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Distribution and number of fur seals, Arctocephalus gazella ( P e t e r s ,  1875) of King 
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Rozmieszczenie i liczebność uchatek antarktycznych, Arctocephalus gazella (PETERS, 1875) na wyspie Króla
Jerzego (Południowe Szetlandy)

A b s t r a c t .  Id the region of the m outh of A dm iralty  Bay the greatest num ber of fur seals 
was observed in F ebruary  and March, reaching 33.09 anim als/km  of sea line. In  relation to the 
en tire  sea coast of th e  bay (91 km) the num ber of fur seals varied in  1980 -1981 between 4.72 
and 9.00 animals/km. In  April, w ith the  arrival of g reat ice fields, th is num ber suddenly decrea
sed. In June and the first half of Ju ly  some m igrating seals appreared, a t th a t tim e the w inter 
peak in the ir num ber being observed, reaching 1.11 seals/km of sea coast (i. e. a density of
0.77 for 1 km2 of ice field of the bay).

Some of these w inter m igrants rem ained till October, grouped near ice cliffs and rock islands 
where the ice was crushed. The hypothesis is presented th a t these seals m igrate from the volcanic 
island Deception. The census of seals taken on King George Island during the peak in their 
num ber in 1981 showed the presence of 4400 adult specimens. The following rookeries were 
found: S tigant P t., T arta r P t., Penguin Island, L ion’s Rump, and Low Head.

I. INTRODUCTION

The antarctic fur seal, Arctocephalus gazella (Peter s , 1875) was the object 
of intensive hunting in 1820—1890. During this period about 450 thousand 
of the animals were killed. This resulted in the complete extermination of the 
species in the South Shetlands. After some 50 years a second settlement of the 
South Shetlands took place, brought about by migration from the South 
Sandwiches and the South Georgia Islands. During the census of seals taken by 
the 20th Chile Antarctic Expedition in 1967/1968 the number of 457 to 507 
fur seals were registered, but none was observed on King George Isl. (Aguayo, 
1970). The first reports concerning the presence of fur seals on this land near 
the Russian Station Bellingshausen (Fildes Peninsula) may be found in the 
papers of K rylov (1968), K rylov and Medvedev  (1972), Simonov (1973), 
and Popov .and K rylov (1977). Only the last-named authors estimated the 
num ber of fur seals in particular months. They did not observe the breeding
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STRESZCZENIE

Teren badań obejmował całe wybrzeże Wyspy Króla Jerzego wraz z sąsied
nim i wysepkami. Systematyczne obserwacje nad rozmieszczeniem i liczebnością 
uchatek w cyklu rocznym prowadzone były w latach 1979—1981 w rejonie 
Zatoki Admiralicji na 20 km odcinku wybrzeża od Italia Valley do Red Hill 
(map a 1). Liczenia w pozostałych częściach Zatoki Admiralicji odbywały się 
mniej regularnie (ilość liczeń została wykazana w tab. I). Liczenia zimowe 
prowadzone były w czasie odmiennych warunków atmosferycznych (w roku 
1979 Zatoka nie zamarzła; natomiast w roku 1980 Zatoka była zamarznięta 
od lipca do połowy października). Ocenę liczebności uchatek na całej Wyspie 
Króla Jerzego przeprowadzono w roku 1981 w okresie najliczniejszego ich wy
stępowania, tj. w lutym i w marcu.

Uchatki przybywały do Zatoki Admiralicji na okres linienia, który w latach 
1979—1981 przypadał na koniec stycznia, luty i marzec. W okresie letnim 
uchatki preferowały odcinki wybrzeża z wąskimi plażami piaszczysto-żwi- 
rowymi pod osłoną klifów w sąsiedztwie otwartego morza. Po zakończeniu 
linienia uchatki emigrowały w okresie nachodzenia pól lodowych, tj. w drugiej 
połowie kwietnia i w maju. W końcu czerwca i w lipcu stwierdzono ponowny 
wzrost liczebności, spowodowany obecnością osobników z zimowej fali migracyj
nej. Na podstawie jesiennych obserwacji z marca 1980 roku wysunięto hipo
tezę, że zimowa migracja spowodowana jest późniejszym zamarzaniem podgrza
nych wód w atolu Wyspy Deception. Część tych osobników migrujących zosta
wała na zimę aż do października (tab. II, VI). W zimie 1980 roku większość 
uchatek przebywała na zamarzniętej Zatoce (tab. III), w pobliżu obrywów lodo
wy ch klifów wnikając w głąb fiordu.

Na całej Wyspie Króla Jerzego wraz z przylegającymi wysepkami stwier
dzono w roku 1981 obecność 4400 dorosłych uchatek, rozmieszczonych w 28 re
jonach wybrzeża (mapa 2, tab. Y). Najliczniejsze skupienia zlokalizowane były 
w rejonie Melville Peninsula, Wrona Buttress i Trowbridge Isl. (30,6% uchatek
z  całej wyspy) oraz między Demay pt. i Patelnia pt. (14,6%). Ustalono też 
następujące miejsca rozrodu: Stigant pt., Tartar pt., Penguin Isl., Lions Rump 
i Low Head.
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Na podstawie wahań liczebności w rejonie Zatoki Admiralicji w latach 
1978—1981 oraz piśmiennictwa wysunięto przypuszczenie, że obecny etap 
rekolonizacji Arctocephalus gazella ( P e t e r s ,  1875) na Wyspie Króla Jerzego 
będą charakteryzowały oscylacyjne wahania liczebności i należy się spodziewać 
powstawania nowych miejsc rozrodu.
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Plate X X I

F ot. 1 — Old fur seal male Arctocephalus gazella in typical environment (Blue Dyke Region) —
Fot. B . J a b ł o ń s k i

F o t . 2 — Fur seals Arctocephalus gezella in the group of elephant seals Mirounga leonina —
Fot. W. Krzemiński










