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Αλιµενταχι⌠ν δε λα χαρπα (Χψπρινυσ χαρπιο Λινναευσ 1758) εν λα
λαγυνα δε Λοβοσ, Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ, Αργεντινα
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ΡΕΣΥΜΕΝ. Λα χαρπα (Χψπρινυσ χαρπιο) εσ υν πεζ εξ⌠τιχο θυε αχτυαλµεντε ηαβιτα λα µαψορα δε λασ
λαγυνασ παµπ〈σιχασ. Ελ χονοχιµιεντο δελ εσπεχτρο τρ⌠φιχο ψ δε λα ιµπορτανχια ρελατιϖα δε λοσ χοµ−
πονεντεσ δε συ διετα ρεπρεσεντα ινφορµαχι⌠ν µυψ τιλ παρα λα χοµπρενσι⌠ν δε συ βιολογα ψ δελ
νιχηο εχολ⌠γιχο οχυπαδο πορ συσ ποβλαχιονεσ εν εστοσ αµβιεντεσ. Εν εστε τραβαϕο σε εστυδι⌠ λα
αλιµενταχι⌠ν δε λα χαρπα εν λα λαγυνα δε Λοβοσ, α παρτιρ δελ αν〈λισισ δε 75 τυβοσ διγεστιϖοσ δε
πεχεσ χον υνα λονγιτυδ εστ〈νδαρ προµεδιο δε 409.7 µµ, χαπτυραδοσ εντρε µαρζο ψ αγοστο δε
1994. Λοσ τεµσ αλιµενταριοσ φυερον χονταδοσ ψ χλασιφιχαδοσ ταξον⌠µιχαµεντε ηαστα ελ νιϖελ δε
φαµιλια. Χον λα ινφορµαχι⌠ν οβτενιδα σε χαλχυλαρον νδιχεσ αλιµενταριοσ ψ σε αναλιζ⌠ ελ πατρ⌠ν δε
ϖαριαχι⌠ν εσταχιοναλ δε λοσ χοντενιδοσ διγεστιϖοσ εµπλεανδο υν Αν〈λισισ δε Χορρεσπονδενχια. Λα
εσπεχιε πρεσεντ⌠ υν εσπεχτρο τρ⌠φιχο αµπλιο. Λοσ πρινχιπαλεσ τεµσ αλιµενταριοσ, εν ορδεν δε ιµ−
πορτανχια, φυερον ρεστοσ ϖεγεταλεσ, Χιχλοποιδεα, Χηιδοριδαε, Χηιρονοµιδαε, Βοσµινιδαε,
Ηαρπαχτιχοιδαε ψ σεµιλλασ. Ελ σεγυνδο εϕε δελ ορδεναµιεντο ινδιχ⌠ λα εξιστενχια δε εσταχιοναλιδαδ
εν λα διετα, θυε εσταρα ρελαχιοναδα χον λα δισπονιβιλιδαδ δε λοσ οργανισµοσ εν ελ αµβιεντε. Λα
αβυνδανχια δε οργανισµοσ ζοοπλανχτ⌠νιχοσ εν λα διετα χοινχιδε χον λο ηαλλαδο εν αµβιεντεσ δε
εσχασα προφυνδιδαδ δε Ασια ψ Ευροπα, ψ εσταβλεχι⌠ λα µαψορ διφερενχια χον ρεσπεχτο α ϖαριοσ λαγοσ
προφυνδοσ δελ µυνδο δονδε λα χαρπα εσ νεταµεντε βεντ⌠φαγα. Εστο σε δεβερα αλ χαρ〈χτερ οπορτυ−
νιστα ψ α λα πλαστιχιδαδ τρ⌠φιχα δε λα εσπεχιε, λα χυαλ απροϖεχηαρα λα οφερτα δε υν ρεχυρσο αλιµενταριο
παρτιχυλαρµεντε αβυνδαντε εν λασ λαγυνασ παµπ〈σιχασ.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Φεεδινγ οφ χαρπ (Χψπρινυσ χαρπιο Λινναευσ 1758) ιν Λοβοσ σηαλλοω λακε, Βυενοσ Αιρεσ
Προϖινχε, Αργεντινα: Τηε χαρπ (Χψπρινυσ χαρπιο) ισ αν εξοτιχ φιση τηατ χυρρεντλψ ινηαβιτσ µοστ οφ
τηε Παµπασιχ σηαλλοω λακεσ. Α βεττερ κνοωλεδγε οφ ιτσ τροπηιχ σπεχτρυµ ανδ οφ τηε ρελατιϖε χοµπο−
σιτιον οφ ιτσ διετ µαψ ρεπρεσεντ α ϖερψ υσεφυλ ινφορµατιον το υνδερστανδ ιτσ βιολογψ, ασ ωελλ ασ τηε
εχολογιχαλ νιχηε οχχυπιεδ βψ ιτσ ποπυλατιονσ ιν τηεσε ενϖιρονµεντσ. Ιν τηισ ωορκ τηε φοοδ ηαβιτσ
οφ τηε χαρπ ωερε στυδιεδ ιν Λοβοσ σηαλλοω λακε, φροµ τηε αναλψσισ οφ 75 διγεστιϖε τραχτσ οφ φιση ωιτη
α µεαν στανδαρδ λενγτη οφ 409.7 µµ, χαπτυρεδ βετωεεν Μαρχη ανδ Αυγυστ οφ 1994. Φοοδ ιτεµσ
ωερε χουντεδ ανδ χλασσιφιεδ ταξονοµιχαλλψ υπ το τηε φαµιλψ λεϖελ. ςαλυεσ φορ σεϖεραλ ινδεξεσ ωερε
χαλχυλατεδ ωιτη τηισ ινφορµατιον, ανδ τηε σεασοναλ παττερν οφ ϖαριατιον οφ τηε διγεστιϖε χοντεντσ
ωασ αναλψζεδ υσινγ Χορρεσπονδενχε Αναλψσισ. Τηε σπεχιεσ σηοωεδ α ωιδε τροπηιχ σπεχτρυµ.
Τηε µαιν φοοδ ιτεµσ, ιν ορδερ οφ ιµπορτανχε ωερε ϖεγεταβλε φραγµεντσ, Χιχλοποιδεα, Χηιδοριδαε,
Χηιρονοµιδαε, Βοσµινιδαε, Ηαρπαχτιχοιδαε ανδ σεεδσ. Τηε σεχονδ αξισ οφ τηε ορδινατιον σηοωεδ
τηε εξιστενχε οφ σεασοναλιτψ ιν τηε διετ, ωηιχη χουλδ βε ρελατεδ το τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ οργανισµσ ιν
τηε ενϖιρονµεντ. Τηε αβυνδανχε οφ ζοοπλανκτονιχ οργανισµσ ιν τηε διετ χοινχιδεσ ωιτη τηατ
φουνδ ιν φισηεσ φροµ Ασιαν ανδ Ευροπεαν σηαλλοω λακεσ, ανδ ιτ εσταβλισηεδ τηε µαϕορ διφφερενχε
ωιτη σεϖεραλ δεεπ λακεσ οφ τηε ωορλδ, ωηερε τηε χαρπ ισ εξχλυσιϖελψ βοττοµ−φεεδερ. Τηισ χουλδ βε
δυε το τηε οππορτυνιστιχ χηαραχτερ ανδ το τηε τροπηιχ πλαστιχιτψ οφ τηισ σπεχιεσ, ωηιχη ωουλδ τακε
αδϖανταγε οφ τηε οφφερ οφ α παρτιχυλαρλψ αβυνδαντ φοοδ ρεσουρχε ιν τηε Παµπασιχ σηαλλοω λακεσ.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Λα χαρπα, Χψπρινυσ χαρπιο, εσ υν πεζ δε οριγεν
ασι〈τιχο θυε αχτυαλµεντε ποσεε διστριβυχι⌠ν
χοσµοπολιτα (Χριϖελλι 1981; Καραµ ετ αλ. 1986).

Συ ιντροδυχχι⌠ν εν Αργεντινα οχυρρι⌠ ηαχια
φινεσ δελ σιγλο ΞΙΞ, αυνθυε ρεχιν εν λα δχα−
δα δε 1940 σε ρεγιστρ⌠ εν εσταδο σαλϖαϕε εν ελ
Ρο δε λα Πλατα (Μαχ ∆οναγη 1945). Φυε χα−
ταλογαδα χοµο ποτενχιαλ ινϖασορα δε λοσ αµ−
βιεντεσ χοντινενταλεσ παµπ〈σιχοσ (Ρινγυελετ
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ετ αλ. 1967), περο συ πρεσενχια εν αγυασ ιντε−
ριορεσ δε λα προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ νο φυε
χοµυνιχαδα ηαστα 1987 (Βαρλα & Ιριαρτ 1987).
∆υραντε εσα δχαδα, δεβιδο α ινυνδαχιονεσ
εξτραορδιναριασ, σε προπαγ⌠ χολονιζανδο δι−
ϖερσοσ λιµν⌠τοποσ, ινχρεµεντανδο ρ〈πιδα−
µεντε συ 〈ρεα δε διστριβυχι⌠ν (Χανδια 1991;
Λ⌠πεζ ετ αλ. 1991, 1996; Φαβιανο ετ αλ. 1992;
Μιθυελαρενα & Λ⌠πεζ 1995; Αλµιρον ετ αλ.
1997) ψ λα βιοµασα δε συσ ποβλαχιονεσ (Χολαυττι
1997).

Λοσ εφεχτοσ δε λα χαρπα σοβρε λοσ αµβιεντεσ
αχυ〈τιχοσ θυε ηα ινϖαδιδο φυερον χιρχυνσχριπ−
τοσ α λασ ρελαχιονεσ οβσερϖαδασ εντρε συ αβυν−
δανχια ψ λα δεστρυχχι⌠ν δε λα ϖεγεταχι⌠ν
αχυ〈τιχα (Ροβελ 1962; ΜχΧριµµον 1968;
ΜχΧριµµον & Σκοβε 1970; Χριϖελλι 1983;
Φλετχηερ ετ αλ. 1985), ελ αυµεντο δε λα βιοµασα
δε αλγασ (Βρνµαρκ & Ωεισνερ 1992) ψ ελ ινχρε−
µεντο δε λα τυρβιδεζ (Σκυβιννα ετ αλ. 1995;
Σιδορκεωιχϕ ετ αλ. 1996). Οτροσ εφεχτοσ δε λασ
χαρπασ σοβρε ελ αµβιεντε σον εσπεχυλατιϖοσ
(Ποωλεσ ετ αλ. 1983) ψ ηαστα χοντραδιχτοριοσ. Σι
βιεν σε λε ατριβυψε υν ιµπαχτο σοβρε χαµβιοσ
εν λα χοµυνιδαδ ζοοπλανχτ⌠νιχα (Κιρκ &
Γιλβερτ 1990; Κιρκ 1991), λοσ εστυδιοσ αλ ρεσ−
πεχτο νο ηαν σιδο χονχλυψεντεσ (Λουγηεεδ ετ
αλ. 1998).

Λασ ιντροδυχχιονεσ εξιτοσασ δε εσπεχιεσ προ−
δυχεν υν ιµπορταντε ιµπαχτο, αλτερανδο λα
διν〈µιχα εχολ⌠γιχα α τραϖσ δε µοδιφιχαχιονεσ
εν λα εστρυχτυρα τρ⌠φιχα (Γραναδο & Γαρχα
Νοϖο 1981). Ελ εστυδιο ε ιδεντιφιχαχι⌠ν δε χυ〈−
λεσ σον λοσ ρεχυρσοσ ψ χ⌠µο σον εξπλοταδοσ
προϖεεν ιµπορταντεσ ηερραµιεντασ παρα λα
χοµπρενσι⌠ν, χονσερϖαχι⌠ν, µανεϕο ο γεστι⌠ν
δε λοσ εχοσιστεµασ (Ρινγυελετ 1972). Ελ εστυ−
διο δε λα διετα δε λοσ πεχεσ προϖεε απορτεσ
ιµπορταντεσ α λα χοµπρενσι⌠ν δε συ αυτοεχο−
λογα ψ δελ ρολ εχολ⌠γιχο δε συσ ποβλαχιονεσ.
Λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λοσ χοµπονεντεσ δε λα
διετα ψ συ ιµπορτανχια ρελατιϖα περµιτε εσχλα−
ρεχερ ελ οριγεν δε λοσ ρεχυρσοσ θυε λασ σοστιε−
νεν (Ωινδελλ & Βοωεν 1978). Λα διετα δε λα
χαρπα ηα σιδο αµπλιαµεντε εστυδιαδα εν δι−
ϖερσοσ πασεσ δελ µυνδο (ε.γ., Υριβε Ζαµορα
1975; Γυζιυρ 1976; Ματλακ & Ματλακ 1976;
Χριϖελλι 1981). Εν εστε τραβαϕο σε αναλιζα
χυαλιτατιϖαµεντε ψ χυαντιτατιϖαµεντε λα διετα
δε λα χαρπα εν υνα λαγυνα ολιγοηαλινα τπιχα
δε λα χυενχα δελ ρο Σαλαδο, χον ελ φιν δε χονο−
χερ ελ νιχηο τρ⌠φιχο θυε ηα οχυπαδο εστα εσπε−
χιε ινϖασορα.

ℑΡΕΑ ∆Ε ΕΣΤΥ∆ΙΟ

Λα λαγυνα δε Λοβοσ (35°16∋Σ; 59°07∋Ο) εσ υν
χυερπο δε αγυα δε λλανυρα θυε φορµα παρτε δελ
χονϕυντο δε λαγυνασ ολιγοηαλινασ τπιχασ δε λα
χυενχα µεδια ψ βαϕα δελ ρο Σαλαδο δε λα προ−
ϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ (Ρινγυελετ 1972). Σε
ενχυεντρα α υνα αλτυρα δε 21.12 µ.σ.ν.µ., τιε−
νε υνα συπερφιχιε προµεδιο δε 750 ηα ψ συ
πρινχιπαλ αφλυεντε εσ ελ αρροψο Λασ Γαρζασ, θυε
δρενα υν 〈ρεα δε 1720 κµ2 (∆ανγαυσ ετ αλ.
1990). Ποσεε υν νιχο εφλυεντε, ελ αρροψο
Σαλαδιλλο, εν ελ χυαλ σε ηα χονστρυιδο υν διθυε
ρεγυλαδορ. Αλ νιϖελ δελ ϖερτεδερο, λα λαγυνα τιε−
νε υνα προφυνδιδαδ προµεδιο δε 1.15 µ ψ
µ〈ξιµα δε 1.48 µ. Ηιδρολ⌠γιχαµεντε εσ ινεσ−
ταβλε, δεβιδο α θυε ελ ϖολυµεν δε αγυα χοντε−
νιδο εστ〈 συϕετο αλ µανεϕο δε λα χοµπυερτα ψ
α λοσ εϖεντοσ ηδριχοσ δε λα χυενχα. Λασ πρεχι−
πιταχιονεσ σον υν φαχτορ δε συµα ιµπορταν−
χια, ψα θυε προδυχεν λοσ χαµβιοσ εχολ⌠γιχοσ
µ〈σ νοταβλεσ (Βολτοϖσκοψ ετ αλ. 1990) ψ δετερ−
µιναν θυε σε χονεχτε χον ελ ρεστο δε λα ρεδ δε
αγυασ συπερφιχιαλεσ. Λα φαυνα χτιχα δε λα λαγυ−
να εστ〈 χοµπυεστα πορ 22 εσπεχιεσ (Λ⌠πεζ
1987), σιενδο µαψορ λα αβυνδανχια ρελατιϖα δε
λα φραχχι⌠ν δε πεχεσ ασοχιαδοσ αλ βεντοσ ψ α
ζονασ ϖεγεταδασ (Φρεψρε ετ αλ. 1997). Λα δι−
ν〈µιχα ανυαλ δε λα χοµυνιδαδ πλανχτ⌠νιχα ψ
αλγυνοσ παρ〈µετροσ λιµνολ⌠γιχοσ φυερον
δεσχριπτοσ πορ Βολτοϖσκοψ ετ αλ. (1990), µιεν−
τρασ θυε Ροδριγυεσ Χαπτυλο ετ αλ. (1995) ηιχιε−
ρον λο προπιο χον ελ βεντοσ. Ελ 16% δε λα
συπερφιχιε δε λα λαγυνα σε ενχυεντρα χυβιερτα
πορ ϕυνχοσ (Σχηαενοπλεχτυσ χαλιφορνιχυσ), διστρι−
βυιδοσ εν παρχηεσ α λο λαργο δε συσ οριλλασ;
δυραντε εστε εστυδιο νο σε ρεγιστρ⌠ λα πρεσεν−
χια δε µαχρ⌠φιτασ συµεργιδασ νι φλοταντεσ.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Εν ελ οτο〉ο ψ ελ ινϖιερνο δε 1994 σε εφεχτυα−
ρον µυεστρεοσ µενσυαλεσ εντρε µαρζο ψ αγοσ−
το. ∆υραντε εστε περιοδο φυερον χαπτυραδασ 75
χαρπασ χον ρεδ δε τιρο χοστερο. Λοσ εϕεµπλαρεσ
σε µιδιερον, σε πεσαρον ψ σε λεσ εξτραϕο ελ τραχτο
διγεστιϖο χοµπλετο, θυε φυε φιϕαδο εν φορµολ
αλ 10%. Μεδιαντε Αν〈λισισ δε ςαριανζα σε εϖα−
λυ⌠ λα εξιστενχια δε διφερενχιασ εντρε λασ ταλλασ
δε λασ χαρπασ χαπτυραδασ εν χαδα φεχηα.

Εν ελ λαβορατοριο σε ϖαχι⌠ ελ χοντενιδο δελ
τερχιο αντεριορ δελ τραχτο διγεστιϖο, θυε σε λαϖ⌠
εν υν ταµιζ δε 30 !. Ελ µατεριαλ ρετενιδο φυε
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διλυιδο εν υν ϖολυµεν δε 50 µλ δε αγυα ψ φυε
σοµετιδο α αγιταχι⌠ν µαγντιχα παρα εξτραχ−
χι⌠ν δε συβµυεστρασ (Σταροστκα & Αππλεγατε
1970; Ενγελ 1976), οβτενινδοσε τρεσ δε 5 µλ
χαδα υνα. Ονχε µυεστρασ δε λασ 75 οβτενιδασ
φυερον δεσχαρταδασ δεβιδο α θυε λα παρτε αν−
τεριορ δε λοσ τυβοσ διγεστιϖοσ σ⌠λο χοντενα
µυχυσ. Λα ιδεντιφιχαχι⌠ν ψ χοντεο δε λοσ χοµ−
πονεντεσ σε ρεαλιζ⌠ βαϕο λυπα βινοχυλαρ; λοσ
τεµσ δε οριγεν ανιµαλ φυερον χλασιφιχαδοσ
ταξον⌠µιχαµεντε ηαστα ελ νιϖελ δε φαµιλια. Ελ
ϖολυµεν δε λοσ τεµσ αλιµενταριοσ θυε σε πρε−
σενταρον χοµο υνιδαδεσ δισχρετασ φυε εστιµα−
δο δε αχυερδο α λασ εχυαχιονεσ συγεριδασ πορ
Ρινγυελετ ετ αλ. (1980) ψ Εσχαλαντε (1982). Λα
ρεπρεσενταχι⌠ν εν χαδα συβµυεστρα δε λοσ ρεσ−
τοσ ϖεγεταλεσ (φραγµεντοσ ϖεγεταλεσ δε οριγεν
αχυ〈τιχο ψ τερρεστρε εν διφερεντε γραδο δε δεσ−
χοµποσιχι⌠ν) φυε ρεγιστραδα χον υν ϖαλορ πορ−
χεντυαλ ψ συ ϖολυµεν σε εστιµ⌠ εν φορµα
ινδιρεχτα πορ διφερενχια χον ελ ρεστο δε λοσ χοµ−
πονεντεσ. Φιναλµεντε, σε εξπρεσ⌠ εν φορµα δε
πορχενταϕε ελ ϖολυµεν οχυπαδο πορ χαδα τεµ
παρα ελ τοταλ δε λασ µυεστρασ (%ςολ).

Τοµανδο εν χονσιδεραχι⌠ν λοσ εστυδιοσ σο−
βρε λοσ χοµπονεντεσ δε λασ χοµυνιδαδεσ δε
λοσ αµβιεντεσ παµπ〈σιχοσ ψ συ ρελαχι⌠ν χον λα
διετα δε λοσ πεχεσ (∆εστεφανισ & Φρεψρε 1972;
Βολτοϖσκοψ ετ αλ. 1990; Ροδριγυεσ Χαπτυλο ετ
αλ. 1995; Γροσµαν ετ αλ. 1996), σε ελαβορ⌠ υνα
ταβλα εν λα χυαλ σε ασιγν⌠ χαδα τεµ αλιµενταριο
δε λα χαρπα εν εστα λαγυνα α υνα χοµυνιδαδ.

Παρα χαραχτεριζαρ ελ εσπεχτρο τρ⌠φιχο ψ λα χονσ−
τανχια δε απαριχι⌠ν δε λοσ τεµσ εντρε λοσ χοµ−
πονεντεσ δε λα διετα σε απλιχαρον ελ νδιχε δε
πρεσενχια (ΙΟ), θυε εσ ελ χοχιεντε (µυλτιπλιχα−
δο πορ 100) εντρε ελ νµερο δε χοντενιδοσ εν
ελ θυε απαρεχι⌠ δετερµιναδο τεµ ψ ελ νµε−
ρο τοταλ δε χοντενιδοσ αναλιζαδοσ (Ηψσλοπ
1980), ψ ελ νδιχε δε χοµποσιχι⌠ν πορχεντυαλ
πορ νµερο (ΧΠΝ), θυε εσ ελ χοχιεντε (µυλτι−
πλιχαδο πορ 100) εντρε ελ νµερο δε πρεσεν−
χιασ δε χιερτο τεµ ψ ελ νµερο τοταλ δε
πρεσενχιασ ρεγιστραδο (Χρισπ ετ αλ. 1978; Ηψσλοπ
1980). Χον ελ οβϕετο δε χοµπροβαρ σι εξιστα
ρελαχι⌠ν εντρε αµβοσ νδιχεσ, σε τρανσφορµα−
ρον λοσ ϖαλορεσ δε ΙΟ ψ ΧΠΝ α συσ ρεσπεχτιϖοσ
λογαριτµοσ ψ σε εστιµ⌠ ελ Χοεφιχιεντε δε Χο−
ρρελαχι⌠ν δε Πεαρσον. Φιναλµεντε, σε οβτυϖο
ελ νδιχε δε ιµπορτανχια ρελατιϖα (ΙΡΙ) (Πινκασ
ετ αλ. 1971), θυε ρελαχιονα λοσ ϖαλορεσ δε λοσ
νδιχεσ χαλχυλαδοσ πρεϖιαµεντε εντρε σ ψ διαγ−
νοστιχα λα ιµπορτανχια δε χαδα τεµ εν λα διε−

τα. Λοσ ϖαλορεσ σε οβτυϖιερον υτιλιζανδο λα σι−
γυιεντε φ⌠ρµυλα:

ΙΡΙ = ΙΟ (ΧΠΝ + %ςολ) .

Παρα λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ δετρτιχοσ ψ λοσ σεδι−
µεντοσ νο φυε ποσιβλε οβτενερ ϖαλορεσ δε ΧΠΝ
ε ΙΡΙ, δεβιδο α θυε νο σε πρεσενταρον εν φορ−
µα δισχρετα. Πορ λο ταντο, λα ιµπορτανχια δε
εστοσ τεµσ εν λα διετα σολο πυδο σερ εϖαλυαδα
α παρτιρ δελ ΙΟ ψ δελ ϖολυµεν πορχεντυαλ.

Λα χοµποσιχι⌠ν δε λα διετα ψ συ ποσιβλε ρελα−
χι⌠ν χον λα εσταχιοναλιδαδ φυε εξπλοραδα
µεδιαντε υν Αν〈λισισ δε Χορρεσπονδενχια
(Πιελου 1984) σοβρε λα µατριζ δε 64 ινδιϖιδυοσ
πορ λοσ 15 τεµσ δε µαψορ ιµπορτανχια ρελατι−
ϖα δε αχυερδο αλ ΙΡΙ. Χοµο δατοσ β〈σιχοσ σε
υτιλιζαρον λοσ λογαριτµοσ δε λασ αβυνδανχιασ
ρελατιϖασ δε λοσ τεµσ (λογ (ξ + 1)). Εστα τρανσ−
φορµαχι⌠ν σε εφεχτυ⌠ χον ελ οβϕετο δε συαϖι−
ζαρ λασ διφερενχιασ εντρε λοσ προµεδιοσ δε λοσ
διστιντοσ τεµσ, δε µανερα θυε ελ ορδεναµιεν−
το εστυϖιερα µ〈σ ινφλυιδο πορ χαµβιοσ εν λα
χοµποσιχι⌠ν δε λα διετα. Λοσ ποσιβλεσ χαµβιοσ
αλιµενταριοσ εν ρελαχι⌠ν α λασ φεχηασ δε
µυεστρεο φυερον αναλιζαδοσ µεδιαντε λα εστι−
µαχι⌠ν δελ Χοεφιχιεντε δε Χορρελαχι⌠ν πορ
Ρανγοσ δε Σπεαρµαν (ρ

σ
) εντρε λοσ δασ ϕυλιανοσ

χορρεσπονδιεντεσ α λα τοµα δε µυεστρα δε χαδα
χοντενιδο ψ ελ ϖαλορ δε λοσ µισµοσ εν χαδα υνα
δε λασ δοσ πριµερασ διµενσιονεσ δελ ορδενα−
µιεντο.

Ταβλα 1. Χαντιδαδ ψ ταµα〉ο δε λασ χαρπασ χαπτυραδασ
εν λα λαγυνα δε Λοβοσ εν 1994. Σε µυεστραν λα φεχηα
δε µυεστρεο, ελ νµερο δε εϕεµπλαρεσ αναλιζαδοσ
(ν), λα λονγιτυδ εστ〈νδαρ προµεδιο (± ∆Ε, χον ελ ραν−
γο εντρε παρντεσισ) ψ ελ νµερο δε εϕεµπλαρεσ
ινϖολυχραδοσ εν ελ αν〈λισισ δε λα διετα (ν

δ
). Τοδασ λασ

µεδιδασ εστ〈ν εν µµ.
Ταβλε 1. Νυµβερ ανδ σιζε οφ χαρπσ χαπτυρεδ ιν Λοβοσ
σηαλλοω λακε δυρινγ 1994. Σαµπλινγ δατεσ, νυµβερ
οφ χαπτυρεδ ινδιϖιδυαλσ (ν), µεαν στανδαρδ λενγτη
(± Σ∆, ωιτη ρανγε βετωεεν βραχκετσ), ανδ νυµβερ
οφ ινδιϖιδυαλσ ινχλυδεδ ιν διετ αναλψσισ (ν

δ
) αρε

σηοων. Αλλ µεασυρεσ αρε ιν µµ.

Φεχηα ν Λονγιτυδ νδ

23/3/94 11 406.07 ∀ 41.05 (350�470) 7
26/4/94 14 416.07 ∀ 50.43 (340�485) 14
2/6/94 19 408.95 ∀ 49.74 (325�520) 13
13/7/94 15 404.33 ∀ 53.78 (310�490) 14
25/8/94 16 413.85 ∀ 59.66 (325�525) 16
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ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Λοσ εσταδστιχοσ ρεφερεντεσ α λασ ταλλασ δε λοσ
ινδιϖιδυοσ υτιλιζαδοσ εν ελ εστυδιο, δισχριµι−
ναδοσ πορ φεχηασ, σε πρεσενταν εν λα Ταβλα 1.
Ελ Αν〈λισισ δε ςαριανζα νο δετεχτ⌠ διφερενχιασ
σιγνιφιχατιϖασ εντρε λασ λονγιτυδεσ δε λοσ γρυ−
ποσ δε εϕεµπλαρεσ χορρεσπονδιεντεσ α χαδα
φεχηα (Φ = 0.14, Π = 0.97).

Λοσ ελεµεντοσ ηαλλαδοσ εν λοσ τραχτοσ διγεσ−
τιϖοσ φυερον αγρυπαδοσ εν 27 τεµσ, δε λοσ
χυαλεσ λα µαψορα χορρεσπονδε α λα χοµυνιδαδ
βεντ⌠νιχα (16) ψ πλανχτ⌠νιχα (6). Ταµβιν σε
ηαλλαρον ελεµεντοσ προχεδεντεσ δε λα χοµυ−
νιδαδ τερρεστρε ψ δελ περιφιτον (Ταβλα 2). Λα
πρεσενχια δε αλιµεντοσ δε οριγεν ανιµαλ ψ
ϖεγεταλ ινδιχαρον θυε λα εσπεχιε ποσεε υνα

διετα οµνϖορα ψ υν εσπεχτρο τρ⌠φιχο αµπλιο.
Λοσ ρεσυλταδοσ δελ ΙΟ, δελ ΧΠΝ, δελ ϖολυµεν
πορχεντυαλ ψ δελ ΙΡΙ παρα χαδα υνο δε λοσ τεµσ
σε χονσιγναν εν λα Ταβλα 2. Λοσ χοπποδοσ
Χιχλοποιδεα ψ λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ δετρτιχοσ
φυερον λοσ αλιµεντοσ µ〈σ ρεχυρρεντεσ, ηαβιν−
δολοσ ηαλλαδο εν χασι λα τοταλιδαδ δε λοσ χοντε−
νιδοσ. Νο οβσταντε, λοσ Χηιρονοµιδαε, λοσ
χλαδ⌠χεροσ Χηιδοριδαε ψ Βοσµινιδαε, λοσ
χοπποδοσ Ηαρπαχτιχοιδεα ψ λασ σεµιλλασ φυε−
ρον εξπλοταδοσ χον φρεχυενχια σιµιλαρ ψ σε εν−
χοντραρον εν µ〈σ δελ 50% δε λοσ ινδιϖιδυοσ.
Λοσ λογαριτµοσ δελ ΙΟ ψ δελ ΧΠΝ µοστραρον
υνα χορρελαχι⌠ν ποσιτιϖα εντρε σ (ρ = 0.76,
Π < 0.05). Εν ελ αν〈λισισ ϖολυµτριχο σε δεσταχ⌠
λα ιµπορτανχια δε λοσ τεµσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ,
Χηιρονοµιδαε, Χιχλοποιδεα, Παλαεµονιδαε,

Ταβλα 2. ⊆τεµσ αλιµενταριοσ ενχοντραδοσ εν λοσ χοντενιδοσ διγεστιϖοσ δε λασ χαρπασ χαπτυραδασ εν λα λαγυνα δε
Λοβοσ εν 1994. Σε µυεστραν λοσ ϖαλορεσ δελ νδιχε δε πρεσενχια (ΙΟ), δελ νδιχε δε χοµποσιχι⌠ν πορχεντυαλ πορ
νµερο (ΧΠΝ), δελ ϖολυµεν πορχεντυαλ (%ςολ) ψ δελ νδιχε δε ιµπορτανχια ρελατιϖα (ΙΡΙ) παρα χαδα τεµ
αλιµενταριο. Λα χοµυνιδαδ α λα θυε σε ασιγν⌠ χαδα υνο δε λοσ τεµσ εστ〈 βασαδα εν λα βιβλιογραφα χονσυλταδα.
Ταβλε 2. Φοοδ ιτεµσ φουνδ ιν διγεστιϖε τραχτσ οφ χαρπσ χαπτυρεδ ιν Λοβοσ σηαλλοω λακε δυρινγ 1994. ςαλυεσ φορ
τηε οχχυρρενχε ινδεξ (ΙΟ), φορ τηε περχεντ χοµποσιτιον περ νυµβερ ινδεξ (ΧΠΝ), φορ περχεντ ϖολυµε (%ςολ),
ανδ φορ τηε ρελατιϖε ιµπορτανχε ινδεξ (ΙΡΙ) αρε σηοων φορ εαχη ιτεµ. Εαχη ιτεµ ωασ ασσιγνεδ το α χοµµυνιτψ
ον τηε βασισ οφ λιτερατυρε δατα.

⊆τεµ Χοµυνιδαδ    ΙΟ    ΧΠΝ %ςολ  ΙΡΙ

Ρεστοσ ϖεγεταλεσ Βεντ⌠νιχα 92.188 51.400
Χιχλοποιδαε Πλανχτ⌠νιχα 98.438 39.679 5.181 4415.897
Χηιδοριδαε Βεντο�πλανχτ⌠νιχα 67.188 40.140 2.222 2846.165
Χηιρονοµιδαε Βεντ⌠νιχα 60.938 6.940 32.505 2403.657
Βοσµινιδαε Πλανχτ⌠νιχα 51.563 4.505 0.128 238.886
Ηαπαχτιχοιδαε Βεντ⌠νιχα 50.000 2.809 0.108 145.811
Σεµιλλασ Βεντ⌠νιχα 50.000 0.785 1.671 122.812
Παλαεµονιδαε Νεχτο�βεντ⌠νιχα 15.625 0.051 3.065 48.692
Οστραχοδα Βεντ⌠νιχα 43.750 0.425 0.618 45.653
Ηυεϖο δε πεζ Βεντ⌠νιχα 10.938 1.165 2.479 39.857
Ροτιφερα Περιφιτον 23.438 0.653 0.003 15.381
Μαχροτριχιδαε Βεντ⌠νιχα 23.438 0.514 0.028 12.702
Εφιπιοσ Βεντ⌠νιχα 31.250 0.347 0.010 11.161
Μοινιδαε Πλανχτ⌠νιχα 21.875 0.489 0.017 11.067
Ολιγοχηαετα Βεντ⌠νιχα 9.375 0.416 0.472 8.320
Νεµατοδα Βεντ⌠νιχα 12.500 0.096 0.027 1.534
Χαλανοιδαε Πλανχτ⌠νιχα 4.688 0.145 0.035 0.844
Αχαρι Βεντ⌠νιχα 4.688 0.070 0.003 0.344
Ρεστοσ δε αρτρ⌠ποδοσ Τερρεστρε 6.250 0.003 0.015 0.113
Μ. Χηιρονοµιδαε Βεντ⌠νιχα 12.500 0.007 0.001 0.106
Εσχαµασ Βεντ⌠νιχα 10.938 0.003 0.005 0.084
∆αφνιδαε Πλανχτ⌠νιχα 7.813 0.009 0.000 0.071
Σιδιδαε Πλανχτ⌠νιχα 6.250 0.005 0.000 0.031
Χερατοπογονιδαε Βεντ⌠νιχα 4.688 0.002 0.004 0.027
Μολυσχα Βεντ⌠νιχα 1.563 0.000 0.003 0.005
Α. Χηιρονοµιδαε Τερρεστρε 3.125 0.001 0.000 0.003
Σεδιµεντο Βεντ⌠νιχα 14.780
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ηυεϖο δε πεζ ψ σεµιλλασ (Ταβλα 2). Σιν εµβαρ−
γο, αλγυνοσ δε στοσ οχυπαρον γραν ϖολυµεν
πορ σερ λοσ τεµσ δε µαψορ ταµα〉ο ψ νο ρεσυλ−
ταρον ρελεϖαντεσ αλ εϖαλυαρ συ ιµπορτανχια
νυµριχα ο συ πρεσενχια (ε.γ., Παλαεµονιδαε
ψ ηυεϖο δε πεζ).

Ελ ΙΡΙ περµιτι⌠ ϕεραρθυιζαρ εν ορδεν δε ιµ−
πορτανχια ρελατιϖα λοσ τεµσ αλιµενταριοσ δε λα
χαρπα εν λα λαγυνα δε Λοβοσ, ψ συ διστριβυχι⌠ν
περµιτι⌠ δισχριµιναρ τρεσ γρυποσ. Ελ πριµερο,
χοµπρενδιδο πορ Χιχλοποιδεα, Χηιδοριδαε ψ
Χηιρονοµιδαε, πρεσεντ⌠ λα µαψορ ιµπορταν−
χια ρελατιϖα δεβιδο α θυε συσ ϖαλορεσ δε ΙΡΙ σε
υβιχαρον υνο ο δοσ ⌠ρδενεσ δε µαγνιτυδ πορ
ενχιµα δελ ρεστο δε λοσ τεµσ. Νο οβσταντε, λοσ
ρεστοσ ϖεγεταλεσ δεβεν χονσιδεραρσε παρτε δε
εστε γρυπο, πορθυε πρεσενταρον ελ µ〈ξιµο
ϖαλορ δε ϖολυµεν (µ〈σ δελ 50%) ψ ελ σεγυνδο
δε ΙΟ; ψ, τενιενδο εν χυεντα λα χορρελαχι⌠ν
εντρε ΙΟ ψ ΧΠΝ, εσ δε εσπεραρ θυε ταµβιν
ηυβιεσεν αλχανζαδο υν ϖαλορ ελεϖαδο παρα εστε
λτιµο νδιχε ψ, χονσεχυεντεµεντε, ταµβιν
ελ µαψορ ΙΡΙ. Ελ σεγυνδο γρυπο θυεδ⌠ φορµα−
δο πορ λοσ τεµσ Βοσµινιδαε, Ηαρπαρτιχοιδαε,
σεµιλλασ, Παλαεµονιδαε ψ Οστραχοδα, χον ρελε−
ϖανχια σεχυνδαρια εν λα διετα. Υν λτιµο χον−
ϕυντο εσταρα χονφορµαδο πορ ελ ρεστο δε λοσ
τεµσ, λοσ χυαλεσ σεραν υτιλιζαδοσ οχασιο−
ναλµεντε. Εντρε ελλοσ µερεχεν δεσταχαρσε ηυε−
ϖοσ δε πεζ, Ροτιφερα, Μαχροτιχιδαε, Εφιπιοσ,
Μοινιδαε ψ Ολιγοχηετα.

Ελ πριµερ εϕε δελ Αν〈λισισ δε Χορρεσπονδεν−
χια ρετυϖο ελ 22.2% (αυτοϖαλορ = 0.32) δε λα
ινερχια δε λα µατριζ δε ινδιϖιδυοσ πορ τεµσ
αλιµενταριοσ (Φιγυρα 1), ινδιχανδο θυε λα µα−
ψορ διφερενχια εν χυαντο α χοµποσιχι⌠ν δελ
χοντενιδο διγεστιϖο εστυϖο δαδα εντρε λασ χαρ−
πασ θυε χονσυµιερον Ολιγοχηαετα, ηυεϖοσ δε
πεζ ψ Παλαεµονιδαε ψ λασ θυε πρεσενταρον
Ροτιφερα, Βοσµινιδαε, Εφιπιοσ ψ Χηιδοριδαε.
Εσασ διφερενχιασ νο παρεχιερον εσταρ ασοχιαδασ
α λα φεχηα δε χαπτυρα (ρ

σ
= 0.24, Π = 0.04). Ελ

σεγυνδο εϕε (αυτοϖαλορ = 0.22) ρεπρεσεντ⌠ ελ
15.2% δε λα ϖαριαχι⌠ν, ινδιχανδο διφερενχιασ
εντρε λοσ χοντενιδοσ θυε τεναν Ροτιφερα,
Παλαεµονιδαε, Ολιγοχηαετα ψ Βοσµινιδαε ψ λοσ
θυε τεναν Ηαρπαχτιχοιδαε, Χηιδοριδαε,
Μαχροτριχιαδε ψ Εφιπιοσ. Εστασ διφερενχιασ εστυ−
ϖιερον ασοχιαδα α λα φεχηα (ρ

σ
= 0.66, Π < 0.001).

Λασ χαρπασ χαπτυραδασ εν αβριλ ψ µαρζο τεν−
διερον α απαρεχερ εν ελ χυαδραντε ινφεριορ δελ
ορδεναµιεντο, µιεντρασ θυε λασ χαπτυραδασ εν
ϕυλιο ψ αγοστο τενδιερον α εσταρ εν ελ χυαδραν−

τε συπεριορ (Φιγυρα 1). Λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ,
χιχλοποιδεοσ, σεµιλλασ ψ Οστραχοδα φυερον χο−
µυνεσ εν λα µαψορα δε λασ χαρπασ ψ πορ εσο
σε υβιχαρον εν ελ χεντρο δελ ορδεναµιεντο.

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Α παρτιρ δε λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ πυεδεν
ρεαλιζαρσε αλγυνασ γενεραλιζαχιονεσ αχερχα δε
λοσ χονστιτυψεντεσ δε λα διετα δε λα χαρπα ψ δε
λα µανερα εν θυε λα εσπεχιε λοσ υτιλιζα δυραν−
τε ελ οτο〉ο ψ ελ ινϖιερνο εν λα λαγυνα δε Λοβοσ.
Λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ, Χιχλοποιδεα, Χηιδοριδαε
ψ Χηιρονοµιδαε απαρεχιερον χον αλτα φρεχυεν−
χια, εν νµερο ψ ϖολυµεν ελεϖαδοσ; πορ λο
ταντο, σεραν λοσ ρεχυρσοσ τρ⌠φιχοσ µ〈σ ιµ−
πορταντεσ παρα λα χαρπα. Λοσ Βοσµινιδαε,
Ηαρπαχτιχοιδεα, λασ σεµιλλασ, Παλαεµονιδαε ψ
Οστραχοδα ρεσυλταραν αλιµεντοσ σεχυνδαριοσ,
µιεντρασ θυε ελ ρεστο δε λοσ τεµσ ρεπρεσεντα−
ρον αλιµεντοσ οχασιοναλεσ. Λα αλτα χορρελαχι⌠ν

Φιγυρα 1. Υβιχαχι⌠ν δε λασ µυεστρασ δελ χοντενιδο
διγεστιϖο δισχριµιναδασ πορ µεσ (σµβολοσ) ψ δε λοσ
τεµσ αλιµενταριοσ (λετρασ) εν ελ πλανο δεφινιδο πορ
λασ δοσ πριµερασ διµενσιονεσ δελ Αν〈λισισ δε Χορρεσ−
πονδενχια ρεαλιζαδοσ χον λοσ δατοσ δε διετα δε λασ
χαρπασ χαπτυραδασ εν λα λαγυνα δε Λοβοσ εν 1994. Α:
Χηιδοριδαε, Β: Βοσµινιδαε, Χ: Μοινιδαε, ∆:
Μαχροτριχιδαε, Ε: Χιχλοποιδαε, Φ: Ηαπαχτιχοιδαε, Γ:
Χηιρονοµιδαε, Η: Οστραχοδα, Ι: Παλαεµονιδαε, ϑ:
Εφιπιοσ, Κ: Ολιγοχηαετα, Λ: Ροτιφερα, Μ: σεµιλλασ, Ν:
ηυεϖοσ δε πεζ, Π: ρεστοσ ϖεγεταλεσ.
Φιγυρε 1. ∆ιστριβυτιον οφ σαµπλεσ οφ διγεστιϖε τραχτσ,
αχχορδινγ το µοντη (σψµβολσ), ανδ οφ φοοδ ιτεµσ (λετ−
τερσ), ιν τηε πλανε δεφινεδ βψ τηε φιρστ διµενσιονσ
οβταινεδ ιν τηε Χορρεσπονδενχε Αναλψσισ οφ διετ δατα
φορ χαρπσ χαπτυρεδ ιν Λοβοσ σηαλλοω λακε δυρινγ 1994.
Σεε λεττερ χοδεσ ιν τηε λεγενδ αβοϖε.
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εξιστεντε εντρε ελ ΙΟ ψ ελ ΧΠΝ ινδιχα θυε λοσ
ινδιϖιδυοσ µυεστρεαδοσ εξπλοταρον λοσ ρεχυρ−
σοσ δε µανερα σιµιλαρ ψ θυε λοσ αλιµεντοσ νυ−
µριχαµεντε ιµπορταντεσ ταµβιν φυερον
χονσυµιδοσ χον µαψορ ασιδυιδαδ. Τενιενδο
εν χυεντα λοσ χοµπονεντεσ δε λα διετα ψ συ
υβιχαχι⌠ν εν ελ αµβιεντε, πυεδε αφιρµαρσε θυε
λα χαρπα σε αλιµεντα β〈σιχαµεντε δελ βεντοσ,
ψα θυε λα µαψορ παρτε δε λοσ ελεµεντοσ ηαλλα−
δοσ περτενεχεν α διχηα χοµυνιδαδ. Εντρε λοσ
27 τεµσ ιδεντιφιχαδοσ, λασ πρεσασ ζοοπλανχτ⌠−
νιχασ φυερον σιετε; σιν εµβαργο, συ ιµπορταν−
χια ρελατιϖα εν λα διετα ρεσυλτ⌠ ελεϖαδα. Εστο
εσταρα ϖινχυλαδο α λα αβυνδανχια δε εστοσ ορ−
γανισµοσ ψ α λα µεζχλα παρχιαλ εξιστεντε εντρε
λοσ χοµπονεντεσ δε λασ χοµυνιδαδεσ βεντ⌠νι−
χα ψ πλανχτ⌠νιχα εν λασ λαγυνασ παµπ〈σιχασ
(Ροδριγυεσ Χαπτυλο ετ αλ. 1995).

Ελ πατρ⌠ν δε ϖαριαχι⌠ν εσταχιοναλ δε λα
χοµποσιχι⌠ν χυαλι�χυαντιτατιϖα δε λοσ χοντε−
νιδοσ σε µανιφεστ⌠ χον υν πρεδοµινιο δε
Βοσµινιδαε, Ροτιφερα, Παλαεµονιδαε ψ Μοινιδαε
εν λοσ χοντενιδοσ διγεστιϖοσ δε µαρζο ψ αβριλ,
µιεντρασ θυε λασ σεµιλλασ, Οστραχοδα ψ Μαχρο−
τριχιδαε εστυϖιερον µεϕορ ρεπρεσενταδοσ εν λοσ
χοντενιδοσ δε ϕυνιο, αλ φιναλ δελ οτο〉ο. Ελ χον−
συµο δε ρετοσ ϖεγεταλεσ ψ Χιχλοποιδαε σε µαν−
τυϖο χονσταντε, µιεντρασ θυε λα ινγεστα δε
Χηιρονοµιδαε εξπεριµεντ⌠ υν λεϖε ινχρε−
µεντο ηαχια φινεσ δελ ινϖιερνο. ∆υραντε εστα
εσταχι⌠ν σε αχεντυ⌠ λα δοµινανχια δε λοσ
Χηιδοριδαε ψ Εφιπιοσ εν ϕυλιο, ψ δε Ηαρπαρτι−
χοιδαε, Ολιγοχηαετα ψ ηυεϖοσ δε πεζ ηαχια
αγοστο. Εστασ ϖαριαχιονεσ δε λα διετα εσταραν
ινφλυενχιαδασ πορ λα δισπονιβιλιδαδ δε λοσ
τεµσ εν ελ αµβιεντε. Βολτοϖσκοψ ετ αλ. (1990)
ψ Ροδριγυεσ Χαπτυλο ετ αλ. (1995) ρεσαλταν λασ
φλυχτυαχιονεσ εσπαχιο�τεµποραλεσ δε λα αβυν−
δανχια δε λοσ οργανισµοσ πλανχτ⌠νιχοσ ψ
βεντ⌠νιχοσ εν λα λαγυνα δε Λοβοσ, ψ χονχυερ−
δαν εν θυε λοσ Χιχλοποιδαε χονστιτυψεν ελ τεµ
µ〈σ χονσταντε εν πρεσενχια ψ αβυνδανχια. Πορ
συ παρτε, λοσ Βοσµινιδαε ψ λοσ Ροτιφερα δοµι−
ναν α πρινχιπιοσ δελ οτο〉ο, µιεντρασ θυε λοσ
Εφιπιοσ δοµιναν δυραντε ελ ινϖιερνο ψ, φιναλ−
µεντε, λοσ Ηαρπαχτιχοιδαε ψ λοσ Χηιρονοµιδαε
ινχρεµενταν συ αβυνδανχια ηαχια λα πριµαϖε−
ρα. Εστο χοινχιδε χον ελ πατρ⌠ν δε χαµβιο
εσταχιοναλ εν λα διετα δε λα χαρπα, εξπλιχα λα
ϖαριαχι⌠ν ιντρα−εσταχιοναλ ψ αποψα λα ηιπ⌠τεσισ
δελ χονσυµο βασαδο εν λα δισπονιβιλιδαδ, ταλ
χυαλ σε πλαντεα εν λα τεορα δελ χονσυµο ⌠πτι−
µο (Πψκε 1984). ∆αδο θυε λα λαγυνα δε Λοβοσ

εσ υν λιµν⌠τοπο ολιγοηαλινο τπιχο δε λα
χυενχα µεδια ψ βαϕα δελ ρο Σαλαδο, εσ µυψ
προβαβλε θυε δυραντε οτο〉ο ε ινϖιερνο λα αλι−
µενταχι⌠ν δε λα εσπεχιε νο διφιερα δεµασιαδο
χον ρεσπεχτο α οτροσ χυερποσ δε αγυα δε διχηα
ρεγι⌠ν.

Σεγν Σιββινγ (1982, 1988, 1991), Σιββινγ &
Υριβε (1985) ψ Σιββινγ ετ αλ. (1986), λα χαρπα
ποσεε υνα σεριε δε εσπεχιαλιζαχιονεσ ϖινχυλα−
δασ α µεχανισµοσ εφιχιεντεσ δε εξτραχχι⌠ν,
πυριφιχαχι⌠ν, ρετενχι⌠ν σελεχτιϖα, τριτυραχι⌠ν,
δεγλυχι⌠ν ψ ασιµιλαχι⌠ν δελ αλιµεντο. ∆ε
αχυερδο α εστοσ αυτορεσ, εστασ παρτιχυλαριδαδεσ
ρεστρινγεν συ αχχεσο αλ φιτοπλανχτον ψ λιµιταν
λα υτιλιζαχι⌠ν εφιχιεντε δε λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ
ψ δε οργανισµοσ χον µαψορ ταµα〉ο ψ µοϖιλι−
δαδ (µαχροινϖερτεβραδοσ ψ πεχεσ). Α πεσαρ δε
λο µενχιοναδο, λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ χονφορµαν
υν τεµ θυε απαρεχε χον αλτα φρεχυενχια ψ
µ〈ξιµο ϖολυµεν εν λοσ χοντενιδοσ ρεϖισαδοσ.
Λα αβυνδανχια δε λοσ µισµοσ χονχυερδα χον
λα ρεϖισι⌠ν εφεχτυαδα πορ Ποωλεσ ετ αλ. (1983),
θυιενεσ σε〉αλαν θυε ελ ϖολυµεν οχυπαδο πορ
εστε τεµ ϖαρα εντρε 19 ψ 98%. Σιν εµβαργο,
ελ ϖαλορ αλιµεντιχιο δε λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ εσ
ινχιερτο, δεβιδο α θυε λα χαρπα εσ ινχαπαζ δε
ροµπερ µεχ〈νιχαµεντε λασ παρεδεσ χελυλαρεσ
(Σιββινγ 1988) ψ νο ποσεε χελυλασασ εν ελ τυβο
διγεστιϖο (Συµµερφελτ ετ αλ. 1970). Σεγν
Σιββινγ (1991) λα τενδενχια αλ ηερβιϖορισµο
σερα χονσεχυενχια δε λα εσχασεζ δε πρεσασ ανι−
µαλεσ. Πορ οτρα παρτε, Εδερ & Χαρλσον (1977)
σοστιενεν θυε λα ινγεστι⌠ν δε ρεστοσ ϖεγεταλεσ
σε ρελαχιονα χον λα βσθυεδα δε ινϖερτεβραδοσ.
Εν Λοβοσ, ελ χονσυµο δε ροτφεροσ δε ταλλα προ−
µεδιο δε 80 ! (ΙΟ = 23.4) σε δεβερα α λα εστρε−
χηα ρελαχι⌠ν δε στοσ χον λοσ ρεστοσ ϖεγεταλεσ,
ψα θυε λα αβερτυρα µνιµα δελ ταµιζ βρανθυιαλ
δε υνα χαρπα αδυλτα ρετιενε παρτχυλασ µαψο−
ρεσ α 250 !. Πορ λο ταντο, συ πρεσενχια εν λοσ
χοντενιδοσ πυεδε σερ χονσιδεραδα αχχιδενταλ.
Ελ χονσυµο δε ηυεϖοσ δε πεχεσ, πρινχιπαλ−
µεντε δε πεϕερρεψ (Οδοντεστηεσ βοναριενσισ),
σιεµπρε εστυϖο ϖινχυλαδο α λοσ ρεστοσ ϖεγετα−
λεσ. Συ απαριχι⌠ν εν λοσ χοντενιδοσ (ΙΟ = 10.9)
οχυρρι⌠ ηαχια φινεσ δελ ινϖιερνο (25 αγοστο
1994). Υνα οβσερϖαχι⌠ν ιντερεσαντε εσ θυε εν
ελ 90% δε λοσ χασοσ σε τρατ⌠ δε ηυεϖοσ ϖαχοσ
θυε σε ενχοντραβαν φιϕοσ α λα µατερια ϖεγεταλ
πορ συσ φιλαµεντοσ. Εστοσ ρεσυλταδοσ χοινχιδεν
χον λοσ δε Χολε (1905) ψ Λεαχη (1919), θυιενεσ
χονχλυψερον θυε λοσ ηυεϖοσ δε πεχεσ σον χονσ−
τιτυψεντεσ ινφρεχυεντεσ εν λα διετα δε λα χαρπα.
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Νο οβσταντε, νο εσ ποσιβλε εσταβλεχερ χονχλυ−
σιονεσ δεφινιτιϖασ εν εστε ασπεχτο πορθυε λοσ
µυεστρεοσ νο αβαρχαρον χοµπλεταµεντε λα
ποχα δε δεσοϖε δε λασ εσπεχιεσ αυτ⌠χτονασ.
Λασ σεµιλλασ δε µαχρ⌠φιτασ, πρινχιπαλµεντε δε
Σχηαενοπλεχτυσ χαλιφορνιχυσ, ρεπρεσενταρον υν
τεµ δε οριγεν ϖεγεταλ ιµπορταντε. Λα ποσιβι−
λιδαδ δε τριτυραρλασ χον λοσ διεντεσ φαρνγεοσ
λε περµιτε α λα χαρπα απροϖεχηαρ συ αλτο ϖαλορ
χαλ⌠ριχο (Σιββινγ 1988). Λοσ Παλαεµονιδαε πρε−
σενταρον υν αλτο πορχενταϕε εν ελ αν〈λισισ
ϖολυµτριχο, περο λοσ βαϕοσ ϖαλορεσ δε ΙΟ ψ
ΧΠΝ ινδιχαν θυε σε τρατα δε υν ρεχυρσο ποχο
εξπλοταδο. Σεγν ∆ρεννερ ετ αλ. (1982), ελ πο−
δερ δε συχχι⌠ν θυε εσ χαπαζ δε γενεραρ λα χαρ−
πα λε περµιτε χαπτυραρ, δε υνα ϖεζ, γρανδεσ
χαντιδαδεσ δε χρυστ〈χεοσ, ινχλυσο αθυελλοσ χον
µαψορ χαπαχιδαδ δε εσχαπε. Λα δοµινανχια δε
λοσ µιχροχρυστ〈χεοσ χον ρεσπεχτο α λοσ Παλαε−
µονιδαε εσταρα ρελαχιοναδα χον λα αβυνδανχια
δε λοσ µισµοσ εν ελ αµβιεντε. Εστα ηιπ⌠τεσισ
δεβερα σερ πυεστα α πρυεβα χον εστυδιοσ εξ−
περιµενταλεσ εν λοσ χυαλεσ σε χονσιδερε λα οφερ−
τα αλιµενταρια. Ελ σεδιµεντο φυε ηαλλαδο εν
υνα βαϕα προπορχι⌠ν δε εϕεµπλαρεσ, περο φυε
αβυνδαντε εν αθυελλοσ χοντενιδοσ χον πρεδο−
µινανχια δε οργανισµοσ λιγαδοσ αλ φονδο,
χοµο Ολιγοχηαετα ψ Χηιρονοµιδαε; συ ινγεσ−
τι⌠ν πυεδε σερ χονσιδεραδα αχχιδενταλ.

Λα ρεϖισι⌠ν βιβλιογρ〈φιχα ρεαλιζαδα σοβρε λα
διετα δε λα χαρπα εν αµβιεντεσ νατυραλεσ
(ΜχΧριµµον 1968; Γυζιυρ 1976; Ματλακ &
Ματλακ 1976; Χριϖελλι 1981; Ποωλεσ ετ αλ. 1983;
Πανεκ 1987; Σιββινγ 1988; Χηαπµαν & Φερναν−
δο 1994) ινδιχα θυε εσ υν πεζ οµνϖορο θυε
σε αλιµεντα σοβρε ελ φονδο, φυνδαµενταλµεν−
τε δε ινϖερτεβραδοσ βεντ⌠νιχοσ. Νο οβσταντε,
σε οβσερϖαν διφερενχιασ εντρε ελ ργιµεν
αλιµενταριο δε λασ χαρπασ εν λαγοσ προφυνδοσ
χον εστρατιφιχαχι⌠ν ψ ελ δε αµβιεντεσ δε αγυασ
σοµερασ. Εν λα λαγυνα δε Λοβοσ, δονδε ελ χον−
συµο δε ινϖερτεβραδοσ ζοοπλανχτ⌠νιχοσ φυε
ελεϖαδο, λα διετα ρεσυλτ⌠ παρεχιδα α λα αδοπτα−
δα πορ λα εσπεχιε εν αµβιεντεσ δε εσχασα προ−
φυνδιδαδ δε οτροσ σιτιοσ δελ πλανετα. Λασ
διφερενχιασ χυαλι�χυαντιτατιϖασ µενχιοναδασ
εσταραν ρελαχιοναδασ α λασ χονδιχιονεσ λιµνο−
λ⌠γιχασ ψ α λα χαπαχιδαδ δε λα εσπεχιε παρα απρο−
ϖεχηαρ λοσ ρεχυρσοσ δισπονιβλεσ (Μοεν 1953;
Νακαµυρα 1955; Σιγλερ 1958; Ρεηδερ 1959;
Ωαλβεργ & Νελσον 1966; Συµµερφελτ ετ αλ.
1970; Εδερ & Χαρλσον 1977; Χηαπµαν &
Φερνανδο 1994).

Χοµο ψα σε ηα µενχιοναδο, λα χαρπα εσ χα−
παζ δε προδυχιρ µοδιφιχαχιονεσ σοβρε λοσ
εχοσιστεµασ λυεγο δε χολονιζαρλοσ. Εσ ποχο λο
θυε πυεδε δεχιρσε χον ρελαχι⌠ν α λοσ ποσιβλεσ
εφεχτοσ θυε ποδρα χαυσαρ λα εσπεχιε σοβρε λα
φλορα δε λα λαγυνα, ψα θυε ελ µατεριαλ ϖεγεταλ
ηαλλαδο εν λοσ χοντενιδοσ εσταβα χοµπυεστο
πορ φραγµεντοσ δε πλαντασ αχυ〈τιχασ ψ τερρεσ−
τρεσ εν διφερεντε γραδο δε δεσχοµποσιχι⌠ν. Εν
ελ λαργο ψ µεδιανο πλαζο, εσ ποσιβλε θυε σε
δετεχτεν εφεχτοσ ινδιρεχτοσ ρελαχιοναδοσ α λα
ινχλυσι⌠ν δε εστα εσπεχιε χοµο νυεϖο ελεµεν−
το εν ελ εχοσιστεµα, αυνθυε εσ διφχιλ εσταβλε−
χερ προν⌠στιχοσ. Λοσ µισµοσ σεγυραµεντε
εσταρ〈ν ϖινχυλαδοσ α χαµβιοσ εν λα διν〈µιχα
δε νυτριεντεσ, λα τυρβιδεζ ψ λα αβυνδανχια ρε−
λατιϖα δε λασ εσπεχιεσ ανιµαλεσ ψ ϖεγεταλεσ,
χοµο ηα οχυρριδο εν οτρασ παρτεσ δελ µυνδο
(Λουγηεεδ ετ αλ. 1998).

Λοσ τραβαϕοσ σοβρε αλιµενταχι⌠ν δε πεχεσ δε
λα παµπασια (∆εστεφανισ & Φρεψρε 1972;
Εσχαλαντε 1982, 1983α, 1983β, 1984) περµιτεν
εσταβλεχερ θυε λα χαρπα χοµπαρτε γραν παρτε
δε συσ τεµσ αλιµενταριοσ χον λα µαψορα δε
λασ εσπεχιεσ νατιϖασ ψ θυε, αδεµ〈σ, ποσεε αλ−
γυνοσ εξχλυσιϖοσ χοµο λασ σεµιλλασ. Αυνθυε
βυενα παρτε δε λασ εσπεχιεσ αυτ⌠χτονασ σον
γενεραλιστασ, νινγυνα παρεχε τενερ υν νιχηο
τρ⌠φιχο ταν αµπλιο χοµο λα χαρπα, θυε αντε λα
εσχασεζ δε ρεχυρσοσ αλιµενταριοσ τενδρα ϖεν−
ταϕασ χοµπαρατιϖασ. Ελ εσταβλεχιµιεντο δε πο−
βλαχιονεσ δε χαρπα εν λασ λαγυνασ παµπ〈σιχασ
εσ σολο υν εϕεµπλο µ〈σ δε λα γραν ϖαριεδαδ
δε λιµν⌠τοποσ θυε εσ χαπαζ δε χολονιζαρ εστα
εσπεχιε, θυε ηαβιτα αγυασ χοντινενταλεσ δεσ−
δε λασ αλτασ λατιτυδεσ δε Χαναδ〈 (ΜχΧριµµον
1968) ψ Φινλανδια (Αηλφορσ ετ αλ. 1982) ηαστα ελ
τρ⌠πιχο (Πινιλλα ετ αλ. 1992; Ριττερ Ορτιζ ετ αλ.
1992). Λα εφιχιενχια παρα εξπλοταρ διφερεντεσ
χοµυνιδαδεσ ψ απροϖεχηαρ λοσ ρεχυρσοσ δισ−
πονιβλεσ, ρεχυρριενδο ινχλυσο α λοσ νιϖελεσ
τρ⌠φιχοσ µ〈σ βαϕοσ (Σχηροεδερ 1980), ηα σιδο
ινδυδαβλεµεντε υνα δε λασ χλαϖεσ δε συ ξιτο
ψ δε συ αχτυαλ διστριβυχι⌠ν χοσµοπολιτα.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Λοσ αυτορεσ θυιερεν εξπρεσαρ συ αγραδεχιµιεντο
α Φαβι〈ν Γροσµαν πορ ελ αποψο βρινδαδο εν λασ
πριµερασ εταπασ δελ τραβαϕο ψ α ϑυαν Μανυελ Μο−
ραλεσ πορ συ ϖαλιοσα χοντριβυχι⌠ν εν λα ελαβοραχι⌠ν
δε λα ϖερσι⌠ν δεφινιτιϖα δελ µανυσχριτο. Εστα εσ λα
χοντριβυχι⌠ν 713 δελ Ινστιτυτο δε Λιµνολογα �∆ρ.
Ραλ Α. Ρινγυελετ�.
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