej dost´pu np. poprzez
p∏oszenie morÊwinów. Poniewa˝ pokarm morÊwinów stano-
wià zarówno gatunki przemys∏owe, jak i pozbawione tej ce-
chy, mo˝e dochodziç do konkurencji o limitowanà baz´ z in-
nymi drapie˝nikami (rybami, ptakami nurkujàcymi) lub z cz∏o-
wiekiem po∏awiajàcym okreÊlony gatunek na tyle intensywnie,
˝e zasoby jego ulegajà obni˝eniu. W przypadku morÊwinów
˝erujàcych w polskiej strefie Ba∏tyku realne zagro˝enie istnieje
na razie wy∏àcznie w zakresie stanu zasobów szprota i Êledzia,
których stada sà pod sta∏à presjà rybo∏ówstwa. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
W ostatnim wieku siedlisko morÊwinów sta∏o si´ strefà mo-
rza o silnym oddzia∏ywaniu czynników antropogenicznych.
Intensywnie u˝ytkowane przez rybo∏ówstwo, ˝eglug´ i tury-
styk´ wodnà, zagospodarowywane hydrotechnicznie: tory
podejÊciowe do portów, kotwicowiska, sztuczne nabrze˝a
itp. Jest to te˝ strefa zrzutu zanieczyszczeƒ, jak równie˝ po-
tencjalnego posadowienia wiatrowych generatorów ener-
gii elektrycznej. Dla ˝ycia morÊwinów wa˝ne jest, aby jego
siedlisko by∏o wolne od przeszkód (sieci) i ha∏asu oraz ob-
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fitowa∏o w baz´ pokarmowà wolnà od zanieczyszczeƒ.
Z uwagi na rosnàce lokowanie w morzu instalacji hydro-
technicznych (wie˝ wiertniczych, turbin, rurociàgów) ko-
nieczne jest wykonywanie ocen oddzia∏ywania ich na Êro-
dowisko zarówno w czasie instalacji, jak i w trakcie u˝ytko-
wania i demonta˝u. Musi byç oszacowywany oraz mierzo-
ny poziom nat´˝enia i cz´stotliwoÊci dêwi´ków, jakie po-
wstajà przy pracach budowlanych lub sà emitowane
w czasie eksploatacji instalacji. Tym samym ocenom muszà
podlegaç wprowadzane do Êrodowiska morskiego nowe
urzàdzenia hydrolokacyjne u˝ywane w rybo∏ówstwie, ˝e-
gludze bàdê stosowane przez sektor wojskowy.
Nale˝y rozpatrzyç wyznaczenie akwenów o charakterze
ostoi, b´dàcych potencjalnymi siedliskami morÊwina.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Z uwagi na w´drowny charakter morÊwinów wymagana
jest aktywna wspó∏praca na polu ochrony gatunkowej oraz
badaƒ w ramach takich mi´dzynarodowych instytucji, jak
Komitet Doradczy ASCOBANS, HELCOM, ICES, IBSFC.
Instytucje te sà zobowiàzane w swoich statutowych dzia∏a-
niach do dba∏oÊci o jakoÊç Êrodowiska przyrodniczego
i gatunków w nim ˝yjàcych. MorÊwin nale˝y do najbardziej
zagro˝onych. W niektórych rejonach stan jego zasobów
jest krytyczny. 

Propozycje wzgl´dem populacji
Z uwagi na pasywnoÊç prawnych narz´dzi ochrony i brak
jakichkolwiek symptomów gwarantujàcych utrzymanie si´
gatunku w sk∏adzie fauny Ba∏tyku, nale˝y przejÊç do tzw.
czynnej ochrony, ∏àcznie z budowà oÊrodków hodowli, ba-
daƒ i rehabilitacji morÊwinów. Wzbogacenie wiedzy na te-
mat biologii i ekologii tego gatunku wydaje si´ sprawà klu-
czowà dla znalezienia skutecznych sposobów jego zacho-
wania dla rodzimej przyrody. 
Wspomagaç to powinny wszelkiego rodzaju dzia∏ania in-
formacyjne i edukacyjne mogàce wp∏ywaç na stan wiedzy
i ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa o zagro˝eniach, jakie p∏ynà
z niebezpiecznych dla tego gatunku sposobów eksploata-
cji zasobów morza. Administracja morska powinna zadbaç
o stosowne instrumenty prawne zobowiàzujàce eksploata-
torów morza do dostarczania informacji o zaobserwowa-
niu lub z∏owieniu morÊwinów, w∏àcznie z dostarczaniem
martwych osobników do najbli˝szego portu wy∏adunku. 
Krajowa strategia ochrony morÊwinów musi byç skorelo-
wana z przedsi´wzi´ciami mi´dzynarodowymi i wpisywaç
si´ w dzia∏ania dotyczàce ochrony wszystkich waleni. 
Przetrwanie ba∏tyckiej populacji morÊwina zale˝y bardziej
od ogólnej polityki wykorzystania Êrodowiska morskiego
i sposobu zarzàdzania potrzebami ludzkimi w stosunku do
naturalnych zasobów morza ni˝ od Êcis∏ej, prawnej ochro-
ny samego gatunku.
Celem nadrz´dnym strategii ochrony powinno byç zwi´k-
szenie liczebnoÊci morÊwinów w polskiej strefie Ba∏tyku po-
przez uczynienie wód terytorialnych Polski sprzyjajàcymi dla

˝ycia tego gatunku. Musi to bezpoÊrednio wynikaç z posze-
rzanej wiedzy o biologicznych i ekologicznych potrzebach
gatunku oraz oceny skali antropogenicznych zagro˝eƒ, któ-
re powinny byç wyeliminowane. Najpe∏niejszà propozycjà
zapobie˝enia zanikowi ba∏tyckich morÊwinów jest wykona-
ny pod auspicjami Komitetu Doradczego ASCOBANS „Plan
odtworzenia ba∏tyckiej populacji morÊwinów”. 
SpoÊród czynników, które potencjalnie przyczyniajà si´ do
spadku liczebnoÊci populacji morÊwina w Ba∏tyku, przy∏o-
wy stanowià przypuszczalnie jedyny czynnik, dla którego
pozytywne skutki dzia∏aƒ naprawczych by∏yby natychmia-
stowe i jednoznaczne. Osiàgnàç to mo˝na kilkoma sposo-
bami: po pierwsze – skonstruowanie bezpiecznych dla
morÊwinów narz´dzi po∏owowych, po drugie – stosowanie
innych strategii po∏owów, w których miejsce, czas i rozmiar
wystawianych sieci sprzyja∏by obni˝eniu ÊmiertelnoÊci tych
zwierzàt, a po trzecie – montowanie do sieci odstraszaczy
akustycznych jako rozwiàzanie przejÊciowe. 
Wdro˝enie tych zaleceƒ musi wynikaç wy∏àcznie z regula-
cji prawnych na∏o˝onych na wybrane formy rybo∏ówstwa.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

W Polsce systematyczne pozyskiwanie informacji na temat
tego gatunku zosta∏o zapoczàtkowane w latach 90. przez
Stacj´ Morskà Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego w Helu. Zbierane sà i nadal powinny byç wszelkie
dane o z∏owionych, zaobserwowanych lub wyrzuconych na
morski brzeg morÊwinach. Rezultaty analiz okolicznoÊci
i przyczyn Êmierci, miejsc wyst´powania oraz zbiór danych
biologicznych i informacji o stanie zdrowia pozyskanych
osobników tworzà podstaw´ wiedzy o kondycji gatunku
w tej cz´Êci Ba∏tyku. Dzia∏ania te powinny byç kontynuowa-
ne i wzbogacane najnowszymi instrumentami i metodami
badawczymi. Wyniki badaƒ potwierdzajà obecnoÊç mor-
Êwinów w sk∏adzie fauny subakwenów polskich obszarów
morskich. Dane o wzgl´dnej liczebnoÊci morÊwinów, ich
rozmna˝aniu, od˝ywianiu, stopniu zanieczyszczenia tkanek
i patologiach wzbogacajà ogólnà wiedz´ faunistycznà
o morÊwinach populacji ba∏tyckiej.
Wypracowany przez Stacj´ Morskà system zbierania danych
o morÊwinach powinien zostaç podniesiony do statusu sys-
temu krajowego i byç sukcesywnie usprawniany na podsta-
wie gromadzonych doÊwiadczeƒ. Opracowania i wdro˝enia
wymagajà zasady prowadzenia monitoringu in situ.
Przewidzieç nale˝y zharmonizowanie systemu zbierania
obserwacji przyrodniczych dotyczàcych morÊwinów z pro-
gramami innych krajów nadba∏tyckich, ze szczególnym
naciskiem na monitoring przypadków przy∏owu i patologie
zwiàzane z substancjami zanieczyszczajàcymi. Za koniecz-
ne nale˝y uznaç uczestnictwo w kolejnych europejskich
programach dotyczàcych oszacowania liczebnoÊci waleni
i znaczenia g∏ównych zagro˝eƒ.
Nale˝y usprawniç i poszerzyç prowadzenie kampanii infor-
macyjnej i szkoleniowej (szczególnie dla administracji mor-
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skiej i rybaków). Informacje o stanie zasobów ba∏tyckiej
populacji morÊwinow i wyst´pujàcych zagro˝eniach powin-
ny byç regularnie publikowane i ogólnodost´pne.
Realizacja programu odtwarzania ba∏tyckiej populacji
morÊwinów wymaga szeregu zadaƒ badawczych, których
wykonanie powinno byç ukierunkowane na:
• poszerzanie wiedzy na temat gatunku poprzez pozyski-

wanie podstawowych danych z zakresu ekologii (zw∏asz-
cza sposobach wykorzystywania przybrze˝nych siedlisk)
oraz biologii gatunku;

• poszerzenie wiedzy o czynnikach i przemianach wp∏ywa-
jàcych na liczebnoÊç morÊwinów i funkcjonowanie po-
pulacji;

• porównanie uzyskanej wiedzy z rezultatami prac w in-
nych krajach i koordynacj´ technik zbierania danych.

Zwieƒczeniem tych prac powinno byç stworzenie polityki
zarzàdzania Êrodowiskiem morskim, zapobiegajàcej zani-
kowi tego gatunku w Ba∏tyku.
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