
Phoca vitulina
(L., 1758)

Foka pospolita

ssaki, drapie˝ne 
(p∏etwonogie), fokowate

Opis gatunku

Foka pospolita jest jednym z najbardziej rozprzestrzenio-
nych na Êwiecie gatunków p∏etwonogich. Cztery podgatun-
ki zasiedlajà ró˝ne rejony pó∏nocnej pó∏kuli. Ba∏tyk za-
mieszkuje wschodnioatlantycki podgatunek Phoca vitulina
vitulina i jest on najmniej liczny spoÊród trzech wyst´pujà-
cych w tym morzu gatunków fok.
Cia∏o: d∏ugoÊç doros∏ych osobników – 170–190 cm,
w chwili narodzenia – 65–100 cm. Samice nieco mniejsze
od samców, brak dymorfizmu p∏ciowego.
Waga: doros∏e osobniki – 110–150 kg, w chwili narodze-
nia – 8–12 kg.
Charakterystyczne cechy anatomiczne fok: brak ma∏˝owin
usznych, dwie pary p∏etw – przednie i tylne, krótki ogon,
cia∏o pokryte g´stym futrem.
Ubarwienie cia∏a ró˝ne – od jasnego bràzu do ciemnej szaro-
Êci – z charakterystycznymi drobnymi ciemnymi plamkami na
ca∏ym ciele. Typowy dla osobników z rodzaju Phoca „koci” pysk
foki pospolitej wyposa˝ony jest w wyjàtkowo wydatne jasne
wàsy o paciorkowatej strukturze. Wokó∏ oczu cz´sto wyst´puje
charakterystyczne, jasne zabarwienie w kszta∏cie pierÊcieni.
W wodzie foki u˝ywajà p∏etw tylnych, na làdzie poruszajà
si´ niezgrabnie jedynie za pomocà p∏etw przednich, tylnie
biernie ciàgnàc za sobà.

Jedna para gruczo∏ów sutkowych wewn´trznych.
Uz´bienie: górna szcz´ka zawiera 6 siekaczy, 2 z´by
przedtrzonowe i 10 trzonowych, dolna – 4 siekacze, 2 z´-
by przedtrzonowe i 10 trzonowych. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Fok´ pospolità naj∏atwiej pomyliç z fokà obràczkowanà
z uwagi na mylàcy u niektórych osobników wzór ubarwie-
nia futra. Jej pysk jej równie krótki, jednak nozdrza uk∏a-
dajà si´ w kszta∏t litery „V”.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà zwykle w wieku 4–5 lat. Sezon
rozrodczy przypada na okres od kwietnia do czerwca, m∏o-
de foki rodzà si´ na od maja do lipca. Majà ok. 70–90 cm
d∏ugoÊci i wa˝à 8–12 kg. Samice sà bardzo opiekuƒcze –
szczeni´ pozostaje pod ich opiekà do 6 tygodni, podczas
których przechodzi nauk´ p∏ywania i polowania.

AktywnoÊç
Foki pospolite zasiedlajà stref´ przybrze˝nà, prowadzàc
osiad∏y tryb ˝ycia. ˚yjà w du˝ych grupach, tworzàc liczne
stada na làdzie, w wodzie widywane sà cz´Êciej pojedyn-
czo. W miejscach sta∏ego wyst´powania preferujà piasz-
czyste pla˝e i ∏agodne wybrze˝a skaliste.
Ca∏e ˝ycie sp´dzajà w pobli˝u miejsca urodzenia. W po-
szukiwaniu pokarmu oddalajà si´ od niego najwy˝ej na
kilkadziesiàt kilometrów.

Sposób od˝ywiania
Foki pospolite od˝ywiajà si´ wszystkimi dost´pnymi w da-
nym rejonie i sezonie gatunkami ryb. W ich diecie dominu-
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jà: p∏astugi, Êledzie, ryby dorszowate i dobijakowate. Od-
˝ywiajà si´ tak˝e skorupiakami i mi´czakami. Dziennie
spo˝ywajà 5–8,5 kg pokarmu.

Cechy ekologiczne

Z uwagi na ma∏à liczebnoÊç, jako drapie˝niki najwy˝szego
rz´du odgrywajà rol´ w funkcjonowaniu ekosystemu tylko
regionalnie. Czasami konkurujà z fokami szarymi o baz´
pokarmowà.
Zamieszkujà g∏ównie piaszczyste, ale tak˝e kamieniste pla-
˝e, wolne od zak∏óceƒ antropogenicznych i siedliska takie
nale˝y uznaç tak˝e w polskiej strefie brzegowej za najistot-
niejsze dla wyst´powania tego gatunku. Foki pospolite
wchodzà w rzeki i przymorskie jeziora. 

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Typy siedlisk, które potencjalnie mogà byç wa˝ne dla
egzystencji tego gatunku, pokrywajà si´ z wymogami
fok szarych.
1110 – piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 – ujÊcia rzek (estuaria)
1150* – zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 
1160 – du˝e p∏ytkie zatoki 

Rozmieszczenie geograficzne

P. v. vitulina czyli wschodnioatlantycka foka pospolita za-
mieszkuje wybrze˝a Europy od pó∏nocnej Portugalii do
Arktyki, Grenlandii i Islandii.
Jej zasi´g na Ba∏tyku ograniczony jest do po∏udniowo-za-
chodniej jego cz´Êci. Wyró˝niamy dwie, sparowane prze-
strzennie ba∏tyckie populacje fok pospolitych. Jedna naj-
bardziej typowa dla Ba∏tyku jest zaledwie ok. 240 km od-
leg∏a od polskich wybrze˝y i zasiedla po∏udniowà cz´Êç

wspomnianej wy˝ej CieÊniny Kalmarskiej. Druga, to popu-
lacja zachodnioba∏tycka, która zasiedla tereny od zachod-
niej granicy morza a˝ po CieÊnin´ Kattegat, przekraczajàc
swym zasi´giem nominalne granice Ba∏tyku. 
Obecnie u wybrze˝y Niemiec i Polski odnotowywane sà
pojedyncze osobniki. W latach 1946–75, wy∏àczajàc z ba-
zy danych martwe foki wyrzucone na brzeg, zebrano 6 ob-
serwacji o ich wyst´powaniu, ograniczonych wy∏àcznie do
zachodniej cz´Êci polskiego wybrze˝a. Badania prowadzo-
ne w latach 90. dostarczy∏y danych o obecnoÊci osobników
tego gatunku tak˝e w cz´Êci Êrodkowej i wschodniej. 

Status gatunku 

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III
Konwencja Boƒska – Za∏àcznik II
Konwencja Helsiƒska – Zalecenie 9/1
Konwencja Waszyngtoƒska – nie uwzgl´dniono
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i V

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a

Foki pospolite sà w poszczególnych krajach ba∏tyckich
chronione w ró˝ny sposób. Dania chroni je prawem ∏o-
wieckim i wydawane sà tam licencje na ich odstrza∏
w miejscach, gdzie wyrzàdzajà szkody w rybo∏ówstwie.
JednoczeÊnie jest wyznaczony okres ochronny oraz rezer-
waty dedykowane temu gatunkowi. Dotyczy to g∏ównie
CieÊnin Duƒskich, a zatem rejonu le˝àcego poza nomina-
tywnymi granicami Ba∏tyku.
W Szwecji na Ba∏tyku od 1987 r. obowiàzuje Êcis∏a ochro-
na tego gatunku. W cz´Êci ba∏tyckiej Niemiec ma status
gatunku wymar∏ego. W innych paƒstwach, mimo ˝e gatu-
nek ten praktycznie nie wyst´puje, jest chroniony. Tak˝e
w Polsce chroni go prawo.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Foki pospolite mogà pojawiç si´ w ka˝dym z morskich ob-
szarów chronionych Polski. SpoÊród trzech obserwacji po-
zyskanych w latach 90. XX wieku w obszarach chronionych
odnotowano je dwukrotnie. W lipcu 1990 r. w rezerwacie
Ptasi Raj u ujÊcia Wis∏y widziano samic´ z m∏odym. Po raz
kolejny gatunek ten by∏ widziany w 1995 r. na obszarze
Woliƒskiego Parku Narodowego.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Wed∏ug danych archeologicznych i statystyk po∏owowych,
zasi´g wyst´powania foki pospolitej na Ba∏tyku si´ga∏ na
pó∏noc a˝ do Gotlandii i Estonii. Obecnie gatunek ten

428

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki
P

or
a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki
P

or
a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki

1365 

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ssaki

0 50 100 km

miejsce obserwacji

Wyst´powanie foki pospolitejj w Polsce



zniknà∏ z wybrze˝y pd. Gotlandii, gdzie jeszcze w latach
80. ubieg∏ego wieku obserwowano rozradzajàcà si´ kolo-
ni´ tego gatunku.
Na po∏udniowych wybrze˝ach Ba∏tyku w XIX wieku foka
pospolita wyst´powa∏a doÊç cz´sto w rejonie Schlezwika-
-Holsztynu i Zatoki Gdaƒskiej. W latach 1912–1919, kie-
dy prowadzono tu jeszcze premiowane polowania, foka
pospolita stanowi∏a ponad 10% zg∏oszonych, zidentyfiko-
wanych co do gatunku osobników. 
LiczebnoÊç ba∏tyckiej populacji foki pospolitej na poczàtku XX.
wieku zosta∏a oszacowana wg statystyk po∏owowych na ok.
5000 osobników. Intensywne polowania prowadzone na po-
czàtku wieku doprowadzi∏y do spadku jej liczebnoÊci do 1000
osobników, która utrzymywa∏a si´ do lat 30. Najwi´ksze iloÊci
fok zabijano w rejonach Kalmarsund, Oresund i u wschod-
nio-po∏udniowych wybrze˝y Zelandii. Dalszy spadek iloÊci fok
pospolitych w Ba∏tyku do kilkuset sztuk by∏ obserwowany do
lat 70. DziÊ szacuje si´, ˝e w rejonie CieÊniny Kalmarskiej ˝y-
je oko∏o 380 osobników, a populacja ta nie zosta∏a dotkni´-
ta epizootià w 1988 ani w 2002 r. Obliczony dla lat
1977–2002 wzrost populacji oceniany jest na 9% rocznie.
Ocenia si´, i˝ w wyniku epizootii spowodowanej wirusem
nosacizny foczej (PDV), jaka panowa∏a wÊród fok pospoli-
tych w 1988 r., populacja z rejonu zachodniego Ba∏tyku
i Kattegattu utraci∏a 56% swego stanu. Do 2002 r. odbudo-
wa∏a go z 5 do 10 tysi´cy osobników, tracàc powtórnie
w wyniku podobnej epizootii w 2002 r. po∏ow´ zasobów. 
Jak pokaza∏o liczenie fok ˝yjàcych na skraju zachodnich
obszarów Ba∏tyku, w 1990 r. ich subpopulacja liczy∏a 224
osobniki. Przyrastajàc ok. 4,8% rocznie, osiàgn´∏a
w 1998 r. stan 315 osobników. Po∏owa z nich zgin´∏a
w wyniku epizootii w 2002 r. 
Wspó∏czeÊnie foki pospolite u polskich wybrze˝y Ba∏tyku po-
jawiajà si´ okazjonalnie, choç wczeÊniej zasiedla∏y te tereny.
Znaczàce ubytki w stanie liczebnym populacji fok pospoli-
tych w Ba∏tyku oraz niekorzystne czynniki antropogeniczne
nie sprzyjajà wtórnemu zasiedlaniu polskich wybrze˝y. 

Potencjalne zagro˝enia 
Zagro˝enia dla fok pospolitych sà podobne do tych, jakie
odgrywajà rol´ w ˝yciu innych fok ba∏tyckich. Do g∏ównych
nale˝à: Êmiertelne uwi´zienie w sieciach rybackich, niepo-
kojenie w miejscach odpoczynku oraz zanieczyszczenie
pokarmu. To ostatnie prowadzi do zmian patologicznych
w organizmach fok, wynikajàcych z os∏abienia uk∏adu od-
pornoÊciowego. Powoduje to m.in. podwy˝szonà podat-
noÊç tego gatunku na infekcje wirusowe, w tym niezwykle
niebezpiecznego wirusa nosacizny foczej (PDV). 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Zalecenia wzgl´dem warunków, jakie powinny spe∏niaç
potencjalne siedliska fok pospolitych, nawet jeÊli sà to
miejsca zajmowane tylko okazjonalnie, powinny byç to˝sa-

me z wymogami, jakie stawia si´ siedliskom fok szarych.
Gatunki te potrafià wspó∏bytowaç w miejscach ˝erowania
i na brzegowych legowiskach. 

Propozycje wzgl´dem gatunku
Stan Êwiatowych zasobów foki pospolitej jako gatunku nie
wykazuje znamion zagro˝enia. Cechuje to jednak niektóre
populacje lokalne, w tym obie ba∏tyckie. Dlatego te˝
wschodnioatlantycki podgatunek ˝yjàcy w Ba∏tyku pozosta-
je chroniony. 

Propozycje wzgl´dem populacji
Z uwagi na powtarzajàce si´ epizootie, a w konse-
kwencji tego masowà ÊmiertelnoÊç fok z populacji pd.-
-zach. Ba∏tyku, foki pospolite, a szczególnie ich zasoby
z rejonu CieÊniny Kalmarskiej, b´dà musia∏y podlegaç
Êcis∏emu monitoringowi i ochronie. Poniewa˝ jest to
najbli˝sza polskim brzegom populacja, nale˝y si´ liczyç
z faktem, i˝ osobniki z tego stada mogà wizytowaç na-
sze wybrze˝e. Ka˝de ich pojawienie powinno skutko-
waç szczególnymi, adekwatnymi do sytuacji przedsi´-
wzi´ciami ochronnymi.
Jest konieczna sta∏a diagnostyka stanu zdrowotnego popu-
lacji. W przypadku podejrzenia infekcji PDV u fok wyst´pu-
jàcych u polskich wybrze˝y konieczne b´dzie stworzenie
sprawnego systemu zbioru martwych cia∏ oraz wykonywa-
nia autopsji i analiz poÊmiertnych. 
Bardzo specyficzny przyk∏ad ma∏ej, separowanej populacji
ba∏tyckich fok pospolitych dobrze nadaje si´ do zilustrowa-
nia szeregu problemów natury biologicznej i ekologicznej.
Rozpowszechnianie informacji na ich temat mo˝e w spo-
sób po˝àdany poszerzyç ogólnà wiedz´ spo∏eczeƒstwa
o statusie i zagro˝eniach dla ˝ycia fok pod wp∏ywem czyn-
ników antropogenicznych.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Foki pospolite w Polsce powinny podlegaç takim sa-
mym procedurom badawczym i ochronnym, jakie sà
i b´dà stosowane dla fok szarych. Jest to najrzadszy
gatunek foki u naszych wybrze˝y, co bezpoÊrednio wy-
nika z ma∏ej obecnie liczebnoÊci w Ba∏tyku. Jego wyst´-
powanie powinno byç monitorowane szczególnie sta-
rannie, tak˝e z uwagi na mo˝liwoÊç rozprzestrzeniania
wirusa PDV. 
ZnajomoÊç wizerunku foki pospolitej powinna byç le-
piej upowszechniona wÊród spo∏eczeƒstwa, a w szcze-
gólnoÊci wÊród rybaków i s∏u˝b ochrony wybrze˝a.
U˝ytkownicy morza oraz lokalne spo∏ecznoÊci powinni
byç informowani i uczulani na kwestie ochrony tego
gatunku. W sytuacjach koniecznych nale˝y wspieraç
ba∏tyckà populacj´ poprzez rehabilitacj´ osobników
kontuzjowanych oraz niesienie pomocy m∏odym osob-
nikom, gdy z jakichÊ powodów znajdà si´ w sytuacji
krytycznej (np. utrata matki).
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Nale˝y zaznaczyç, ˝e wÊród specjalistów przewa˝a poglàd,
i˝ nie powinno si´ leczyç osobników zara˝onych wirusem
PDV z uwagi na koniecznoÊç stworzenia naturalnej bariery
dla rozprzestrzeniania si´ wirusa i wytworzenia w popula-
cji stosownych mechanizmów odpornoÊciowych.
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