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Ρεσπυεστα α λαργο πλαζο δελ πυµα (Πυµα χονχολορ) α υνα
δεχλιναχι⌠ν ποβλαχιοναλ δε λα ϖιζχαχηα (Λαγοστοµυσ µαξιµυσ)

εν ελ δεσιερτο δελ Μοντε, Αργεντινα

ΜΑΡΧΕΛΟ ΕΜ ΠΕΣΣΙΝΟ 1,!, ϑΟΣ⊃ Η ΣΑΡΑΣΟΛΑ 1,2, ΧΛΑΥ∆ΙΟ ΩΑΝ∆ΕΡ 1 & ΝΕΣΤΟΡ ΒΕΣΟΚΨ 1

1 Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εξαχτασ ψ Νατυραλεσ, Υνιϖ. Ναχ. δε Λα Παµπα, Σαντα Ροσα, Λα Παµπα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
2 ∆ιρεχχι⌠ν αχτυαλ: Εσταχι⌠ν Βιολ⌠γιχα δε ∆ο〉ανα, Σεϖιλλα, ΕΣΠΑ∇Α

ΡΕΣΥΜΕΝ. Ελ πρεσεντε τραβαϕο τυϖο χοµο οβϕετιϖο εξαµιναρ λα διετα δελ πυµα (Πυµα χονχολορ) εν
ελ 〈ρεα δελ Παρθυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ, δυραντε λοσ περοδοσ 1994�1997 ψ 2000. Λα µυεστρα ανα−
λιζαδα χονσιστι⌠ εν 198 ηεχεσ α παρτιρ δε λασ χυαλεσ σε ιδεντιφιχαρον 244 ινδιϖιδυοσ πρεσα, ρεσυλταν−
δο ελ 97% µαµφεροσ, ελ 2% αϖεσ ψ ελ 1% ρεπτιλεσ. Εν τρµινοσ δε βιοµασα ρελατιϖα λασ γρανδεσ
πρεσασ (> 20 κγ) ρεπρεσενταρον ελ 40.6%, λασ πρεσασ µεδιανασ (1−20 κγ) ελ 59.1% ψ λασ πρεσασ πε−
θυε〉ασ (< 1 κγ) ελ 0.3%. Εντρε 1994 ψ 1996 λασ ϖιζχαχηασ (Λαγοστοµυσ µαξιµυσ) φυερον λα πρινχιπαλ
πρεσα δελ πυµα, α πεσαρ δε εσταρ συφριενδο υνα δισµινυχι⌠ν δε συσ ποβλαχιονεσ. Εστε προχεσο
θυεδ⌠ εϖιδενχιαδο εν λα διετα πορ υνα νοταβλε ρεδυχχι⌠ν ψ λα ποστεριορ δεσαπαριχι⌠ν δε εστα
πρεσα. Παραλελαµεντε σε ινχρεµεντ⌠ ελ χονσυµο δε οτρασ πρεσασ µεδιανασ, εσπεχιαλµεντε
αρµαδιλλοσ (Χηαετοπηραχτυσ ϖιλλοσυσ ψ Ζαεδψυσ πιχηιψ) ψ υνγυλαδοσ (Συσ σχροφα ψ Λαµα γυανιχοε). ∆υ−
ραντε ελ περοδο δε εστυδιο λοσ ϖαλορεσ δε αµπλιτυδεσ δε νιχηο τρ⌠φιχο ψ πεσο προµεδιο δε πρεσασ
φυερον, εν γενεραλ, συπεριορεσ α λοσ ρεγιστραδοσ παρα ελ 〈ρεα εν τραβαϕοσ πρεϖιοσ.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Λονγ−τερµ ρεσπονσε οφ πυµα (Πυµα χονχολορ) το α ποπυλατιον δεχλινε οφ τηε πλαινσ
ϖιζχαχηα (Λαγοστοµυσ µαξιµυσ) ιν τηε Μοντε δεσερτ, Αργεντινα: Ωε εξαµινεδ πυµα (Πυµα
χονχολορ) φοοδ ηαβιτσ βετωεεν 1994�1997 ανδ 2000 ιν Λιηυε Χαλελ Νατιοναλ Παρκ αρεα. Υσινγ φεχαλ
αναλψσισ ωε ιδεντιφιεδ 244 πρεψ ιτεµσ ιν 198 φεχεσ. Μαµµαλιαν σπεχιεσ αχχουντεδ φορ 97% οφ αλλ
πρεψ ιτεµσ, βιρδσ 2% ανδ ρεπτιλεσ 1%. Ιν τερµσ οφ ρελατιϖε βιοµασσ, λαργε πρεψσ (> 20 κγ) µαδε υπ
40.6% οφ τηε διετ, µεδιυµ πρεψσ (1−20 κγ) 59.1% ανδ σµαλλ πρεψσ (< 1 κγ) 0.3%. Φροµ 1994 το 1996
πλαινσ ϖιζχαχηασ (Λαγοστοµυσ µαξιµυσ) ωερε τηε σταπλε πρεψ οφ πυµασ, εϖεν τηουγη τηεψ ωερε
δεχλινινγ. Τηισ προχεσσ ωασ εϖιδενχεδ ιν τηε ρεδυχτιον ανδ συβσεθυεντ δισαππεαρανχε οφ ϖιζχαχηασ
ιν πυµασ διετ. Παραλλελλψ, τηερε ωασ αν ινχρεασε οφ οτηερ µεδιυµ−σιζεδ πρεψσ, εσπεχιαλλψ αρµαδιλ−
λοσ (Χηαετοπηραχτυσ ϖιλλοσυσ ανδ Ζαεδψυσ πιχηιψ), ανδ υνγυλατεσ (Συσ σχροφα ανδ Λαµα γυανιχοε). ∆υρ−
ινγ τηε στυδψ περιοδ, βοτη τηε βρεαδτη οφ διετ ανδ τηε µεαν ωειγητ οφ ϖερτεβρατε πρεψ ωερε
γενεραλλψ ηιγηερ τηαν τηοσε ρεχορδεδ δυρινγ πρεϖιουσ στυδιεσ ιν τηε σαµε αρεα.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Ελ πυµα (Πυµα χονχολορ) εσ υνα εσπεχιε δε
εξτενσα διστριβυχι⌠ν γεογρ〈φιχα ψ εχολ⌠γιχα εν
ελ χοντινεντε αµεριχανο, δεµοστρανδο υν αλτο
γραδο δε πλαστιχιδαδ εν ελ υσο δε διφερεντεσ
η〈βιτατσ ψ πρεσασ (Ανδερσον 1983; Ιριαρτε ετ αλ.
1990; Νοωελλ & ϑαχκσον 1996; Ωεαϖερ ετ αλ.
1996). Σον νυµεροσοσ λοσ εστυδιοσ σοβρε λα βιο−
λογα ψ λα εχολογα δε εστα εσπεχιε ρεαλιζαδοσ
εν ελ ηεµισφεριο νορτε (Ανδερσον 1983; Χυρριερ
1983; Νοωελλ & ϑαχκσον 1996). Εν χαµβιο, εν
Αµριχα δελ Συρ λοσ τραβαϕοσ σον εσχασοσ ψ φυε−

ρον ρεαλιζαδοσ πρινχιπαλµεντε α παρτιρ δε λα
δχαδα δελ 80∋. Εξχεπτυανδο ελ εστυδιο δε
Φρανκλιν ετ αλ. (1999) σοβρε λα εχολογα δελ
πυµα εν λα Παταγονια χηιλενα ψ λα εστιµαχι⌠ν
δε αβυνδανχιασ ρελατιϖασ δε Μυ〉οζ Πεδρεροσ
ετ αλ. (1995), ελ ρεστο δε λοσ τραβαϕοσ σε χεντραν,
εν συ µαψορα, εν δεσχριπχιονεσ δε λα διετα, ελ
χοµπορταµιεντο πρεδατοριο ψ λοσ εφεχτοσ δε λα
πρεδαχι⌠ν σοβρε λα διν〈µιχα ποβλαχιοναλ δε λασ
πρεσασ (Χουρτιν ετ αλ. 1980; Ωιλσον 1984; Ψ〈〉εζ
ετ αλ. 1986; Χαϕαλ & Λοπεζ 1987; Εµµονσ 1987;
Ιριαρτε ετ αλ. 1991; Ραυ ετ αλ. 1991; Βρανχη 1995;
Βρανχη ετ αλ. 1996α; Ταβερ ετ αλ. 1997; Νοϖαρο
ετ αλ. 2000).
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Λοσ γρανδεσ υνγυλαδοσ, παρτιχυλαρµεντε
χιερϖοσ, σον λα πρινχιπαλ πρεσα δελ πυµα εν
Αµριχα δελ Νορτε, λλεγανδο α χονστιτυιρ ελ 70%
δε λα διετα (Ιριαρτε ετ αλ. 1990). Εστο νο δεβερα
σορπρενδερ, χονσιδερανδο θυε εσ υνα εσπεχιε
µορφολ⌠γιχαµεντε αδαπταδα παρα χαπτυραρ
πρεσασ δε ιγυαλ ο µαψορ ταµα〉ο θυε ελ προ−
πιο, χαραχτερστιχα θυε χοµπαρτε χον οτροσ
γρανδεσ φελινοσ (Κρυυκ 1986; Συνθυιστ &
Συνθυιστ 1989). Σιν εµβαργο, εν Αµριχα Χεν−
τραλ ψ δελ Συρ λασ πρεσασ δε ταµα〉ο µεδιανο ψ
πεθυε〉ο εστ〈ν πρεσεντεσ ταµβιν εν  ιµπορ−
ταντεσ προπορχιονεσ, λλεγανδο α σερ εν οχασιο−
νεσ ελ χοµπονεντε πρινχιπαλ εν λα διετα (Ραυ
ετ αλ. 1991; Ταβερ ετ αλ. 1997). Ηαψ δοσ τραβαϕοσ
ρεαλιζαδοσ εν ελ ηεµισφεριο συρ θυε σε χαραχτε−
ριζαν πορ σερ δε λαργο πλαζο ψ πορ εσταρ βασα−
δοσ εν µυεστρεοσ ανυαλεσ. Εν αµβοσ, λοσ
µαµφεροσ δε ταµα〉ο µεδιανο φυερον λοσ µ〈σ
χονσυµιδοσ ψ λασ ϖαριαχιονεσ εν λα δισπονιβι−
λιδαδ δε αλγυνασ δε λασ πρεσασ σε ρεφλεϕαρον εν
συσ προπορχιονεσ εν λα διετα. Εν ελ Παρθυε
Ναχιοναλ Τορρεσ δελ Παινε (Χηιλε), λα λιεβρε
(Λεπυσ χαπενσισ) σε µαντυϖο χοµο λα πρινχιπαλ
πρεσα δελ πυµα, εν ταντο λα πρεσενχια δε ρεσ−
τοσ δε γυαναχο (Λαµα γυανιχοε) εν λασ ηεχεσ σε
ινχρεµεντ⌠ παραλελαµεντε αλ αυµεντο δε συσ
ποβλαχιονεσ (Ιριαρτε ετ αλ. 1991). Εν ελ Παρθυε
Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ (Αργεντινα), υνα δισµι−
νυχι⌠ν δε µ〈σ δε 90% δε λα ποβλαχι⌠ν δε
ϖιζχαχηασ (Λαγοστοµυσ µαξιµυσ) σε τραδυϕο εν
υνα ρεδυχχι⌠ν δελ 33% δε συ πρεσενχια εν λασ
ηεχεσ, αυµεντανδο λασ πρεσασ δε µαψορ ψ
µενορ ταµα〉ο (υνγυλαδοσ ψ ροεδορεσ; Βρανχη
ετ αλ. 1996α). Λα δισµινυχι⌠ν δε λασ ποβλαχιονεσ
δε ϖιζχαχηασ, ινχλυψενδο εξτινχιονεσ λοχαλεσ
εν ελ Παρθυε, φορµα παρτε δε υν εξτενδιδο
προχεσο δε εξτινχι⌠ν νατυραλ δε λα εσπεχιε εν
ελ αρβυσταλ σεµι−〈ριδο δε Αργεντινα (Βρανχη
ετ αλ. 1996β).

Ελ πρεσεντε τραβαϕο τυϖο χοµο οβϕετιϖο εξα−
µιναρ λοσ χαµβιοσ εν λα διετα δελ πυµα εν ελ
Παρθυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ δυραντε ελ πε−
ροδο εν θυε λασ ποβλαχιονεσ δε ϖιζχαχηασ
χοντινυαρον ελ προχεσο δε δεχλιναχι⌠ν ινδιχα−
δο, ιντεντ〈νδοσε εσταβλεχερ αδεµ〈σ σι εστοσ
χαµβιοσ ινϖολυχραρον υν ινχρεµεντο εν λα  δι−
ϖερσιδαδ δε πρεσασ χονσυµιδασ, ο βιεν λα εσ−
πεχιαλιζαχι⌠ν ηαχια αλγυνα οτρα πρεσα.

ℑΡΕΑ ∆Ε ΕΣΤΥ∆ΙΟ

Ελ Παρθυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ (38°00∋Σ;
65°35∋Ο) εστ〈 σιτυαδο εν λα προϖινχια δε Λα

Παµπα, Αργεντινα. Ελ χλιµα δε λα ρεγι⌠ν εστ〈
χαραχτεριζαδο πορ ϖερανοσ χ〈λιδοσ ε ινϖιερνοσ
φροσ χον πρεχιπιταχιονεσ εσχασασ (προµεδιο
ανυαλ 1990�1999 (±∆Ε) = 447 ± 137 µµ), δισ−
τριβυιδασ εν φορµα ιρρεγυλαρ α λο λαργο δελ α〉ο.

Ελ Παρθυε τιενε υνα συπερφιχιε δε 9901 ηα ψ
χοµπρενδε χορδονεσ δε σιερρασ ροχοσασ ψ εσ−
χαρπαδασ (αλτιτυδ 590 µ) θυε δετερµιναν υνα
µαρχαδα διϖερσιδαδ µιχροχλιµ〈τιχα ψ αµ−
βιενταλ (Π Στειβελ & Η Τροιανι, Υνιϖερσιδαδ
Ναχιοναλ δε Λα Παµπα, χοµ. πβλιχα). Φιτογεο−
γρ〈φιχαµεντε υβιχαδο εν λα Προϖινχια δελ Μον−
τε (Χαβρερα 1976), συ ϖεγεταχι⌠ν χονσιστε εν υν
µοσαιχο δε ϕαριλλασ  (Λαρρεα διϖαριχατα, Λ.
χυνειφολια, Λ. νιτιδα), παρχηεσ δε αρβυσταλ µιξτο
(Χονδαλια µιχροπηψλλα, Προσοπισ αλπαταχο,
Χερχιδιυµ πραεχοξ) ψ 〈ρεασ αβιερτασ χον γραµ−
νεασ ψ οτρασ ηερβ〈χεασ. Ελ παρθυε εστ〈 ροδεα−
δο δε υνα πλανιχιε χυβιερτα πορ αρβυσταλ
ξερ⌠φιλο, εν λα θυε σε ενχυεντραν εσταβλεχι−
µιεντοσ ρυραλεσ δεδιχαδοσ α λα χρα δε γαναδο
δοµστιχο.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Λα δετερµιναχι⌠ν δελ η〈βιτο αλιµεντιχιο δελ
πυµα σε ρεαλιζ⌠ α τραϖσ δελ αν〈λισισ δε 198
ηεχεσ χολεχταδασ δε φορµα οπορτυνιστα α λο λαρ−
γο δε χαµινοσ δελ παρθυε εντρε λοσ α〉οσ 1994�
1997 ψ εν 2000. Λασ ηεχεσ σε χονσερϖαρον παρα
συ αν〈λισισ, πρεϖια εστεριλιζαχι⌠ν εν αυτοχλαϖε,
δεντρο δε σοβρεσ δε παπελ µαδερα δεποσιτα−
δοσ εν υν σιτιο φρεσχο ψ σεχο. Λοσ ρεστοσ θυε
συφριερον µενορεσ µοδιφιχαχιονεσ ο θυε περ−
µανεχιερον ιναλτεραδοσ λυεγο δελ προχεσο δι−
γεστιϖο (πελοσ, πλυµασ, ρεστοσ ⌠σεοσ ψ χ⌠ρνεοσ)
φυερον σεπαραδοσ ψ χοµπαραδοσ µαχροσχ⌠πιχα
ψ/ο µιχροσχ⌠πιχαµεντε χον µατεριαλ προϖε−
νιεντε δε χολεχχιονεσ δε ρεφερενχια δε λασ πρε−
σασ ποτενχιαλεσ δελ πυµα εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο
(Κορσχηγεν 1980; Χηεηβαρ & Μαρτν 1989).

Λασ µυεστρασ φυερον αγρυπαδασ πορ α〉ο, χαλ−
χυλανδο σοβρε υνα βασε ανυαλ λα φρεχυενχια δε
απαριχι⌠ν δε χαδα πρεσα ψ λα αµπλιτυδ δε νι−
χηο τρ⌠φιχο, εστα λτιµα µεδιαντε λα εξπρεσι⌠ν
δε Λεϖινσ (1968):

!
∀ 2

1
  

ιπ
Β  ,

δονδε πι εσ λα προπορχι⌠ν ρελατιϖα δε πρεσασ
δε λα χατεγορα ι εν λα διετα. Παρα περµιτιρ λα
χοµπαραχι⌠ν δε λοσ νιχηοσ τρ⌠φιχοσ χαλχυλαδοσ
χον λοσ δε οτροσ εστυδιοσ σιµιλαρεσ, χαλχυλαµοσ
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ταµβιν ελ νιχηο τρ⌠φιχο εστανδαριζαδο Βστα
(Χολωελλ & Φυτυψµα 1971) δε λα φορµα:

) − Β(Β
) − Β(Β

!
µινµαξ

µινοβσ
στα ∀  ,

δονδε Βοβσ εσ λα αµπλιτυδ δε νιχηο τρ⌠φιχο οβ−
σερϖαδα, Βµιν εσ λα αµπλιτυδ µνιµα δε νιχηο
τρ⌠φιχο (ιγυαλ α 1 χυανδο τοδασ λασ πρεσασ χο−
ρρεσπονδεν α υνα σολα χατεγορα ο ταξ⌠ν) ψ Βµαξ
εσ ελ µ〈ξιµο ϖαλορ δε αµπλιτυδ δε νιχηο
τρ⌠φιχο (ιγυαλ αλ νµερο δε χατεγορασ ο ταξα
εφεχτιϖαµεντε τοµαδοσ χοµο πρεσα). Παρα χαδα
µυεστρα ανυαλ σε χαλχυλ⌠ ελ χορρεσπονδιεντε
πεσο προµεδιο δε λασ πρεσασ δε ϖερτεβραδοσ
χονσυµιδασ πορ ελ πυµα, συµανδο λοσ προ−
δυχτοσ δε λασ φρεχυενχιασ δε χαδα ταξ⌠ν πορ συ
πεσο (τρανσφορµαδο λογαρτµιχαµεντε) ψ διϖι−
διενδο λυεγο πορ ελ νµερο τοταλ δε ταξα εν
λα µυεστρα (Ιριαρτε ετ αλ. 1990). Λα ινφορµαχι⌠ν
σοβρε ελ πεσο δε χαδα εσπεχιε πρεσα φυε τοµα−
δα δε Λαρριευ ετ αλ. (1983), Φιτζγεραλδ ετ αλ.
(1991), Ρεδφορδ & Εισενβεργ (1992), Τιραντι
(1992), Βρανχη ετ αλ. (1996α) ψ δε δατοσ νο πυ−
βλιχαδοσ (Ρ Οϕεδα, Χεντρο Ρεγιοναλ δε Ινϖεσ−
τιγαχιονεσ Χιεντφιχασ ψ Τεχνολ⌠γιχασ, χοµ.
περσ.). Λα φρεχυενχια δε απαριχι⌠ν (πορχενταϕε
δελ τοταλ δε ηεχεσ εν ελ θυε υνα πρεσα εσ ηαλλα−
δα) φυε υτιλιζαδα παρα χαλχυλαρ λα βιοµασα ρελα−
τιϖα χονσυµιδα. Λα εχυαχι⌠ν

ΩΧ #∃∀ 035.098.1  ,

δονδε Χ εσ υν φαχτορ δε χορρεχχι⌠ν ψ Ω εσ ελ
πεσο προµεδιο δε λα πρεσα, φυε υτιλιζαδα παρα
χορρεγιρ λα συβ−ρεπρεσενταχι⌠ν εν λασ ηεχεσ δε
λασ πρεσασ δε µαψορ ταµα〉ο (Αχκερµαν ετ αλ.
1984). Νο σε χορριγιερον λοσ ϖαλορεσ δε λασ πρε−
σασ δε πεσο µενορ α 2 κγ. Εν τοδοσ λοσ χασοσ,
λοσ ινδιϖιδυοσ χονσυµιδοσ φυερον χονσιδερα−
δοσ χοµο εϕεµπλαρεσ αδυλτοσ, αν χυανδο εστε
συπυεστο δεϕα λα ποσιβιλιδαδ δε σοβρεεστιµαρ
λοσ χ〈λχυλοσ ρεαλιζαδοσ.

Παρα ϖαλοραρ λασ διφερενχιασ ανυαλεσ εν λα διετα
ψ ηαχερ χοµπαραβλεσ νυεστροσ ρεσυλταδοσ χον
εστυδιοσ αντεριορεσ εν λα µισµα 〈ρεα, λασ πρε−
σασ φυερον διϖιδιδασ εν χυατρο γρυποσ: ϖιζχα−
χηασ (4.5 κγ; Βρανχη ετ αλ. 1996α), πεθυε〉οσ
µαµφεροσ (<1 κγ), οτρασ πρεσασ δε ταµα〉ο
µεδιανο (1�20 κγ) ψ γρανδεσ πρεσασ (>20 κγ).
Λασ φρεχυενχιασ δε πρεσασ εν εστασ χατεγορασ
φυερον χοµπαραδασ εντρε α〉οσ υτιλιζανδο λα
πρυεβα δε Χηι−χυαδραδο. ∆ε λα µισµα φορµα
σε εϖαλυαρον λοσ χαµβιοσ τεµποραλεσ εν λασ
χατεγορασ ινδιϖιδυαλεσ δε πρεσασ. Σε υτιλιζ⌠ υν
Αν〈λισισ δε Χορρελαχι⌠ν παρα εξαµιναρ λα ρελα−

χι⌠ν εντρε λα αµπλιτυδ δε διετα εστανδαριζαδα
ψ λοσ πορχενταϕεσ δε απαριχι⌠ν δε λοσ διστιντοσ
γρυποσ δε πρεσασ. Ταµβιν σε χορρελαχιον⌠ ελ
πορχενταϕε δε βιοµασα απορταδο πορ λασ
ϖιζχαχηασ χον ελ δε οτρασ πρεσασ µεδιανασ ψ
χον λασ γρανδεσ πρεσασ. Εστοσ πορχενταϕεσ φυε−
ρον σοµετιδοσ α υνα τρανσφορµαχι⌠ν ανγυλαρ
αντεσ δε συ αν〈λισισ (Ζαρ 1996).

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Εν λασ 198 ηεχεσ χολεχταδασ δυραντε λοσ χινχο
α〉οσ δε εστυδιο σε ηαλλαρον 244 πρεσασ, δε λασ
χυαλεσ ελ 97% φυερον µαµφεροσ, ελ 2% αϖεσ ψ
ελ 1% ρεσταντε ρεπτιλεσ (Ταβλα 1). Λασ ϖιζχαχηασ
ρεπρεσενταρον ελ 32% δε λασ πρεσασ, λασ γραν−
δεσ πρεσασ ελ 24%, λασ µεδιανασ ελ 37% ψ λοσ
πεθυε〉οσ µαµφεροσ ελ 7%. Σε οβσερϖαρον δι−
φερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε α〉οσ εν λασ φρε−
χυενχιασ δε λοσ χυατρο γρυποσ δε πρεσασ
σε〉αλαδοσ (%2 = 62, γ.λ. = 12, Π < 0.001).

Λα ϖιζχαχηα µοστρ⌠ διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ
εν συ φρεχυενχια δε απαριχι⌠ν (%2 = 35.7,
γ.λ. = 4, Π < 0.01) ψ φυε λα πρεσα µ〈σ χονσυµι−
δα δυραντε λοσ πριµεροσ τρεσ α〉οσ δελ εστυδιο.
Εν 1997 συ πρεσενχια δεχλιν⌠ αβρυπταµεντε εν
χασι υν 43%, παρα φιναλµεντε δεσαπαρεχερ εν
ελ λτιµο α〉ο δε µυεστρεο. Λασ πρεσασ µαψο−
ρεσ εστυϖιερον ρεπρεσενταδασ πρινχιπαλµεντε
πορ ϕαβαλεσ (Συσ σχροφα) ψ γυαναχοσ. Νινγυνα
δε λασ δοσ εσπεχιεσ ρεγιστρ⌠ υνα πρεσενχια
χοντινυα, ψ λασ διφερενχιασ εν λασ φρεχυενχιασ
δε εστε γρυπο δε πρεσασ α λο λαργο δελ εστυδιο
νο φυερον σιγνιφιχατιϖασ (%2 = 8.3, γ.λ. = 4,
Π = 0.07). Εντρε λασ πρεσασ µεδιανασ, λοσ
αρµαδιλλοσ (Ζαεδψυσ πιχηιψ ψ Χηαετοπηραχτυσ
ϖιλλοσυσ) χονστιτυψερον ελ 20% δε λα διετα ψ λα
λιεβρε (Λεπυσ χαπενσισ) ελ 5%. Λασ πρεσασ µε−
διανασ ιντεγραρον λα διετα εν πορχενταϕεσ
σιγνιφιχατιϖαµεντε ϖαριαβλεσ εντρε α〉οσ
(%2 = 47.9, γ.λ. = 4, Π < 0.001). Λασ φρεχυενχιασ
δε λοσ πεθυε〉οσ µαµφεροσ νο φυερον σιγνιφι−
χατιϖαµεντε διφερεντεσ δυραντε λοσ χινχο α〉οσ
δε εστυδιο (%2 = 1.3, γ.λ. = 4, Π > 0.85).

Λασ γρανδεσ πρεσασ ρεπρεσενταρον ελ 40.6%
δελ τοταλ δε λα βιοµασα χονσυµιδα πορ λοσ πυ−
µασ, λασ πρεσασ µεδιανασ ελ 30.2%, λα ϖιζχαχηα
ελ 28.9% ψ λοσ πεθυε〉οσ µαµφεροσ απορταρον
σολο ελ 0.3%. Λα χοντριβυχι⌠ν εν βιοµασα δε λα
ϖιζχαχηα εστυϖο ινϖερσαµεντε χορρελαχιοναδα
χον λα βιοµασα απορταδα πορ οτρασ πρεσασ µε−
διανασ (ρ = −0.89, ν = 5, Π < 0.05), περο νο εξισ−
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τι⌠ χορρελαχι⌠ν χον λα βιοµασα δε λασ γρανδεσ
πρεσασ (ρ = −0.55, ν = 5, Π > 0.30).

Εξιστιερον διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε λοσ
ρεσυλταδοσ δε εστε τραβαϕο ψ λοσ δατοσ οβτενι−
δοσ πορ Βρανχη ετ αλ. (1996α) αλ χοµπαραρ λα
φρεχυενχια τοταλ δε λοσ χυατρο γρυποσ δε πρε−
σασ (%2 = 105, γ.λ. = 3, Π < 0.001). Εντρε λοσ
α〉οσ 1994 ψ 2000 σε ενχοντραρον πρεσασ νο ρε−
γιστραδασ αντεριορµεντε εν λα διετα δελ πυµα,
χοµο εσ ελ χασο δελ 〉ανδ (Ρηεα αµεριχανα), λα
ιγυανα (Τυπιναµβισ σππ.) ψ υνα ϖαριεδαδ δε
µαµφεροσ θυε ινχλυψεν αλ ζορρινο (Χονεπατυσ

σππ.), αλ ζορρο γρισ παµπεανο (Πσευδαλοπεξ
γψµνοχερχυσ), αλ ηυρ⌠ν (Γαλιχτισ χυϕα), αλ χιερϖο
χολοραδο (Χερϖυσ ελαπηυσ) ψ α λα χαβρα δοµστι−
χα (Χαπρα ηιρχυσ). Εστα σιτυαχι⌠ν µοτιϖ⌠ θυε λοσ
ϖαλορεσ ανυαλεσ δε αµπλιτυδ δε νιχηο τρ⌠φιχο
εστανδαριζαδο (Ταβλα 1) φυεραν σιεµπρε µαψο−
ρεσ εν εστε εστυδιο θυε λοσ οβτενιδοσ πορ
Βρανχη ετ αλ. (1996α) (Φιγυρα 1). Λοσ ϖαλορεσ δε
πεσο προµεδιο δε ϖερτεβραδοσ πρεσα ταµβιν
φυερον, εν γενεραλ, συπεριορεσ, δεβιδο αλ ιµ−
πορταντε ινχρεµεντο εν ελ χονσυµο δε υνγυ−
λαδοσ, χοινχιδιενδο ελ µενορ ϖαλορ δε εστε

Ταβλα 1. ςαριαχι⌠ν ιντερανυαλ δε λα διετα δελ πυµα εν ελ Παρθυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ. Λοσ ϖαλορεσ χορρεσπον−
δεν αλ πορχενταϕε δελ τοταλ δε πρεσασ. Λοσ εδενταδοσ ινχλυψεν α Χηαετοπηραχτυσ ϖιλλοσυσ ψ Ζαεδψυσ πιχηιψ, ψ
Φελιδαε ινχλυψε Ονχιφελισ γεοφφροψι, Ο. χολοχολο ψ ϕυϖενιλεσ δε Πυµα χονχολορ.

Ταβλε 1. Ψεαρ−το−ψεαρ ϖαριατιον οφ διετ οφ πυµα φροµ Λιηυε Χαλελ Νατιοναλ Παρκ, Αργεντινα. ςαλυεσ αρε περχεντ−
αγεσ οφ τοταλ πρεψ ιτεµσ. Εδεντατα ινχλυδεσ Χηαετοπηραχτυσ ϖιλλοσυσ ψ Ζαεδψυσ πιχηιψ, ανδ Φελιδαε ινχλυδεσ Ονχιφελισ
γεοφφροψι, Ο. χολοχολο ανδ ψουνγ Πυµα χονχολορ.

Α〉ο

Πρεσασ 1994 1995 1996 1997 2000

Μαµφεροσ 97.3 94.9 96.7 100 96.5
Ροεδορεσ 58.7 48.1 56.7 6.5 6.9

Λαγοστοµυσ µαξιµυσ 48.0 35.4 46.7 3.2 0
∆ολιχηοτισ παταγονυµ 1.3 6.3 3.3 0 0
Γαλεα µυστελοιδεσ 1.3 0 0 0 0
Χτενοµψσ µενδοχινυσ 8.0 1.3 6.7 0 0
Οτροσ πεθυε〉οσ µαµφεροσ 0 5.1 0 3.2 6.9

Λαγοµορφοσ
Λεπυσ χαπενσισ 5.3 2.5 10.0 3.2 6.9

Εδενταδοσ 12.0 11.4 10.0 58.1 31.0
Υνγυλαδοσ 20.0 31.6 13.3 12.9 27.6

Συσ σχροφα 18.7 17.7 6.7 0 27.6
Χερϖυσ ελαπηυσ 0 1.3 0 0 0
Χαπρα ηιρχυσ 1.3 0 0 0 0
Λαµα γυανιχοε 0 12.7 6.7 12.9 0

Χαρνϖοροσ 1.3 1.3 6.7 19.4 20.7
Γαλιχτισ χυϕα 0 0 0 0 3.4
Χονεπατυσ σππ. 0 0 0 16.1 0
Πσευδαλοπεξ γψµνοχερχυσ 1.3 0 0 3.2 6.9
Φελιδαε 0 1.3 6.7 0 10.3

Μαµφεροσ νο ιδεντιφιχαδοσ 0 0 0 0 3.4
Αϖεσ 0 5.1 3.3 0 3.4

Ρηεα αµεριχανα 0 1.3 3.3 0 0
Αϖεσ νο ιδεντιφιχαδασ 0 3.8 0 0 3.4

Ρεπτιλεσ
Τυπιναµβισ σππ. 2.7 0 0 0 0

Ν° δε ηεχεσ 61 60 26 26 25
Ν° δε πρεσασ 75 79 30 31 29
Πεσο προµεδιο δε πρεσα 5.06 7.54 5.20 3.45 4.19
Αµπλιτυδ δε νιχηο τρ⌠φιχο 3.44 5.12 3.88 2.60 4.98
Αµπλιτυδ δε νιχηο τρ⌠φιχο εστανδαριζαδο 0.27 0.37 0.36 0.27 0.50
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παρ〈µετρο χον υνα αλτα φρεχυενχια δε αρµαδι−
λλοσ ψ υνα βαϕα προπορχι⌠ν δε υνγυλαδοσ εν λα
διετα δυραντε ελ α〉ο 1997.

Νο σε οβσερϖ⌠ χορρελαχι⌠ν εντρε λα αµπλιτυδ
δε νιχηο τρ⌠φιχο εστανδαριζαδο ψ λα φρεχυενχια
δε απαριχι⌠ν δε λοσ διστιντοσ γρυποσ δε πρεσασ
(ϖιζχαχηασ, ρ = −0.45, ν = 5, Π > 0.43; γρανδεσ
πρεσασ, ρ = 0.59, ν = 5, Π > 0.28; οτρασ πρεσασ
µεδιανασ, ρ = 0.01, ν = 5, Π > 0.99; πεθυε〉οσ
µαµφεροσ, ρ = 0.25, ν = 5, Π > 0.67).

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Λα ποβλαχι⌠ν δε ϖιζχαχηασ εν ελ Παρθυε Να−
χιοναλ Λιηυε Χαλελ δεχλιν⌠ δραµ〈τιχαµεντε α
παρτιρ δελ α〉ο 1986 εν χονϕυνχι⌠ν χον βαϕασ
λλυϖιασ, ρεδυχχι⌠ν δε εσπεχιεσ φορραϕερασ ψ αλτα
πρεδαχι⌠ν (Βρανχη ετ αλ. 1994). Παρα φινεσ δε
1996 λα πρεσενχια δε λα εσπεχιε εν ελ παρθυε
εσταβα ρεστρινγιδα α υνασ ποχασ ϖιζχαχηερασ ψ
συ εξτινχι⌠ν α χορτο πλαζο ερα πρεδεχιβλε, δε−
τεχτ〈νδοσε α λα ϖεζ υν πατρ⌠ν σιµιλαρ δε δεσ−
απαριχι⌠ν δε ποβλαχιονεσ δε ϖιζχαχηασ εν 〈ρεασ
ϖεχινασ (Μ Μαχηιχοτε, ∆ ςιλλαρρεαλ & ϑΛ Ηιε−
ρρο, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Λα Παµπα, χοµ.
πβλιχα). Α πεσαρ δε ελλο, ελ πυµα εϕερχι⌠ υνα
περσιστεντε πρεδαχι⌠ν σοβρε εστα πρεσα µιεν−
τρασ εστυϖο δισπονιβλε, λο χυαλ θυεδ⌠ εϖιδεν−
χιαδο πορ συ ιµπορταντε προπορχι⌠ν εν λα διετα
ηαστα ελ α〉ο 1996, παρα δεχλιναρ αβρυπταµεντε

συ πρεσενχια αλ α〉ο σιγυιεντε ψ φιναλµεντε
δεσαπαρεχερ.

Εν χορρεσπονδενχια χον λα τενδενχια ρεγρε−
σιϖα δε λα ποβλαχι⌠ν δε ϖιζχαχηασ, ερα δε εσπε−
ραρ θυε λα πρεδαχι⌠ν δελ πυµα σε οριενταρα
ηαχια οτροσ γρυποσ δε ϖερτεβραδοσ. Ελλο σε ϖερι−
φιχ⌠ χον λα ινχορποραχι⌠ν δε πρεσασ θυε νο
ηαβαν σιδο ρεγιστραδασ πρεϖιαµεντε χοµο τα−
λεσ εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο ψ χον λα ιµπορτανχια
θυε αδθυιριερον οτρασ πρεσασ µεδιανασ ψ λοσ
υνγυλαδοσ. Σιν εµβαργο, ελ γραδο δε σελεχτιϖι−
δαδ µοστραδο πορ ελ πυµα σοβρε λασ ϖιζχαχηασ
νο σε ρεπιτι⌠ χον νινγυνα οτρα πρεσα, δαδο θυε
λασ φρεχυενχιασ δε απαριχι⌠ν δε λοσ δεµ〈σ γρυ−
ποσ νο εξπλιχαρον λασ φλυχτυαχιονεσ οβσερϖα−
δασ εν λα αµπλιτυδ δε διετα δελ πυµα. Τρασ ελ
δεσπλοµε δε λα ποβλαχι⌠ν δε ϖιζχαχηασ λασ
νιχασ πρεσασ θυε αλχανζαρον αλτασ προπορχιο−
νεσ εν λα διετα φυερον λοσ αρµαδιλλοσ, χαραχτε−
ριζαδοσ πορ τορναρσε µυψ ϖυλνεραβλεσ χυανδο
σε αλεϕαν δε συσ χυεϖασ, προβαβλεµεντε ελ νι−
χο ρεχυρσο αντιπρεδατοριο θυε ποσεεν αντε λοσ
πυµασ.  Παρτε ιµπορταντε δε λα διετα εστυϖο
χονστιτυιδα πορ πρεσασ µεδιανασ. Αδεµ〈σ δε
λασ ϖιζχαχηασ, στασ ινχλυψεν α  αρµαδιλλοσ ψ
λιεβρεσ θυιενεσ, εν τρµινοσ δε βιοµασα, συ−
πλιερον λοσ ϖαλορεσ απορταδοσ πορ αθυελλασ αν−
τεσ δε συ προνυνχιαδα δισµινυχι⌠ν εν λα διετα.
Εντρε λασ νυεϖασ πρεσασ ινχορποραδασ σε εν−
χυεντραν πρ〈χτιχαµεντε ελ ρεστο δε λοσ χαρν−
ϖοροσ πρεσεντεσ εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο θυε, α
εξχεπχι⌠ν δε λοσ ζορρινοσ (Χονεπατυσ σππ.),
ποδραν σερ χονσιδεραδοσ ασιµισµο ποτενχια−
λεσ χοµπετιδορεσ δε λοσ πυµασ πορ ρεχυρσοσ
αλιµεντιχιοσ.

∆ε αχυερδο χον λα ινφορµαχι⌠ν δισπονιβλε
αχερχα δε λασ αβυνδανχιασ ρελατιϖασ ψ ταµα〉οσ
ποβλαχιοναλεσ δε γυαναχοσ ψ ϕαβαλεσ, λοσ
υνγυλαδοσ σιλϖεστρεσ µ〈σ αβυνδαντεσ εν ελ
〈ρεα, ποδεµοσ ινφεριρ θυε ελ πυµα ηα τενιδο
υνα ρεσπυεστα διφερεντε ηαχια αµβασ πρεσασ.
Εντρε 1990 ψ 1997, λα ποβλαχι⌠ν δε γυαναχοσ
εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο σε ινχρεµεντ⌠ δε 60 α 97
ινδιϖιδυοσ (ϑ Χαλο & Π Χολλαϖινο, χοµ. περσ.).
Εν 1999 ελ νµερο δε γυαναχοσ προµεδιο
(± ∆Ε) εστιµαδο φυε δε 166 ± 10 ινδιϖιδυοσ
(ΡΑ Σοσα & ϑΗ Σαρασολα, χοµ. πβλιχα). Α πε−
σαρ δε συ πρεσενχια περµανεντε εν ελ παρθυε
ψ δε µοστραρ υν χρεχιµιεντο χοντινυο δε λα
ποβλαχι⌠ν δυραντε ελ περοδο σε〉αλαδο, λοσ
γυαναχοσ χοµενζαρον α σερ χονσυµιδοσ πορ
ελ πυµα ρεχιν α παρτιρ δε λα δεχλιναχι⌠ν
ποβλαχιοναλ δε λασ ϖιζχαχηασ. ∆ιστιντοσ αυτο−

Φιγυρα 1. ςαριαχι⌠ν ιντερανυαλ δε λα αµπλιτυδ δε νι−
χηο τρ⌠φιχο εστανδαριζαδο (Βστα) δελ πυµα εν ελ Παρ−
θυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ. Λοσ χρχυλοσ βλανχοσ
χορρεσπονδεν α ϖαλορεσ τοµαδοσ δε Βρανχη ετ αλ.
(1996α).
Φιγυρε 1. Ψεαρ−το−ψεαρ ϖαριατιον οφ τηε στανδαρδιζεδ
βρεαδτη (Βστα) οφ διετ οφ πυµα φροµ Λιηυε Χαλελ Να−
τιοναλ Παρκ. Ωηιτε χιρχλεσ αρε ϖαλυεσ τακεν φροµ
Βρανχη ετ αλ. (1996α).
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ρεσ ινδιχαν θυε εν λοσ σιτιοσ δονδε χοεξιστεν
πυµασ ψ γυαναχοσ, εστε λτιµο γενεραλµεντε
σε χονστιτυψε εν υνα δε συσ πρινχιπαλεσ πρεσασ
(Ωιλσον 1984; Χαϕαλ & Λοπεζ 1987;  Ιριαρτε ετ
αλ. 1991), περο εστα σιτυαχι⌠ν νο σε εϖιδενχι⌠
εν εστε τραβαϕο.  Α διφερενχια δε λοσ γυαναχοσ,
λα ποβλαχι⌠ν δε ϕαβαλεσ µοστρ⌠ υνα τενδενχια
νεγατιϖα εντρε 1994 ψ 1997 εν συ αβυνδανχια
ρελατιϖα (Γοϖετο & Νοϖαρο, χοµ. πβλιχα) εν
ελ 〈ρεα δελ παρθυε. Παραλελαµεντε, λα πρεσεν−
χια δε εστα πρεσα εν λασ ηεχεσ δε πυµα φυε δισ−
µινυψενδο δεσδε 1994 ηαστα νο σερ ρεγιστραδα
εν 1997.

Α λο λαργο δελ περοδο δε εστυδιο λα χολεχχι⌠ν
δε ηεχεσ σε φυε τορνανδο µ〈σ διφιχυλτοσα. Εν
λα µισµα ρυτα δε βσθυεδα, δε 11 κµ δε εξ−
τενσι⌠ν, σε ηαλλαρον 22 ηεχεσ εν 1994, ιγυαλ ν−
µερο σε χολεχτ⌠ εν 1995, 15 ηεχεσ σε ηαλλαρον
εν 1996, 8 εν 1997 ψ 2 ηεχεσ εν 1998 (νο ινχλυι−
δασ εν ελ αν〈λισισ). Λα ρεδυχχι⌠ν εν λα τασα δε
ενχυεντρο δε ηεχεσ δε πυµα εν ελ παρθυε
πυεδε σερ υν ινδιχιο δελ µαψορ υσο δε 〈ρεασ
ϖεχινασ ο δε υνα ρεδυχχι⌠ν γενεραλιζαδα δε
λα δενσιδαδ χοµο χονσεχυενχια δε λα δεχλινα−
χι⌠ν δε λασ ποβλαχιονεσ δε ϖιζχαχηα δεσδε
1986.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αγραδεχεµοσ ελ αποψο βρινδαδο πορ λα Φαχυλταδ
δε Χιενχιασ Εξαχτασ ψ Νατυραλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ
Ναχιοναλ δε Λα Παµπα ψ πορ λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Ρε−
χυρσοσ Νατυραλεσ δε λα προϖινχια δε Λα Παµπα, ψ α
λα Αδµινιστραχι⌠ν δε Παρθυεσ Ναχιοναλεσ πορ αυ−
τοριζαρ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε τραβαϕο. Ταµβιν εξ−
τενδεµοσ νυεστρα γρατιτυδ α Ραµ⌠ν Α. Σοσα, Πεδρο
Στειβελ, Εδγαρδο Φαρασ, Λιλιανα Γοϖετο, Λυχασ
Χαϖιγλια, ςαλερια Ηοχηµαν, α λοσ σε〉ορεσ Γυαρδα−
παρθυεσ δελ Παρθυε Ναχιοναλ Λιηυε Χαλελ ψ α συ Ιν−
τενδεντε, Ραλ Μιλνε. Αγραδεχεµοσ φιναλµεντε α
λοσ σε〉ορεσ Μιγυελ ∆ελιβεσ, Αλεϕανδρο Ροδριγυεζ
ψ α υν ρεϖισορ αν⌠νιµο, χυψασ συγερενχιασ αψυδα−
ρον α µεϕοραρ εστε τραβαϕο.
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