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Karmienie fok jest najbardziej widowiskową 
częścią wizyty w fokarium
Fot. Aleksandra Tarkowska
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W
szystko zaczęło się od Balbina. W marcu 1992 roku w pobliżu Juraty została zna-

leziona na plaży młoda, pokryta jeszcze białym puchem, foczka w wieku oko-

ło dwóch miesięcy. Była ranna, chora i skrajnie wycieńczona. Miała wyłamaną 

bądź zwichniętą prawą płetwę, ranę nad ramieniem, mnóstwo zadrapań i krwotok z ucha. Do-

datkowy ból sprawiał zwierzęciu źle założony znaczek identyfikacyjny informujący, że przyszła 

na świat w Estonii. Przebyła więc bardzo długą drogę, liczącą około 400 km. 

Nie wiadomo, co się wydarzyło, być może wpadła w sieci, a następnie w trakcie ich wyciąga-

nia została ogłuszona uderzeniem w głowę, czego skutkiem mógł być krwotok z ucha. Mogło 

się zdarzyć, że została zaatakowana na plaży przez psy, a wyczerpana długą drogą nie miała 

siły uciekać do wody. Została uratowana przez pracowników Stacji Morskiej Uniwersytetu 

Gdańskiego, funkcjonującej w Helu od roku 1977, i to oni nazwali ją Balbiną. Początkowo 

sądzono, że jest „dziewczynką”, dopiero po czasie odkryto, że to samiec. I tak Balbina została 

Balbinem.  

W chwili znalezienia Balbin ważył 14 kg i miał 1 m długości. Leczenie i rehabilitacja trwały 

długo. Przygotowano foce specjalny basenik. Najpierw była karmiona żywymi rybami, wpusz-

czano bowiem do basenu żywe małe leszcze i płocie, a Balbin z apetytem je zjadał. Dość 

szybko nauczył się jeść martwe szproty, które najpierw przywiązane do nitki ciągnięto po wo-

dzie tak, by udawały żywe, ale po kilku dniach gotów był już jeść ryby z ręki opiekunów. Trzy 

Balbin i reszta towarzystwa

Foki uwielbiają się bawić, 
są mądre i pojętne
Fot. Aleksandra Tarkowska
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smakowite posiłki w ciągu dnia sprawiły, że po miesiącu foka ważyła już 25 kg. Straciła swoje 

białe futerko, tak zwane lanugo, przestała być puchatym maluchem i rosła jak na drożdżach. 

Przez pięć lat mieszkaniem Balbina był niewielki basen przy Stacji Morskiej. Tyle czasu 

zajęły też prace projektowe i logistyczne zmierzające do tego, by powstały pierwsze baseny 

z prawdziwego zdarzenia, dające początek helskiemu fokarium. Ważną datą w dziejach tej 

placówki jest 13 października 1997 roku, kiedy to zakończono pierwszy etap budowy. Balbin 

trafił do nowego pięknego basenu i tak rozpoczęła się współczesna focza historia w Helu. 

W przeszłości foki w wodach Zatoki i na plażach Półwyspu nikogo nie dziwiły. Pod ko-

niec XIX wieku populacja foki szarej w tym rejonie szacowana była na ponad 1000 osobni-

ków. Niestety, traktowano te zwierzęta jak szkodniki, które należy tępić. Takie stanowisko 

zajmowali nie tylko rybacy, ale także administracja rybacka, wobec czego powszechne były 

polowania na nie. Zachętą do takich działań był fakt, że Morski Urząd Rybacki płacił za 

każdą martwą fokę premię pieniężną. W latach 1912–1919 zabito w Zatoce Gdańskiej aż 

520 tych zwierząt. Stosowano okrutne metody. W helskim Muzeum Rybołówstwa zobaczyć 

można skonstruowaną i opatentowaną przez Pawła Budzisza z Kuźnicy słynną, tanią i nad-

zwyczaj skuteczną „zelintową klutkę”, wykonaną z umiejętnie połączonych sieci. Klatki takie 

Po karmieniu figle i zabawy 
Fot. Aleksandra Tarkowska
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kotwiczono pośród innych zestawów szprotowych lub śledziowych tuż ponad dnem na głębo-

kości 30–40 m. Sieciowa „klatka” była na tyle skuteczna, że jej stosowanie doprowadziło do 

znacznego wytępienia fok. Ciekawy opis polowania na foki pojawia się w Obrazkach rybackich 

księdza Hieronima Gołębiewskiego:

Chałupianie i Kusfeldczanie zimową porą, kiedy właściwy wik [wewnętrzna część Zatoki Puc-

kiej] się dostatecznie już pokrył lodem, łowią okonie, płotki i szczupaki nieraz w wielkiej ilości. 

Ale jest to zarobek bardzo uciążliwy, i niejeden już sobie przy tem przez zaziębienie choróbska  

i rychłej śmierci nabył […]. Wtenczas nie brak też morskich cieląc [fok] tutaj zielintami zwa-

nych, […] które gromadami za breitlingami [szprotami], żerem swoim płyną. Połów na zielinty 

jest szczególniejszy. Lubią one wchodzić na krawędzie lodu i tam się wylegiwać; ale są bardzo 

czujne i lękliwe, więc niech gdzie łoskot powstanie, to, buch!, we wodę. Tuż przy tym lodzie ry-

bacy za dnia stawiają do wody długie sieciowe ściany z mocnemi sidłami. Zielinty przestraszone 

uciekają ślepo z lodu i nie zważając na siecie w nich się plątają, a nie mogąc potem wyjść na 

wierzch wody dla nabrania świeżego powietrza, w sieciach się duszą, poczem nazajutrz rybacy 

do domu je zabierają. […] 

Fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego ma swój szczytny cel i misję – jest nią 

odtworzenie i ochrona kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. To także swe-

go rodzaju szpital i ośrodek rehabilitacji, w którym leczy się osobniki chore i osłabione. Po 

powrocie do sił i zdrowia zwierzęta te wypuszczane są na wolność, podobnie zresztą jak uro-

dzone tu focze dzieci. Foki z tego samego roku otrzymują imiona zaczynające się na tę samą 

literę alfabetu. Za sprawą między innymi Balbina i później Bubasa w helskim fokarium uro-

dziło się do tej pory 43 foczych szczeniąt. Rekordową „mamą” jest 22-letnia Unda Marina, 

która urodziła 17 foczek. Jest ona samicą alfa w helskiej hodowli. Jej szwedzkie imię oznacza  

w języku polskim Falę Morską. Podobno ma najpiękniejsze wśród helskich fok futro o szarym 

wierzchu i jasnym spodzie z dużymi, ciemnymi plamami oraz pełne uroku oczy. Przybyła ze 

Sztokholmu w 1999 roku na pokładzie promu „Rogalin” jako narzeczona dla Balbina. A on 

od samego początku był nią oczarowany. 

Niestety, w fokarium zdarzają się też bardzo smutne historie. Tego samego dnia, 29 lipca 

2005 roku, Balbin i Joel zostały znalezione martwe w basenie, wcześniej podobny los spotkał 

Krystynę, którą po trzech latach życia w helskim fokarium zabiły monety wrzucane przez tu-

rystów „na szczęście”. Podczas sekcji wyjęto z jej żołądka 697 monet! 

Według danych ze stycznia 2015 roku w Bałtyku żyje ponad 32 tys. fok szarych i ich popu-

lacja systematycznie się zwiększa. I z całą pewnością znajdują się wśród nich osobniki urato-

wane z różnych opresji, wyleczone z chorób i urodzone w helskim fokarium. Historia Balbina 

i reszty foczego towarzystwa ma swój piękny ciąg dalszy. 
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Z dala od gwaru modnych
deptaków i dyskotek, 
z naturą za pan brat
Fot. Aleksandra Tarkowska

Wakacje w wagonach cieszyły się 
w czasach PRL-u wielkim powodzeniem
Fot. Aleksandra Tarkowska


