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∆ιν〈µιχα ποβλαχιοναλ δε δοσ εσπεχιεσ δε ανφποδοσ ψ συ
ρελαχι⌠ν χον λα ϖεγεταχι⌠ν αχυ〈τιχα εν υν µιχροαµβιεντε

δε λα χυενχα δελ ρο Λυϕ〈ν (Αργεντινα)

ΜΑΡ⊆Α Α ΧΑΣΣΕΤ !, ΦΕΡΝΑΝ∆Ο Ρ ΜΟΜΟ & Α∆ΟΝΙΣ ∆Ν ΓΙΟΡΓΙ

Προγ. δε Ινϖεστ. εν Εχολογα Αχυ〈τιχα, ∆επτο. δε Χιενχιασ Β〈σιχασ, Υνιϖ. Ναχ. δε Λυϕ〈ν, Λυϕ〈ν, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

ΡΕΣΥΜΕΝ. Σε εστυδι⌠ λα διν〈µιχα ανυαλ δε λασ ποβλαχιονεσ δε δοσ εσπεχιεσ δε ανφποδοσ εν υν
µιχροαµβιεντε δε αγυα δυλχε δελ αρροψο Λασ Φλορεσ, αφλυεντε δελ ρο Λυϕ〈ν. Ηψαλελλα (Μεσοηψαλλελα)
χυρϖισπινα εσ υν ανφποδο ηερβϖορο θυε σε αλιµεντα πρινχιπαλµεντε δε λασ αλγασ δελ φιτοβεντοσ;
Ηψαλελλα (Μεσοηψαλελλα) σπ. υτιλιζα χοµο ρεφυγιο α λασ πλαντασ µαχρ⌠φιτασ αχυ〈τιχασ ψ εσ υν χαρνϖορο
δεπρεδαδορ δε Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα. Λασ χοµυνιδαδεσ ϖεγεταλεσ δελ αρροψο σιγυεν υνα διν〈−
µιχα εσχαλοναδα α λο λαργο δελ α〉ο, χον υν µ〈ξιµο δε περιφιτον εν ϕυνιο, δε φιτοβεντοσ εν οχτυβρε
ψ δε µαχρ⌠φιτασ εντρε νοϖιεµβρε ψ φεβρερο. Η. (Μ.) χυρϖισπινα τιενε συ µαψορ δενσιδαδ (1267 ινδι−
ϖιδυοσ/µ2) ψ συ προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια µ〈σ αλτα (2225 µγ.µ−2.µεσ−1) εν χοινχιδενχια χον ελ πιχο
δε φιτοβεντοσ δε οχτυβρε, χον χυψα αβυνδανχια σε χορρελαχιονα ποσιτιϖαµεντε. Ηψαλελλα (Μεσοηψαλελλα)
σπ. πρεσεντα συ αβυνδανχια µ〈ξιµα (7067 ινδιϖιδυοσ/µ2) ψ συ µαψορ προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια
(1018 γ.µ−2.µεσ−1) εν ενερο; αµβασ χαντιδαδεσ σε χορρελαχιοναν ποσιτιϖαµεντε χον λα βιοµασα δε
µαχρ⌠φιτασ εν ελ αµβιεντε.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Ποπυλατιον δψναµιχσ οφ τωο αµπηιποδ σπεχιεσ ανδ ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε αθυατιχ
ϖεγετατιον ιν α Λυϕ〈ν ριϖερ βασιν µιχροενϖιρονµεντ (Αργεντινα): Τηε δψναµιχσ οφ τωο αµπηι−
ποδ σπεχιεσ ιν α φρεσηωατερ µιχρο−ενϖιρονµεντ ωασ στυδιεδ. Σαµπλεσ ωερε τακεν µοντηλψ, δυρ−
ινγ α ωηολε ψεαρ, φροµ Λασ Φλορεσ στρεαµ, α Λυϕ〈ν ριϖερ τριβυταρψ. Ηψαλελλα (Μεσοηψαλελλα) χυρϖισπινα
ισ α ηερβιϖορε ανδ φεεδσ µαινλψ ον πηψτοβεντηοσ. Ηψαλελλα (Μεσοηψαλελλα) σπ. ισ α Η. (Μ.) χυρϖισπινα
πρεδατορ ανδ υσεσ µαχροπηψτεσ ασ α ρεφυγε. Περιπηψτον αλγαλ βιοµασσ ρεαχηεσ ιτσ µαξιµυµ δυρ−
ινγ ϑυνε, τηε πηψτοβεντηοσ βιοµασσ ρεαχηεσ ιτσ µαξιµυµ δυρινγ Οχτοβερ, ανδ µαχροπηψτε βιο−
µασσ ρεαχηεσ ιτσ µαξιµυµ βετωεεν Νοϖεµβερ ανδ Φεβρυαρψ. Η. (Μ.) χυρϖισπινα σηοωσ ιτσ
µαξιµυµ δενσιτψ (1267 ινδιϖιδυαλσ/µ2) ανδ ιτσ ηιγηεστ σεχονδαρψ προδυχτιον (2225 µγ.µ−2.µοντη−1)
ιν Οχτοβερ χοινχιδινγ ωιτη τηε πηψτοβεντηοσ� πεακ ιν βιοµασσ; ιτσ δενσιτψ χορρελατεσ ποσιτιϖελψ
ωιτη πηψτοβεντηοσ αβυνδανχε. Η. (Μ.) σπ. δενσιτψ (7067 ινδιϖιδυαλσ/µ2) ανδ σεχονδαρψ προδυχ−
τιον (1018 µγ.µ−2.µοντη−1) βοτη πεακ ιν ϑανυαρψ. Η. (Μ.) χυρϖισπινα δενσιτψ ισ ποσιτιϖελψ χορρε−
λατεδ ωιτη πηψτοβεντηοσ βιοµασσ. Η. (Μ.) σπ. δενσιτψ, βιοµασσ ανδ σεχονδαρψ προδυχτιον αρε αλλ
ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη µαχροπηψτε βιοµασσ.

Εχολογα Αυστραλ 11:79�85. ∆ιχιεµβρε 2001
Ασοχιαχι⌠ν Αργεντινα δε Εχολογα
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Λοσ χρυστ〈χεοσ ανφποδοσ χονστιτυψεν υν
χοµπονεντε ιµπορταντε εν λασ χοµυνιδαδεσ
βεντ⌠νιχασ µαρινασ ψ δε αγυα δυλχε δε τοδο
ελ µυνδο (Τηυρστον 1970; Κλαγεσ & Γυττ
1990α, 1990β). Πυεδε ενχοντρ〈ρσελοσ ασοχιαδοσ
α συστρατοσ δυροσ, ϖεγεταχι⌠ν ϖασχυλαρ αχυ〈τι−
χα ψ αλγασ (Μυσκ⌠ 1992; Ποι δε Νειφ 1992;
Παρσονσ & Ματτηεωσ 1995), ψ ϕυεγαν υν ιµ−
πορταντε παπελ εν εστοσ εχοσιστεµασ, ρεπρε−

σεντανδο εν οχασιονεσ υνα φραχχι⌠ν σιγνιφιχα−
τιϖα δε λα βιοµασα ανιµαλ αυνθυε συ τασα δε
ρενοϖαχι⌠ν νο σεα µυψ αλτα (Ωετζελ 1981). Σε−
γν Μαργαλεφ (1983), εν λοσ αµβιεντεσ λντιχοσ
ευροπεοσ λοσ ανφποδοσ δοµιναντεσ περτενε−
χεν αλ γνερο Γαµµαρυσ Φαβριχιυσ 1775, δε ορι−
γεν ν⌠ρδιχο. Εν Αµριχα, εν χαµβιο, δεσδε
Εσταδοσ Υνιδοσ ψ Μξιχο ηαστα ελ εξτρεµο µε−
ριδιοναλ, Γαµµαρυσ εστ〈 συστιτυιδο εχολ⌠γιχα−
µεντε πορ Ηψαλελλα Σµιτη 1874, υν µιεµβρο
δε λα φαµιλια Ηψαλελλιδαε, εξχεπτο εν Εσταδοσ
Υνιδοσ δονδε αµβοσ γνεροσ χονϖιϖεν εν
αλγυνοσ αµβιεντεσ.
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Λοσ ανφποδοσ σον υν εσλαβ⌠ν χλαϖε εν λα τρα−
µα τρ⌠φιχα. Σον πρινχιπαλµεντε χονσυµιδορεσ,
περο ταµβιν σιρϖεν δε αλιµεντο α ϖαριασ εσ−
πεχιεσ δε πεχεσ (Μυσκ⌠ 1992; Γιοργι ετ αλ. 1996;
Γιοργι & Τιραβοσχηι 1999). Αλγυνασ εσπεχιεσ
ηαν σιδο εστυδιαδασ χοµο ηυσπεδεσ ιντερµε−
διαριοσ ο δεφινιτιϖοσ δε παρ〈σιτοσ (Χαµινο
1989; Λαβεργε & Μχ Λαυγηλιν 1989; Μουριτσεν
ετ αλ. 1997). Ελ ιντερσ πορ εστοσ οργανισµοσ σε
ηα ινχρεµενταδο ρεχιεντεµεντε πορ λα ποσιβι−
λιδαδ δε υτιλιζαρλοσ χοµο βιοινδιχαδορεσ δε
χονδιχιονεσ αµβιενταλεσ ψ δε χονταµιναχι⌠ν.
Εν Αµριχα δελ Νορτε, Ηψαλελλα (Ηψαλελλα) αζτεχα
Σαυσσυρε 1858 εσ υν οργανισµο εστ〈νδαρ εν
βιοενσαψοσ (Βοργµανν ετ αλ. 1989; Ινγερσολλ
1991; Χολλψαρδ ετ αλ. 1994; Ηοκε ετ αλ. 1994;
Ηογγ & Ωιλλιαµσ 1996; Χηαππιε & Βυρτον
1997; ∆εΦοε & Ανκλεψ 1998; Κεµβλε ετ αλ. 1999).

Εν Αργεντινα εξιστεν εστυδιοσ ταξον⌠µιχοσ
σοβρε Ηψαλελλα (Χαϖαλιερι 1959, 1968; Γροσσο &
Περαλτα 1999) ψ ταµβιν αλγυνοσ σοβρε συ βιο−
λογα (Λοπρετο 1982; Γαρχα Γονζ〈λεσ & Σουτο
1987), περο εν γενεραλ λα ινφορµαχι⌠ν σοβρε
εστε γνερο εσ εσχασα. Εν πλαντασ συµεργιδασ
ψ βεντοσ δε αρροψοσ δε λα χυενχα δελ ρο Λυϕ〈ν,
σε ηαν ρεγιστραδο ανφποδοσ δελ γνερο
Ηψαλελλα θυε σον, ϕυντο χον λοσ µολυσχοσ, λοσ
ινϖερτεβραδοσ µ〈σ αβυνδαντεσ σοβρε λασ
µαχρ⌠φιτασ (Γιοργι ετ αλ. 1996). Εν ελ τρανσχυρ−
σο δε ϖαριοσ α〉οσ δε τραβαϕο εν λα χυενχα δελ
ρο Λυϕ〈ν ηεµοσ ποδιδο οβσερϖαρ λα πρεσεν−
χια δε δοσ εσπεχιεσ: Ηψαλελλα (Μεσοηψαλελλα)
χυρϖισπινα ψ οτρα εσπεχιε δελ µισµο γνερο ψ
συβγνερο νο χιταδα αντεριορµεντε εν λα ρε−
γι⌠ν; εστα εσπεχιε, νυεϖα παρα λα χιενχια, εστ〈
αχτυαλµεντε εν προχεσο δε δεσχριπχι⌠ν ταξο−
ν⌠µιχα πορ ινϖεστιγαδορεσ δελ Ινστιτυτο Μι−
γυελ Λιλλο δε Τυχυµ〈ν (Μ Περαλτα, χοµ. περσ.).

Λοσ οβϕετιϖοσ δελ πρεσεντε τραβαϕο σον: δεσχρι−
βιρ λα διν〈µιχα δε λασ δοσ ποβλαχιονεσ δε
ανφποδοσ, Η. (Μ.) χυρϖισπινα ψ Η. (Μ.) σπ.,
ηαλλαδοσ εν ελ αρροψο Λασ Φλορεσ (χυενχα δελ
ρο Λυϕ〈ν), εστιµαρ συ προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια
ψ δεσχριβιρ συσ ρελαχιονεσ χον λα ϖεγεταχι⌠ν
µαχροφτιχα.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Σιτιο δε µυεστρεο

Ελ µυεστρεο σε δεσαρρολλ⌠ εντρε µαψο δε 1992
ψ µαρζο δε 1993 εν ελ αρροψο Λασ Φλορεσ. Εστε
αρροψο ρεχιβε εσχασα ινφλυενχια ηυµανα ψα θυε
νο εξιστεν ινδυστριασ νι χεντροσ υρβανοσ ιµ−
πορταντεσ σοβρε συ χυενχα δε δρεναϕε ψ λα µα−
ψορα δε λοσ τερρενοσ θυε λο ροδεαν σε δεδιχαν
α λα χρα δε χαβαλλοσ; συσ αγυασ σον υτιλιζαδασ
χοµο ποταβλεσ πορ αλγυνοσ ηαβιταντεσ δε λα
ζονα. Ελ αρροψο Λασ Φλορεσ πρεσεντα υν χυρσο
περµανεντε; εσ αφλυεντε δε σεγυνδο ορδεν δελ
ρο Λυϕ〈ν (Φιγυρα 1) ψ εστ〈 υβιχαδο εν 59°07∋Ο
ψ 34°29∋Σ, χον υν ρεχορριδο απροξιµαδο δε
20 κµ. Ρεγιοναλµεντε σε λο χονσιδερα υν αρρο−
ψο δε υν νιϖελ ιντερµεδιο δε ευτροφια (Φειϕο⌠

Φιγυρα 1. Υβιχαχι⌠ν δε λα ζονα δε µυεστρεο (τρι〈νγυ−
λο) σοβρε ελ αρροψο Λασ Φλορεσ εν λα προϖινχια δε Βυε−
νοσ Αιρεσ.
Φιγυρε 1. Γεογραπηιχαλ λοχατιον οφ τηε σαµπλινγ αρεα
(τριανγλε) ον Λασ Φλορεσ στρεαµ, Βυενοσ Αιρεσ προϖ−
ινχε.

Φιγυρα 2. Εσθυεµα δελ µυεστρεο εν ελ αρροψο Λασ Φλο−
ρεσ. Ελ διβυϕο ρεπρεσεντα λα φορµα δελ χαυχε ϖιστα εν
πλαντα, λασ λνεασ δε πυντοσ δελιµιταν λασ ζονασ χον
µαχρ⌠φιτασ εν ελ ρεµανσο ψ ελ ρ〈πιδο, λασ βαρρασ νυ−
µεραδασ ρεπρεσενταν λασ τρανσεχτασ σοβρε λασ θυε εξ−
τραϕερον λασ µυεστρασ, ψ λασ φλεχηασ ινδιχαν λα διρεχχι⌠ν
δελ φλυϕο δελ αγυα.
Φιγυρε 2. Σαµπλινγ σχηεµε ατ Λασ Φλορεσ στρεαµ. Τηε
φιγυρε ρεπρεσεντσ τηε σηαπε οφ τηε στρεαµ φροµ αβοϖε
ϖιεω, σηαδεδ λινεσ σηοω τηε εδγε οφ τηε µαχροπηψτε
ζονε, νυµβερεδ βαρσ σηοω τηε σαµπλινγ τρανσεχτσ,
ανδ αρροωσ ινδιχατε τηε φλοω οφ τηε στρεαµ.
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ετ αλ. 1999; Γιοργι ετ αλ. 2000). Ελ χαυχε, χασι
λντιχο, πρεσεντα αλγυνασ ζονασ µ〈σ ρ〈πιδασ;
συ ανχηο ϖαρα εντρε 0.6 ψ 11 µ ψ συ προφυνδι−
δαδ νο εξχεδε λοσ 2 µ, αν εν µοµεντοσ δε
χρεχιεντε. Ρεγιστρα ϖελοχιδαδεσ δε χορριεντε δε
ηαστα 1 µ/σ δεπενδιενδο δε λα χαντιδαδ δε λλυ−
ϖια χαδα (Γαντεσ & Τυρ 1995).

Λασ µυεστρασ σε τοµαρον εν υν πεθυε〉ο
αµβιεντε σιτυαδο 3 κµ αγυασ αβαϕο δε λασ να−
χιεντεσ δελ αρροψο (Φιγυρα 1); λα προφυνδιδαδ
εν ελ σιτιο δε µυεστρεο ϖαρα εντρε 0.4 ψ 0.8 µ,
ψ εξιστε αλλ υνα ριχα χοµυνιδαδ δε µαχρ⌠φιτασ
(Εγερια δενσα, Χερατοπηψλλυµ δεµερσυµ, Ροριππα
ναστυρτιυµ αθυατιχυµ, Λεµνα γιββα, Ποταµογετον
σπ., Λυδωιγγια σπ.) χυψα εστρυχτυραχι⌠ν σε ϖε
µοδιφιχαδα χον λα ϖαριαχι⌠ν δε λα ϖελοχιδαδ δελ
αγυα (Γαντεσ & Τυρ 1995). Εστασ πλαντασ ινφλυ−
ψεν εν ελ ορδεναµιεντο δε λα χοµυνιδαδ δε
περιφιτον ψ εν ελ σεδιµεντο, ψ ταµβιν εν ελ
φιτοβεντοσ χοµο φυεντε δε αλιµεντο ψ ρεφυγιο
(Γιοργι & Τιραβοσχηι 1999).

Μυεστρεο ψ τραταµιεντο δε δατοσ

Σε οβτυϖιερον µυεστρασ µενσυαλεσ δε
µαχρ⌠φιτασ εν λα οριλλα ψ ελ χεντρο δελ αρροψο,
εν σεισ συβ−εσταχιονεσ, τρεσ εν ελ ρεµανσο ψ τρεσ
εν ελ ρ〈πιδο (Φιγυρα 2). Εν χαδα πυντο δε
µυεστρεο σε εξτραϕο λα τοταλιδαδ δε λασ µαχρ⌠−
φιτασ εν χυαδραδοσ δε 25 ξ 25 χµ ψ σε σεπαρα−
ρον λοσ εϕεµπλαρεσ δε ανφποδοσ, θυε φυερον
φιϕαδοσ εν φορµολ αλ 4%. Ταµβιν σε µιδιερον
λα βιοµασα δε µαχρ⌠φιτασ (εν γ δε πεσο
σεχο/µ2), λα βιοµασα δε περιφιτον ψ λα βιοµασα
δε φιτοβεντοσ (αµβοσ εν µγ δε Χλοροφιλα−α/µ2)

σιγυιενδο ελ µτοδο δε Αµινοτ µοδιφιχαδο
(Ωετζελ 1981).

Βαϕο µιχροσχοπιο εστερεοσχ⌠πιχο σε σεπαρα−
ρον λασ δοσ εσπεχιεσ δε ανφποδοσ, Η. (Μ.)
χυρϖισπινα ψ Η. (Μ.) σπ, ρεγιστρανδο συ αβυν−
δανχια (ινδιϖιδυοσ/µ2). ∆ε χαδα µυεστρα σε
τοµαρον διεζ ηεµβρασ οϖγερασ ψ σε χονταβι−
λιζ⌠ ελ νµερο δε ηυεϖοσ ο εµβριονεσ εν χαδα
µαρσυπιο παρα οβτενερ λα φεχυνδιδαδ (εξπρε−
σαδα χοµο νµερο δε ηυεϖοσ ο εµβριονεσ πορ
ηεµβρα). Λυεγο σε σεχαρον α 60 °Χ ηαστα πεσο
χονσταντε, ρεγιστρανδο συ βιοµασα (γ δε πεσο
σεχο/µ2) εν ελ τοταλ δε λα µυεστρα. Λα προδυχ−
χι⌠ν σεχυνδαρια σε χαλχυλ⌠ πορ ελ µτοδο δε
συµα δε ινχρεµεντοσ (∆οωνινγ & Ριγλερ
1971). Σε χαλχυλαρον λοσ χοεφιχιεντεσ δε χορρε−
λαχι⌠ν εντρε λα δενσιδαδ, λα βιοµασα, λα φεχυν−
διδαδ ψ λα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια δε αµβασ
εσπεχιεσ δε ανφποδοσ χον λα βιοµασα δε
µαχρ⌠φιτασ, δε φιτοβεντοσ ψ δε περιφιτον.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Λασ φραχχιονεσ ϖεγεταλεσ εστυδιαδασ µοστρα−
ρον υνα διν〈µιχα εσχαλοναδα: ελ περιφιτον τυϖο
συ µ〈ξιµα βιοµασα εν ϕυνιο, ελ φιτοβεντοσ υν
ποχο µ〈σ ταρδε, εν οχτυβρε, ψ λασ µαχρ⌠φιτασ
αλχανζαρον συ µ〈ξιµο δεσαρρολλο εντρε νο−
ϖιεµβρε ψ φεβρερο (Φιγυρα 3). Λασ ποβλαχιονεσ
δε αµβοσ ταξα δε ανφποδοσ µοστραρον ϖαρια−
χιονεσ ρελαχιοναδασ αλ χιχλο δε λασ πλαντασ (Φι−
γυρα 4). Η. (Μ.) χυρϖισπινα µοστρ⌠ συ µαψορ
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Φιγυρα 3. ςαριαχι⌠ν µενσυαλ δε λα βιοµασα δε
περιφιτον, δε φιτοβεντοσ ψ δε µαχρ⌠φιτασ εν ελ αρροψο
Λασ Φλορεσ.
Φιγυρε 3. Μοντηλψ ϖαριατιον οφ περιπηψτον, πηψτο−
βεντηοσ, ανδ µαχροπηψτε βιοµασσ ιν Λασ Φλορεσ
στρεαµ.

Φιγυρα 4. ∆ιν〈µιχα ποβλαχιοναλ δε λοσ ανφποδοσ δελ
αρροψο Λασ Φλορεσ εντρε 1992 ψ 1993. Σε µυεστρα λα
ϖαριαχι⌠ν µενσυαλ δε λα αβυνδανχια ψ δε λα βιοµασα
δε Ηψαλελλα (Μ.) σπ. ψ δε Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα.
Φιγυρε 4. Ποπυλατιον δψναµιχσ οφ αµπηιποδσ ιν Λασ
Φλορεσ στρεαµ φροµ 1992 το 1993. Μοντηλψ ϖαριατιον
οφ τηε αβυνδανχε ανδ βιοµασσ οφ Ηψαλελλα (Μ.) σπ.
ανδ Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα αρε σηοων.
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αβυνδανχια εν οχτυβρε, χοινχιδεντεµεντε χον
λα µαψορ βιοµασα δε φιτοβεντοσ, ψ συ µαψορ
βιοµασα τοταλ εν νοϖιεµβρε. Πορ συ παρτε, Η.
(Μ.) σπ. τυϖο συσ µ〈ξιµοσ δε δενσιδαδ ψ
βιοµασα εν ενερο, χοινχιδεντεµεντε χον ελ
µαψορ ϖαλορ δε βιοµασα δε µαχρ⌠φιτασ εν εσε
µισµο µεσ. Λα φεχυνδιδαδ µ〈ξιµα δε Η. (Μ.)
χυρϖισπινα σε ρεγιστρ⌠ εν σεπτιεµβρε, µιεντρασ
θυε λα δε Η. (Μ.) σπ. σε ρεγιστρ⌠ εν οχτυβρε (Τα−
βλα 1).

Λα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια µενσυαλ δε Η.
(Μ.) χυρϖισπινα τυϖο συ µ〈ξιµο εν οχτυβρε, αλ−
χανζανδο υν ϖαλορ ανυαλ δε 8387 µγ.µ−2.α〉ο−1

(Ταβλα 1). Εν Η. (Μ.) σπ. ελ µ〈ξιµο δε προδυχ−
χι⌠ν σε οβσερϖ⌠ εν διχιεµβρε, χον υν ϖαλορ
ανυαλ τοταλ δε 6084 µγ.µ−2.α〉ο−1. Εν λα Ταβλα 1
σε ινχλυψεν, χον φινεσ χοµπαρατιϖοσ, ϖαλορεσ
δε προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια ανυαλ χορρεσπον−
διεντεσ α οτρασ εσπεχιεσ σελεχχιοναδασ, α παρ−
τιρ δε διϖερσασ φυεντεσ βιβλιογρ〈φιχασ.

Εξιστιερον χορρελαχιονεσ σιγνιφιχατιϖασ εντρε
λα αβυνδανχια δε φιτοβεντοσ ψ ελ νµερο δε
ινδιϖιδυοσ δε Η. (Μ.) χυρϖισπινα, ψ εντρε λα
αβυνδανχια δε µαχρ⌠φιτασ ψ λα αβυνδανχια, λα
βιοµασα ψ λα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια δε Η. (Μ.)
σπ. (Ταβλα 2). Λα βιοµασα δε Η. (Μ.) χυρϖισπινα
σιγυι⌠ α λα αβυνδανχια δε φιτοβεντοσ, αυνθυε
χον αλγο δε ρεταρδο (Φιγυρασ 3 ψ 4); αλ χορρελα−
χιοναρ λα αβυνδανχια δε φιτοβεντοσ δε υν µεσ
δαδο χον λα βιοµασα δε εστα εσπεχιε χορρεσ−
πονδιεντε αλ µεσ σιγυιεντε, ελ ϖαλορ δελ χοεφι−
χιεντε δε χορρελαχι⌠ν φυε δε 0.73, σιενδο
αλταµεντε σιγνιφιχατιϖο (Π < 0.05).

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Λοσ ϖαλορεσ σιγνιφιχατιϖοσ δε λασ χορρελαχιονεσ
εντρε λασ ϖαριαβλεσ ινδιχαν θυε λα αβυνδανχια
δε µαχρ⌠φιτασ τιενε υνα ινφλυενχια ιµπορταν−
τε σοβρε Η. (Μ.) σπ., ταντο εν συ αβυνδανχια ψ

Εσπεχιε

Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα Ηψαλελλα (Μ.) σπ.

Μεσ ψ α〉ο Φεχυνδιδαδ
Προδυχχι⌠ν
σεχυνδαρια Φεχυνδιδαδ

Προδυχχι⌠ν
σεχυνδαρια

Μαψο 1992 1.00 ! 1.00 12.97 3.60 ! 1.15 172.35
ϑυνιο 1992 3.80 ! 0.20 18.96 2.91 ! 0.93 245.81
ϑυλιο 1992 0.00 ! 0.00 22.66 3.39 ! 1.03 176.08
Αγοστο 1992 4.00 ! 1.15 86.07 4.75 ! 1.12 438.51
Σεπτιεµβρε 1992 15.75 ! 5.23 1338.13 3.28 ! 1.29 606.47
Οχτυβρε 1992 4.94 ! 2.14 2225.38 8.13 ! 1.83 507.14
Νοϖιεµβρε 1992 3.47 ! 1.62 2140.60 3.27 ! 0.63 535.00
∆ιχιεµβρε 1992 − 842.46 − 1018.10
Ενερο 1993 4.00 ! 2.75 164.84 3.17 ! 0.81 947.90
Φεβρερο 1993 2.40 ! 0.75 137.41 2.86 ! 0.46 422.97
Μαρζο 1993 0.67 ! 0.67 − 5.25 ! 1.08 −
Αβριλ 1993 − − 3.00 ! 0.00 −
Μαψο 1993 4.67 ! 0.88 − 2.17 ! 1.51 −

Ταβλα 1. α) Φεχυνδιδαδ προµεδιο (± ΕΕ), εστιµαδα χοµο νµερο δε ηυεϖοσ πορ ηεµβρα, ψ προδυχχι⌠ν σε−
χυνδαρια (εν µγ.µ−2.µεσ−1) δε λοσ ανφποδοσ δελ αρροψο Λασ Φλορεσ. β) Λοσ ϖαλορεσ σον χοµπαραδοσ χον λοσ δε
οτρασ εσπεχιεσ.
Ταβλε 1. α) Αϖεραγε φεχυνδιτψ (± ΣΕ), εστιµατεδ ασ νυµβερ οφ εγγσ περ φεµαλε, ανδ σεχονδαρψ προδυχτιον (ιν
µγ.µ−2.µοντη−1) οφ αµπηιποδσ φροµ Λασ Φλορεσ στρεαµ. β) ςαλυεσ αρε χοµπαρεδ ωιτη τηοσε φροµ οτηερ σπεχιεσ.

α)

β)
Εσπεχιε ο γρυπο

Προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια ανυαλ
(µγ.µ−2.α〉ο−1) Φυεντε

Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα 8387 Εστε τραβαϕο
Ηψαλελλα (Μ.) σπ. 6084 Εστε τραβαϕο
Ηψαλελλα (Η.) αζτεχα 4700 Ωετζελ 1981
Ηψαλελλα (Η.) αζτεχα 110�3020 Λινδεµαν & Μοµοτ 1983
Γαµµαρυσ σππ. 4000�5600 Μαργαλεφ 1995
Γονδογενεια ανταρχτιχα 14500 Μοµο 1995
Βεντοσ δε ρο 500�25000 Μαργαλεφ 1995
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βιοµασα χοµο εν συ προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια.
Εν χαµβιο, Η. (Μ.) χυρϖισπινα εστ〈 β〈σιχαµεν−
τε ινφλυιδα πορ λα βιοµασα δε φιτοβεντοσ, συ αλι−
µεντο πρινχιπαλ, περο εστα ινφλυενχια σε
µανιφιεστα εν ελ νµερο δε ινδιϖιδυοσ. Νο
οβσταντε, χοµο σε µενχιον⌠ µ〈σ αρριβα, λα
βιοµασα δε Η. (Μ.) χυρϖισπινα µανιφιεστα λα
ινφλυενχια δελ φιτοβεντοσ, περο χον υν ρεταρδο
απροξιµαδο δε υν µεσ.

Λα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια δε λασ ποβλαχιονεσ
αθυ εστυδιαδασ εστ〈 δεντρο δελ ρανγο οβσερ−
ϖαδο εν οτροσ αµβιεντεσ βεντ⌠νιχοσ σιµιλαρεσ
ψ εσ µαψορ θυε λα εστιµαδα παρα οτροσ ανφ−
ποδοσ δε αγυα δυλχε (Ταβλα 1), ινχλυψενδο λοσ
δε λα εσπεχιε Ηψαλελλα (Η.) αζτεχα (Λινδεµαν &
Μοµοτ 1983). Αλγο σιµιλαρ οχυρρε χον λοσ ϖα−
λορεσ δε βιοµασα, εντρε λοσ θυε σε οβσερϖαν
πιχοσ δε µ〈σ δε 1000 µγ/µ2, µιεντρασ θυε
Λινδεµαν ψ Μοµοτ (1983), εστυδιανδο Η. (Η.)
αζτεχα εν διϖερσοσ αµβιεντεσ, νο ενχυεντραν
ϖαλορεσ µαψορεσ α λοσ 700 µγ/µ2. Λοσ ϖαλορεσ
δε φεχυνδιδαδ, εν λοσ θυε σε ενχυεντραν πι−
χοσ δε 8 α 15 ηυεϖοσ πορ ηεµβρα σεγν λα εσπε−
χιε, εστ〈ν δεντρο δελ ρανγο ηαλλαδο πορ Φρανχε
(1992) παρα Η. (Η.) αζτεχα; εστε αυτορ ενχυεν−
τρα φεχυνδιδαδεσ χοµπρενδιδασ εντρε 5 ψ 32
ηυεϖοσ πορ ηεµβρα. Εσ ιµπορταντε δεσταχαρ
θυε ελ αµβιεντε ελεγιδο σε πυεδε χονσιδεραρ
βασταντε �βενιγνο� παρα λοσ ανφποδοσ, ψα θυε
πρεσεντα υνα γραν αβυνδανχια δε πλαντασ θυε
βρινδαν ρεφυγιο χοντρα λοσ ποτενχιαλεσ δεπρε−
δαδορεσ, χονστιτυψενδο υν τιπο δε αµβιεντε
µυψ ρεπρεσεντατιϖο, εστρυχτυραδο εν φορµα δε
πεθυε〉οσ ρεµανσοσ ενχαδεναδοσ. Αδεµ〈σ,
δυραντε ελ περοδο εστυδιαδο νο ηυβο γραν−
δεσ χρεχιεντεσ θυε αρραστρασεν πλαντασ ψ χρυσ−
τ〈χεοσ, χοµο σε οβσερϖα εν οχασιονεσ εν εστε
τιπο δε αµβιεντε (Γαντεσ & Τυρ 1995).

Λα µαψορ αβυνδανχια δε Η. (Μ.) χυρϖισπινα
χοινχιδε χον ελ µεσ δε µαψορ φεχυνδιδαδ; εστα
εσπεχιε σε ρεπροδυχε πρινχιπαλµεντε εν σεπ−
τιεµβρε. Συ βιοµασα σε ηαχε µ〈ξιµα αλγο µ〈σ
ταρδε, χοινχιδιενδο χον λα µαψορ προδυχχι⌠ν
σεχυνδαρια µενσυαλ εν οχτυβρε, δε µανερα
θυε εστα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια εστ〈 δετερµι−
ναδα σοβρε τοδο πορ λα ρεπροδυχχι⌠ν ψ ελ χρε−
χιµιεντο δε λοσ ϕυϖενιλεσ ναχιδοσ εν ελ µεσ
αντεριορ. Ελ χασο δε Η. (Μ.) σπ. εσ διφερεντε, ψα
θυε µαντιενε υνα φεχυνδιδαδ µ〈σ παρεϕα α λο
λαργο δελ α〉ο ψ συσ πιχοσ δε βιοµασα ψ προδυχ−
χι⌠ν σεχυνδαρια εστ〈ν ρετρασαδοσ ρεσπεχτο α συ
µ〈ξιµα φεχυνδιδαδ, θυε σε δα εν οχτυβρε. Λα
βιοµασα µ〈σ αλτα δε Η. (Μ.) σπ. σε οβσερϖα εν
ελ µεσ δε ενερο, µιεντρασ θυε συ µ〈ξιµα προ−
δυχχι⌠ν σεχυνδαρια σε δα εν διχιεµβρε; εστο
εστ〈 ινδιχανδο θυε, εν εστα εσπεχιε, λα προδυχ−
χι⌠ν σεχυνδαρια ρεχιβε πρινχιπαλµεντε ελ απορ−
τε δελ χρεχιµιεντο δε λοσ αδυλτοσ.

Λασ χορρελαχιονεσ οβσερϖαδασ εντρε λοσ
παρ〈µετροσ ποβλαχιοναλεσ δε λοσ ανφποδοσ ψ
λα βιοµασα δε φιτοβεντοσ, δε περιφιτον ψ δε
µαχρ⌠φιτασ, συγιερεν θυε Η. (Μ.) χυρϖισπινα
δεπενδε εν γραν µεδιδα δελ φιτοβεντοσ, αλ θυε
υτιλιζαρα χοµο αλιµεντο (Γιοργι & Τιραβοσχηι
1999). Εστο νο σιγνιφιχα θυε σολο σε αλιµεντε
δε φιτοβεντοσ ψ, δε ηεχηο, εσ προβαβλε θυε
χοµα σεδιµεντο; σιν εµβαργο, λα µαψορ χαντι−
δαδ δε φιτοβεντοσ απορτα µατερια οργ〈νιχα φρεσ−
χα αλ σεδιµεντο, αυµεντανδο σεγυραµεντε συ
ϖαλορ νυτριτιϖο. Εν χαµβιο, Η. (Μ.) σπ., θυε
σεγν σε πυδο οβσερϖαρ εσ υν αγρεσιϖο χαρν−
ϖορο ψ σε αλιµεντα δε Η. (Μ.) χυρϖισπινα,
δεπενδε µ〈σ δε λασ µαχρ⌠φιτασ α λασ θυε προβα−
βλεµεντε υσα χοµο ρεφυγιο. Λα µ〈ξιµα βιοµα−
σα δε Η. (Μ.) σπ. εστ〈 ρετρασαδα δοσ µεσεσ χον
ρεσπεχτο αλ µ〈ξιµο δε λα βιοµασα δε συ πρεσα

Περιφιτον Φιτοβεντοσ Μαχρ⌠φιτασ

Ηψαλελλα (Μ.) χυρϖισπινα
Νµερο δε ινδιϖιδυοσ −0.29 νσ 0.77 ∗ 0.38 νσ
Βιοµασα −0.23 νσ 0.41 νσ 0.41 νσ
Προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια −0.33 νσ 0.56 νσ −0.41 νσ

Ηψαλελλα (Μ.) σπ.
Νµερο δε ινδιϖιδυοσ −0.23 νσ −0.13 νσ 0.76 ∗
Βιοµασα −0.22 νσ −0.09 νσ 0.72 ∗
Προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια −0.31 νσ −0.33 νσ 0.93 ∗

Ταβλα 2. Χορρελαχιονεσ εντρε λα αβυνδανχια, λα βιοµασα ψ λα προδυχχι⌠ν σεχυνδαρια δε λοσ ανφποδοσ δελ αρρο−
ψο Λασ Φλορεσ ψ λα αβυνδανχια δε περιφιτον, δε φιτοβεντοσ ψ δε µαχρ⌠φιτασ. ∗: Π < 0.05; νσ: νο σιγνιφιχατιϖο.
Ταβλε 2. Χορρελατιονσ βετωεεν δενσιτψ, βιοµασσ, ανδ σεχονδαρψ προδυχτιον οφ αµπηιποδσ, ανδ περιπηψτον,
πηψτοβεντηοσ ανδ µαχροπηψτε αβυνδανχε ατ Λασ Φλορεσ στρεαµ. ∗: Π < 0.05; νσ: νοτ σιγνιφιχαντ.
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πρινχιπαλ, Η. (Μ.) χυρϖισπινα, ψ ϖα χρεχιενδο εν
χοινχιδενχια χον υν µαψορ δεσαρρολλο δε λασ
µαχρ⌠φιτασ συµεργιδασ (πρινχιπαλµεντε Εγερια
δενσα ψ Χερατοπηψλλυµ δεµερσυµ), θυε λε βριν−
δαν υν η〈βιτατ µυψ φαϖοραβλε, ρ〈πιδαµεντε
χολονιζαδο. Προβαβλεµεντε εστε ανφποδο σε
αλιµεντε εντρε λασ µαχρ⌠φιτασ δε οτροσ µατε−
ριαλεσ δισπονιβλεσ, ταλεσ χοµο ρεστοσ δε πεθυε−
〉οσ οργανισµοσ ηερβϖοροσ χοµο χοπποδοσ
χιχλοποιδεοσ, µυψ αβυνδαντεσ εν εστε η〈βιτατ
(Μοµο & Χασσετ 1996). Εστο νο λε ιµπιδε ατα−
χαρ φρεχυεντεµεντε α λοσ ινδιϖιδυοσ δε Η. (Μ.)
χυρϖισπινα θυε σε αλιµενταν σοβρε ελ φονδο δελ
αρροψο (οβσ. περσ.). Σι Η. (Μ.) χυρϖισπινα φυεσε
ελ νιχο αλιµεντο δε Η. (Μ.) σπ., αλ µενοσ εν
λα ποχα πριµαϖεραλ, ηαβρα θυε συπονερ υνα
εφιχιενχια δε χονϖερσι⌠ν δε µ〈σ δελ 40%, µ〈σ
αλτα θυε αλγυνοσ ϖαλορεσ ηαβιτυαλµεντε αδµι−
τιδοσ (Ωετζελ 1981; Μαργαλεφ 1983, 1995), ασ
θυε εσ µυψ προβαβλε θυε Η. (Μ.) σπ. τενγα δισ−
πονιβλε οτρο τιπο δε πρεσασ α λο λαργο δελ α〉ο.

Λασ ρελαχιονεσ µενχιοναδασ εν ελ π〈ρραφο
αντεριορ σε εσθυεµατιζαν εν λα Φιγυρα 5. Εσ
µυψ προβαβλε θυε εστε µοδελο σε ρεπιτα α λο
λαργο δε τοδο ελ αρροψο εστυδιαδο, ψα θυε ελ
µισµο χυεντα χον νυµεροσοσ ρεµανσοσ χον
χαραχτερστιχασ σιµιλαρεσ (Μοµο & Χασσετ 1996).

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αγραδεχεµοσ αλ ∆ρ. Χοϖιελλα πορ συ χολαβοραχι⌠ν
εν λα πρεπαραχι⌠ν δε λα ϖερσι⌠ν φιναλ δελ µανυσχριτο.
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