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Μοδιφιχαχι⌠ν δελ χρεχιµιεντο ψ δε λα χαλιδαδ δε φυστεσ εν υν ραλεο φυερτε
δε υν ροδαλ εν φασε δε χρεχιµιεντο ⌠πτιµο ινιχιαλ δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο
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ΡΕΣΥΜΕΝ. Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ. ετ Ενδλ.) Κρασσερ εσ λα εσπεχιε φορεσταλ νατιϖα δε µαψορ ιµ−
πορτανχια εν λα Παταγονια. Εξιστεν ϖαριοσ προπυεστασ ψ ενσαψοσ σιλϖχολασ παρα λα εσπεχιε, περο
νινγυνο δε ελλοσ σε βασα εν οβσερϖαχιονεσ α λαργο πλαζο. Ελ οβϕετιϖο δε εστε τραβαϕο φυε αναλιζαρ λα
εϖολυχι⌠ν εν ινχρεµεντο ψ χαλιδαδ δε φυστεσ δε υν ροδαλ εν φασε δε χρεχιµιεντο ⌠πτιµο ινιχιαλ
βαϕο µανεϕο σιλϖχολα εν υν βοσθυε δε χαλιδαδ δε σιτιο µεδιο−αλτα εν Τιερρα δελ Φυεγο (Αργεντι−
να). Λασ ιντερϖενχιονεσ σιλϖχολασ τεµπρανασ περµιτιερον δυπλιχαρ λοσ ινχρεµεντοσ εν δι〈µετρο
(0.23 α 0.45 χµ/α〉ο) ψ ελεϖαρ λοσ ινχρεµεντοσ ϖολυµτριχοσ πορ ηεχτ〈ρεα (ηαστα 12.7 µ≥.ηα−1.α〉ο−1).
Σιν εµβαργο, λα χαλιδαδ δε λασ πλαντασ σε ϖιο φυερτεµεντε δισµινυιδα. Αλ µοµεντο δε λα ιντερϖεν−
χι⌠ν σε δεϕαρον 〈ρβολεσ δε εξχελεντε πορτε φορεσταλ, περο αλ χαβο δε 14 α〉οσ λα χαλιδαδ δε λοσ µισ−
µοσ δισµινυψ⌠ ηαστα λλεγαρ α υν 17% δε ινδιϖιδυοσ δε βυεν πορτε. Εστε τιπο δε ιντερϖενχιονεσ
νο σε δεβε λλεϖαρ α χαβο σιν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε ποδασ εν λασ πριµερασ εταπασ δε χρεχιµιεντο δελ
ροδαλ. Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εσ υνα εσπεχιε δε αλτο ποτενχιαλ προδυχτιϖο, χον χαραχτερστιχασ αδεχυα−
δασ χοµο παρα ποδερ σερ ινχορποραδα δεντρο δε υν µανεϕο φορεσταλ ιντενσιϖο, χυψα προπυεστα εσ
δισχυτιδα ψ αναλιζαδα.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Χηανγεσ ιν γροωινγ παττερν ανδ στεµ θυαλιτψ δυε το ηιγη ιντενσιτψ τηιννινγ ιν α
στανδ οφ Νοτηοφαγυσ πυµιλιο ιν ινιτιαλ γροωινγ δεϖελοπµεντ πηασε: Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ.
ετ Ενδλ.) Κρασσερ ισ τηε µοστ ιµπορταντ φορεστ νατιϖε σπεχιεσ ιν Παταγονια. Τηερε αρε µανψ ασσαψσ
ανδ σιλϖιχυλτυραλ σχηεδυλεσ φορ τηε σπεχιεσ, βυτ ανψ οφ τηεµ αρε βασεδ ον λονγ−τερµ δατα. Τηε αιµ
οφ τηε πρεσεντ στυδψ ωασ το αναλψζε τηε δεϖελοπµεντ (ινχρεµεντ ανδ τρεε θυαλιτψ) οφ α στανδ ιν ιτσ
ινιτιαλ γροωτη πηασε υνδερ σιλϖιχυλτυραλ µαναγεµεντ ιν α φορεστ ον α σιτε οφ µεδιυµ−ηιγη θυαλιτψ
ιν Τιερρα δελ Φυεγο (Αργεντινα). Εαρλψ σιλϖιχυλτυραλ χυτσ αλλοωεδ υσ το δουβλε τηε διαµετερ ινχρε−
µεντ (0.23 το 0.45 χµ/ψεαρ) ανδ το ελεϖατε τηε ϖολυµετριχ ινχρεµεντ οφ τηε στανδ βψ 50%. Ηοω−
εϖερ, τρεε θυαλιτψ ωασ στρονγλψ διµινισηεδ. Αφτερ τηιννινγ, ονλψ τρεεσ ωιτη γοοδ στεµ θυαλιτψ
ρεµαινεδ, βυτ 14 ψεαρσ λατερ γοοδ−θυαλιτψ τρεεσ ρεπρεσεντεδ ονλψ 17% οφ ινδιϖιδυαλσ. Τηε πρυν−
ινγ ισ ρεθυιρεδ αλονγσιδε τηιννινγ δυρινγ τηε φιρστ σταγεσ οφ στανδ γροωτη. Νοτηοφαγυσ πυµιλιο ισ α
σπεχιεσ ωιτη γρεατ ποτεντιαλ προδυχτιϖιτψ, ανδ ωιτη δεσιραβλε χηαραχτεριστιχσ το ινχορπορατε ιτ ιν αν
ιντενσιϖε φορεστ µαναγεµεντ προγραµ, ωηιχη ισ αναλψζεδ ανδ δισχυσσεδ.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Αλ ιγυαλ θυε εν Χηιλε (Ναϖαρρο ετ αλ. 1997), ελ
σεχτορ φορεσταλ εν Αργεντινα σε ηα δεσαρρολλα−
δο πρινχιπαλµεντε σοβρε λα βασε δε πλανταχιο−
νεσ δε εσπεχιεσ εξ⌠τιχασ (σαλιχ〈χεασ, πινοσ ψ
ευχαλιπτοσ), δεσπλαζανδο εν ιµπορτανχια αλ
µανεϕο δελ βοσθυε νατιϖο. Πορ ταλ µοτιϖο, λασ
εσπεχιεσ αυτ⌠χτονασ οχυπαν υν πλανο σεχυνδα−
ριο εν λασ πολτιχασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν ψ δεσαρρο−

λλο φορεσταλ ναχιοναλ. Λασ πρινχιπαλεσ ραζονεσ
δε λα ιµπλανταχι⌠ν δε εσπεχιεσ εξ⌠τιχασ σε βασαν
εν ελ ρ〈πιδο χρεχιµιεντο ψ συ σιλϖιχυλτυρα σιµ−
πλε, εξιστιενδο υν πρεχονχεπτο γενεραλιζαδο
δε θυε λασ εσπεχιεσ νατιϖασ ποσεεν µυψ βαϕο
χρεχιµιεντο ψ θυε σον µυψ διφχιλεσ δε µανε−
ϕαρ βαϕο υν εσθυεµα σιλϖχολα χονϖενχιοναλ.

Εν Τιερρα δελ Φυεγο ηυβο αλγυνοσ ιντεντοσ
δε ιντροδυχχι⌠ν δε εσπεχιεσ εξ⌠τιχασ (Χοζζο
ετ αλ. 1967, 1969) περο σιν ρεσυλταδοσ αλενταδο−
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ρεσ, σιενδο ελ βοσθυε δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο
(Ποεππ. ετ  Ενδλ.) Κρασσερ (χοµνµεντε λλαµα−
δο λενγα) λα πρινχιπαλ φυεντε δε µαδερα παρα
λα ινδυστρια δελ ασερραδο. ∆εσδε ελ χοµιενζο
δε λασ αχτιϖιδαδεσ φορεσταλεσ εν Τιερρα δελ Φυε−
γο (Αργεντινα), λα πρ〈χτιχα τραδιχιοναλ δε απρο−
ϖεχηαµιεντο ηα χονσιστιδο εν ελ απεο δε λοσ
µεϕορεσ ινδιϖιδυοσ (φλορεο) (Αλφονσο 1942). Σιν
εµβαργο, εν λοσ ροδαλεσ δε µεϕορ χαλιδαδ δε
σιτιο σε ρεαλιζαρον χορτασ ιντενσιϖασ, λλεγανδο
α λα ταλα ρασα δε ιµπορταντεσ συπερφιχιεσ χυαν−
δο σε εξτραϕο λε〉α εν λασ ϖασ δε αχχεσο ψ χερ−
χανασ δε λοσ χεντροσ υρβανοσ. Ποστεριορµεντε,
ϖαριοσ ενσαψοσ ψ εξπεριενχιασ α γραν εσχαλα
(Αλονσο ετ αλ. 1968; Μυταρελλι & Ορφιλα 1973)
φοµενταρον λα ιµπλεµενταχι⌠ν δε νυεϖοσ σισ−
τεµασ σιλϖχολασ (εντρε ελλοσ λα Χορτα δε Προ−
τεχχι⌠ν σεγν λο προπυεστο πορ Σχηµιδτ &
Υρζα 1982), θυε απυνταν α υν απροϖεχηα−
µιεντο ιντεγραλ δελ βοσθυε (Μαρτνεζ Παστυρ
ετ αλ. 2000). ∆ε εστε µοδο, α λο λαργο δε λασ τρεσ
λτιµασ δχαδασ, γρανδεσ συπερφιχιεσ εν λασ
θυε σε απλιχαρον χορτασ ιντενσιϖασ πρεσενταν
µασασ ρεγυλαρεσ δε ρεγενεραχι⌠ν. Σιν εµβαρ−
γο, παρα αυµενταρ λα προδυχχι⌠ν δε µαδερα
δε χαλιδαδ ψ ελ ρενδιµιεντο εν ελ ασερραδο, σε
ηαχε νεχεσαριο χονδυχιρλασ µεδιαντε τρατα−
µιεντοσ ιντερµεδιοσ (Σχηµιδτ & Υρζα 1982).

Εξιστεν νυµεροσοσ αντεχεδεντεσ δε προπυεσ−
τασ δε απλιχαχι⌠ν δε τραταµιεντοσ ιντερµεδιοσ
(Ρεχηενε & Γονδα 1992; Φερν〈νδεζ ετ αλ. 1997)
ψ δε ινσταλαχι⌠ν δε ενσαψοσ δε ραλεοσ παρα εσ−
πεχιεσ δελ γνερο Νοτηοφαγυσ (Γροοσε 1987;
∆ονοσο 1988; ∆ονοσο ετ αλ. 1993, 1995;
Μαρτνεζ Παστυρ ετ αλ. 1997α), ψ παρα Νοτηοφαγυσ
πυµιλιο εν παρτιχυλαρ (Νυ〉εζ & ςερα 1992;
Ρυβιλαρ 1992; Σχηµιδτ & Χαλδεντεψ 1994; Βαϖα
& Ηλοπεχ 1995; Σχηµιδτ ετ αλ. 1995, 1996; Περι
ετ αλ. 2000; Μονελοσ ετ αλ., δατοσ νο πυβλ.). Εν
λα δχαδα δε λοσ α〉οσ σεσεντα, λα Υνιϖερσιδαδ
δε Βυενοσ Αιρεσ πυσο εν µαρχηα υνα σεριε δε
ινϖεστιγαχιονεσ σιλϖο−δασοχρ〈τιχασ παρα λοσ βοσ−
θυεσ Ανδινο−παταγ⌠νιχοσ, θυε τυϖιερον πορ
φιναλιδαδ χονοχερ λοσ ελεµεντοσ νεχεσαριοσ θυε
ασεγυραραν ελ µανεϕο ραχιοναλ δε διχηασ µα−
σασ βοσχοσασ. Α τραϖσ δε λοσ µισµοσ, σε προ−
χυρ⌠ εσταβλεχερ λοσ τραταµιεντοσ χυλτυραλεσ µ〈σ
χονϖενιεντεσ ψ λα οπορτυνιδαδ ε ιντενσιδαδ δε
λασ ιντερϖενχιονεσ, παρα χονδυχιρ λασ µασασ
προδυχτιϖασ ηαστα λα εδαδ δε χορταβιλιδαδ χον
ρεντα µ〈ξιµα, χονφορµε αλ χριτεριο τεχνολ⌠γι−
χο δελ χρεχιµιεντο εν χαλιδαδ (Μυταρελλι &
Ορφιλα 1971). Εστασ ινϖεστιγαχιονεσ χονταρον
χον ελ αποψο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Ναχιοναλ

δε Βοσθυεσ ψ ποστεριορµεντε χον ελ δελ Ινστι−
τυτο Φορεσταλ Ναχιοναλ, ψ φυερον παυλατινα−
µεντε αβανδοναδασ, ρεαλιζ〈νδοσε λοσ λτιµοσ
σεγυιµιεντοσ ψ ενσαψοσ α µεδιαδοσ δε λα δ−
χαδα δε λοσ οχηεντα. Ελ οβϕετιϖο δελ πρεσεντε
τραβαϕο φυε αναλιζαρ λα εϖολυχι⌠ν δε υνο δε
εστοσ ενσαψοσ, εν χρεχιµιεντο ψ χαλιδαδ δε
πλαντασ, σοµετιδο α υνα ταλα ρασα (σιστεµα θυε
σε συγερα χοµο ελ µ〈σ αδεχυαδο; Χοσταντινο
1950) εν 1967 ψ α υν ραλεο φυερτε πορ λο βαϕο
εν 1985, εν υν βοσθυε δε χαλιδαδ µεδια�αλτα
δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εν Τιερρα δελ Φυεγο (Αρ−
γεντινα).

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Υβιχαχι⌠ν ψ δεσχριπχι⌠ν δελ βοσθυε εστυδιαδο

Ελ ενσαψο εστ〈 υβιχαδο εν ελ δεπαρταµεντο
Υσηυαια (Τιερρα δελ Φυεγο), α 14 κµ δε λα λο−
χαλιδαδ δε Τοληυιν, εν ελ χυαρτελ φορεσταλ Αγυασ
Βλανχασ (54°36∋35∀Σ; 67°15∋43∀Ο) (Φιγυρα 1). Ελ
βοσθυε περτενεχε α λα ασοχιαχι⌠ν �Βοσθυε Πυρο
δε Λενγα� (Υριαρτε & Γροσσε 1991) δε χλασε δε
σιτιο ΙΙΙ�ΙΙ (σεγν λα χλασιφιχαχι⌠ν προπυεστα πορ
Μαρτνεζ Παστυρ ετ αλ. 1997β), χον αλτυρασ δο−
µιναντεσ θυε φλυχταν εντρε λοσ 22 ψ 26 µ.

Ινσταλαχι⌠ν δε λοσ ενσαψοσ

Εντρε λοσ α〉οσ 1965 ψ 1967, λα Αδµινιστραχι⌠ν
Ναχιοναλ δε Βοσθυεσ ψ λα Υνιϖερσιδαδ δε
Βυενοσ Αιρεσ ινσταλαρον υν ενσαψο δε 16 ηα
δονδε σε ρεαλιζ⌠ υν φλορεο συαϖε εν τοδο ελ
σεχτορ. Ποστεριορµεντε σε προχεδι⌠ α ρεαλιζαρ
ταλασ ρασασ εν φαϕασ αλτερνασ δε οριενταχι⌠ν
ΝΕ�ΣΟ, δε 30 α 40 µ δε ανχηο ψ 400 µ δε λαρ−
γο (Χοζζο ετ αλ. 1967), σιενδο λοσ ϖιεντοσ πρε−
δοµιναντεσ δελ σεχτορ Σ−ΣΟ. Εν λασ φαϕασ σε
ρετιρ⌠ τοδο ελ µατεριαλ λε〉οσο ηαστα 5 χµ εν
πυντα φινα παρα λα χορρεχτα ρεγενεραχι⌠ν δελ
ροδαλ, σιενδο λα ελιµιναχι⌠ν δε λα ενορµε χαν−
τιδαδ δε ρεσιδυοσ ελ πρινχιπαλ προβλεµα ενχον−
τραδο δυραντε λα ινσταλαχι⌠ν δελ ενσαψο (Χοζζο
ετ αλ. 1969). Ελ σεχτορ φυε χερχαδο χον υν αλαµ−
βραδο παρα εϖιταρ ελ ινγρεσο δε γαναδο, περο
νο φυε ιµπεδιµεντο παρα ελ ινγρεσο δε Λαµα
γυανιχοε Μυλλερ, θυε τοδαϖα εσ ποσιβλε ενχον−
τραρ δεντρο δε λα παρχελα. Λα ρεγενεραχι⌠ν δε
Νοτηοφαγυσ πυµιλιο σε ινσταλ⌠ ηοµογνεα ψ
αβυνδαντεµεντε εν τοδασ λασ φαϕασ χορταδασ ψ,
ποχο α ποχο, ταµβιν δεντρο δε λασ φαϕασ θυε
θυεδαρον εν πιε. Αχτυαλµεντε εσ ποσιβλε οβ−
σερϖαρ υνα ενορµε χαντιδαδ δε 〈ρβολεσ δε λασ
φαϕασ ρεµανεντεσ ϖολτεαδοσ πορ ελ ϖιεντο,
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µυερτοσ εν πιε ο χον γραν παρτε δε λα χοπα
σεχα ψ/ο δα〉αδα.

Εν λα τεµποραδα 1984�1985, ελ Ινστιτυτο Φο−
ρεσταλ Ναχιοναλ ινσταλ⌠ διφερεντεσ σιστεµασ δε
ραλεοσ χοµερχιαλεσ εν λα ρεγενεραχι⌠ν δεσαρρο−
λλαδα (δε απροξιµαδαµεντε 2 µ δε αλτυρα,
2.5 χµ δε ∆ΑΠ (δι〈µετρο α 1.3 µ δε αλτυρα) ψ
80000�100000 ινδιϖιδυοσ/ηα). Λοσ ενσαψοσ σε
ινσταλαρον δε α υνο πορ φαϕα σιν ρεπετιχιονεσ ψ
φυερον λοσ σιγυιεντεσ: ραλεο φυερτε πορ λο βαϕο
(αναλιζαδο εν εστε τραβαϕο), ραλεο συαϖε πορ λο
βαϕο, εξτραχχι⌠ν δε χοµπετιδορεσ, φαϕασ δε 2 µ
παραλελασ α λασ φαϕασ µαδρε, φαϕασ δε 2 µ περ−
πενδιχυλαρεσ α λασ φαϕασ µαδρε ψ δαµεροσ (χον
φαϕασ παραλελασ ψ περπενδιχυλαρεσ χαδα 2 µ).
Νο σε χυεντα χον δατοσ πυβλιχαδοσ δε λα εστρυχ−
τυρα οριγιναλ ψ ρεµανεντε δε λοσ ενσαψοσ ινστα−
λαδοσ. Λα ινσταλαχι⌠ν δε εστοσ ενσαψοσ νο αφεχτ⌠
λα τοταλιδαδ δε λα συπερφιχιε δε λασ φαϕασ δε ταλα
ρασα οριγιναλ, θυεδανδο σεχτορεσ χον ρενοϖαλεσ
χρεχιενδο βαϕο υνα διν〈µιχα νατυραλ.

Εν 1999, ελ Χεντρο Αυστραλ δε Ινϖεστιγαχιο−
νεσ Χιεντφιχασ ψ λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Βοσθυεσ δε
Τιερρα δελ Φυεγο εϖαλυαρον ελ πριµερ ενσαψο
δε 2350 µ2, δονδε σε ηαβα δεϕαδο ελ 5% δελ
〈ρεα βασαλ οριγιναλ. Σε ινσταλαρον χυατρο νυε−
ϖοσ τραταµιεντοσ σιν ρεπετιχιονεσ σοβρε ελ τρα−
ταµιεντο αναλιζαδο ψ ελ σεχτορ νο ιντερϖενιδο
δεντρο δε λα µισµα φαϕα: υν σεγυνδο ραλεο
συαϖε σιν ποδα (375 µ2) ψ οτρο χον ποδα ηαστα

λοσ 4�5 µ δε αλτυρα (310 µ2), δεϕανδο υν
68�75% δελ 〈ρεα βασαλ δελ ραλεο ρεαλιζαδο εν
1984�1985, ψ δοσ τεστιγοσ δε 100 µ2 (υνο εν
υν σεχτορ ραλεαδο οριγιναλ δελ πριµερ ενσαψο
ψ οτρο εν υν σεχτορ σιν ιντερϖενχι⌠ν λινδαντε
χον λα παρχελα). Λοσ νυεϖοσ τραταµιεντοσ ψ λασ
παρχελασ τεστιγο σε ινσταλαρον δεντρο δε λα συ−
περφιχιε δε λα φαϕα δε ταλα ρασα οριγιναλ. Εν λα
απλιχαχι⌠ν δε λοσ ραλεοσ σε ρεµοϖιερον ινδιϖι−
δυοσ δε µαλα σανιδαδ (πρεσενχια δε νυδοσ,
ηεριδασ, Μισοδενδρυµ σππ. ο Χψτταρια σππ.),
µαλα φορµα φορεσταλ (βιφυρχαχιονεσ, φυστε τορ−
τυοσο ο ρετορχιδο) ο χλασεσ δε χοπα ινφεριορεσ
(ιντερµεδιοσ ο συπριµιδοσ), τρατανδο δε ρεσ−
πεταρ υν διστανχιαµιεντο εθυιϖαλεντε εντρε λοσ
ινδιϖιδυοσ ρεµανεντεσ.

Τοµα δε λα µυεστρα ψ βιοµετρα υτιλιζαδα

Παρα ελ χ〈λχυλο δε λα χαλιδαδ δε σιτιο σε υτιλιζ⌠
λα χλασιφιχαχι⌠ν ψ µοδελοσ προπυεστοσ πορ
Μαρτνεζ Παστυρ ετ αλ. (1997β). Α ταλ φιν, σε σε−
λεχχιοναρον λοσ χινχο 〈ρβολεσ µ〈σ αλτοσ δε λα
χλασε δοµιναντε δε λα παρχελα ραλεαδα ψ σε λεσ
ρεαλιζ⌠ υν αν〈λισισ φυσταλ (χον υν χορτε εν λα
βασε ψ διϖιδιενδο ελ φυστε πρινχιπαλ εν χινχο
παρτεσ ιγυαλεσ).

Παρα ελ χ〈λχυλο δε λοσ χρεχιµιεντοσ σε ρεχο−
λεχταρον 30 ροδαϕασ χορταδασ α 1.3 µ, α λασ χυα−
λεσ σε λεσ ρεαλιζ⌠ ελ χορρεσπονδιεντε χοντεο ψ
µεδιχι⌠ν δε ανιλλοσ, σελεχχιονανδο ινδιϖιδυοσ
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Φιγυρα 1. Υβιχαχι⌠ν γενεραλ δε λα παρχελα δε ενσαψο εν Τιερρα δελ Φυεγο, Αργεντινα.
Φιγυρε 1. Λοχατιον οφ τηε στυδψ αρεα ιν Τιερρα δελ Φυεγο, Αργεντινα.
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α λο λαργο δελ ρανγο δε φρεχυενχιασ διαµτριχασ.
Εστοσ χρεχιµιεντοσ σε υτιλιζαρον παρα µοδελαρ
λα εϖολυχι⌠ν δελ ινχρεµεντο ανυαλ χορριεντε
δελ ϖολυµεν τοταλ χον χορτεζα α παρτιρ δελ µο−
δελο δεσαρρολλαδο εν εστε τραβαϕο ψ λοσ δατοσ
δε εστρυχτυρα οβτενιδοσ εν λασ παρχελασ.

Παρα χαλχυλαρ ελ ϖολυµεν τοταλ χον χορτεζα, σε
απεαρον 25 〈ρβολεσ α λο λαργο δε τοδο ελ ρανγο
διαµτριχο, α λοσ χυαλεσ σε λεσ µιδιερον λοσ δι〈−
µετροσ χαδα µετρο ηαστα πυντα φινα δε 1.0 χµ.
Υτιλιζανδο λα φ⌠ρµυλα δε Σµαλιαν σε οβτυϖιε−
ρον λοσ ϖολµενεσ ινδιϖιδυαλεσ, χον λοσ θυε
σε χονστρυψ⌠ υν µοδελο λοχαλ δε αχυερδο α λασ
µετοδολογασ πλαντεαδασ ψ δισχυτιδασ εν λα
βιβλιογραφα (Φερν〈νδεζ ετ αλ. 1995; Μαρτνεζ
Παστυρ ετ αλ. 1995; Περι ετ αλ. 1997).

Φιναλµεντε, σε ρεαλιζ⌠ υν εστυδιο χοµπαρα−
τιϖο δε λα χαλιδαδ δε λασ πλαντασ ρεµανεντεσ
δελ πριµερ ραλεο ψ δε λασ δε λα ρεγενεραχι⌠ν
ινσταλαδα σιν ιντερϖενχι⌠ν. Παρα ελλο, σε λασ χλα−
σιφιχ⌠ δε αχυερδο α συ φορµα φορεσταλ (βυενα,
ρεγυλαρ ο µαλα), α λα νεχεσιδαδ δε ποδασ (δε
φορµαχι⌠ν φυερτε, δε φορµαχι⌠ν συαϖε ο δε
µεϕοραµιεντο) ψ α συ απτιτυδ παρα σερ σελεχ−
χιοναδασ εν υν φυτυρο ραλεο. Α τραϖσ δε λα φορ−
µα φορεσταλ σε χαραχτεριζ⌠ λα ρεχτιτυδ, σανιδαδ
ψ ραµιφιχαχιονεσ δελ φυστε εν φορµαχι⌠ν. Σε
χονσιδερ⌠ χοµο υνα ποδα δε φορµαχι⌠ν α
αθυελλα θυε ιµπλιχα λα εξτραχχι⌠ν δε υνα ραµα
ϖερδε νο δεσεαβλε θυε σεγυιρ〈 δεσαρρολλανδο
σι νο σε λα ελιµινα, ψ χυψο οβϕετιϖο δε εξτραχ−
χι⌠ν εσ µεϕοραρ λα φορµα ψ απτιτυδ φορεσταλ δελ
〈ρβολ. Χοµο ποδα δε µεϕοραµιεντο σε χονσι−
δερ⌠ α αθυελλα θυε ιµπλιχα λα εξτραχχι⌠ν δε ρα−
µασ φινασ (ϖιϖασ ο µυερτασ), χυψο οβϕετιϖο εσ
οβτενερ µαδερα δε χαλιδαδ λιβρε δε νυδοσ.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μοδελο δε ϖολυµεν τοταλ χον χορτεζα

Ελ µοδελο δεσαρρολλαδο παρα ελ χ〈λχυλο δελ
ϖολυµεν εσ υνα εχυαχι⌠ν λοχαλ θυε υτιλιζα χο−
µο ϖαριαβλε ινδεπενδιεντε αλ ∆ΑΠ, βασαδο εν
υνα σιµπλιφιχαχι⌠ν δελ µοδελο δε Σχηυµαχηερ
& Ηαλλ (1933), θυε φυε σελεχχιοναδο πορ ελ αϕυσ−
τε δε συσ εσταδστιχοσ ψ ελ χοµπορταµιεντο βιο−
λ⌠γιχο δε λα φυνχι⌠ν (Ταβλα 1).

Εϖολυχι⌠ν νατυραλ ψ σιλϖχολα δε λα παρχελα

Ελ χ〈λχυλο δε λα χαλιδαδ δε σιτιο αρροϕ⌠ υν
ϖαλορ δε ΙΣ

60
= 16.3 µ (χλασε δε σιτιο ΙΙΙ�ΙΙ). Λα

τασα ανυαλ δε χρεχιµιεντο εν αλτυρα φυε δε
26.8 χµ/α〉ο (Φιγυρα 2). ∆ε αχυερδο αλ αν〈λισισ
δε λασ ροδαϕασ, λα εδαδ προµεδιο δελ ροδαλ αλ
∆ΑΠ φυε δε 27 α〉οσ (26 α〉οσ ∆ΑΠ < 7.5 χµ,
27 α〉οσ παρα ∆ΑΠ 7.6�10.0 χµ, ψ 28 α〉οσ παρα
∆ΑΠ > 10.1 χµ).

Λα παρχελα τεστιγο σιν ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα
πρεσεντ⌠ υνα αλτα τασα δε µορταλιδαδ (300 πλαν−
τασ/ηα παρα λα τεµποραδα 1999�2000; δατοσ νο
πυβλ.) δε αχυερδο αλ αυτορραλεο νατυραλ θυε ηα
οχυρριδο α〉ο τρασ α〉ο, χορρεσπονδιενδο λοσ
ϖαλορεσ δασοµτριχοσ οβτενιδοσ (Ταβλα 2) α υνα
εστρυχτυρα χοετ〈νεα τπιχα δε υν ροδαλ εν φασε
δε χρεχιµιεντο ⌠πτιµο ινιχιαλ (Φιγυρα 3). Εν
εστε ροδαλ σε οβσερϖ⌠ γραν χαντιδαδ δε ινδιϖι−
δυοσ δε δι〈µετρο µυψ πεθυε〉ο (<4 χµ δε
∆ΑΠ) ψ µυψ ποχοσ ινδιϖιδυοσ µαψορεσ α λοσ
10 χµ δε ∆ΑΠ. Εστε βοσθυε σιν ιντερϖενχι⌠ν

Ταβλα 1. Εσταδστιχοσ ψ παρ〈µετροσ δελ µοδελο δε ϖολυ−
µεν τοταλ χον χορτεζα ηαστα 1 χµ εν πυντα φινα παρα
λα παρχελα δε ενσαψο εν Τιερρα δελ Φυεγο. ςΤΧΧ = ϖο−
λυµεν τοταλ χον χορτεζα. ΕΣΕ = ερρορ εστ〈νδαρ δε λα
εστιµαχι⌠ν. ∗∗: Π < 0.01
Ταβλε 1. Στατιστιχσ ανδ παραµετερσ οφ τηε τοταλ οϖερ
βαρκ ϖολυµε µοδελ υπ το 1 χµ ιν τηε λεσσ διαµετερ
φορ τηε στυδψ πλοτ ιν Τιερρα δελ Φυεγο. ςΤΧΧ = τοταλ
οϖερ βαρκ ϖολυµε. ΕΣΕ = στανδαρδ ερρορ φορ τηε εστι−
µατιον. ∗∗: Π < 0.01

Φιγυρα 2. Χρεχιµιεντο εν αλτυρα δε λοσ 〈ρβολεσ µυεσ−
τρα παρα λα δετερµιναχι⌠ν δε λα χαλιδαδ δε σιτιο εν λα
παρχελα δε ενσαψο εν Τιερρα δελ Φυεγο. Λα εδαδ εστ〈
τοµαδα αλ ∆ΑΠ.
Φιγυρε 2. Ηειγητ γροωτη οφ τηε σαµπλε τρεεσ φορ τηε
σιτε ινδεξ δετερµινατιον φορ τηε στυδψ πλοτ ιν Τιερρα
δελ Φυεγο. Τηε αγε ωασ µεασυρεδ ατ τηε ∆ΒΗ (1.3 µ
ηειγητ).
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χορρεσπονδε α υν ροδαλ θυε σε ηα δεσαρρολλα−
δο εν φορµα νατυραλ, δεσδε λα ινσταλαχι⌠ν δε
λα ρεγενεραχι⌠ν λυεγο δε λασ χορτασ εν λοσ λυ−
γαρεσ δονδε σε ρεαλιζαρον ταλασ ρασασ. Λα εσ−
τρυχτυρα ρεσυλταντε δε λα απλιχαχι⌠ν δελ πριµερ
ραλεο εν 1984�1985 δεσπλαζ⌠ λα χυρϖα δε εσ−
τρυχτυρα δε δι〈µετροσ ηαχια λασ χλασεσ διαµ−
τριχασ συπεριορεσ. Αλ απλιχαρ ελ νυεϖο ραλεο σε
ελιµιναρον λασ χλασεσ διαµτριχασ εξτρεµασ,
υνιφορµανδο λα µασα φορεσταλ. Λοσ δι〈µετροσ
µενορεσ (χλασε 2�4 χµ) σε ελιµιναρον πορ συ
βαϕο ∆ΑΠ, µιεντρασ θυε λα χλασε µ〈σ γρανδε
(χλασε >16 χµ) σε ελιµιν⌠ πορ συ βαϕα χαλιδαδ
εν λα φορµα φορεσταλ.

Εν λα Φιγυρα 4 σε πρεσεντα λα εϖολυχι⌠ν δε λα
δενσιδαδ δε ροδαλεσ παρα Νοτηοφαγυσ πυµιλιο
δε αχυερδο α λα µετοδολογα δεσαρρολλαδα πορ
Ρεινεκε (1933) ψ λοσ νιϖελεσ µ〈ξιµοσ ψ µνι−
µοσ δε µανεϕο προπυεστοσ παρα τραταµιεντοσ
ιντερµεδιοσ σεγν Φερν〈νδεζ ετ αλ. (1997). Εν
ελ µισµο πυεδε οβσερϖαρσε λα εϖολυχι⌠ν δελ
ροδαλ µανεϕαδο ηαστα ελ πρεσεντε. Λα πριµερ
ιντερϖενχι⌠ν (α〉ο 1984�1985) φυε υν ραλεο
φυερτε πορ λο βαϕο θυε λλεγ⌠ α νιϖελεσ µυψ ιν−
φεριορεσ α λοσ συγεριδοσ εν ελ χιταδο τραβαϕο. Λα
εστρυχτυρα λυεγο δελ ραλεο φυε λα δε υν ροδαλ
χον 〈ρβολεσ δε 3�7 χµ δε ∆ΑΠ, χον υν δισταν−
χιαµιεντο µεδιο δε 1.5 ξ 1.5 µ ψ υν ϖολυµεν

Ταβλα 2. Εστρυχτυρα φορεσταλ δε λοσ ροδαλεσ εστυδιαδοσ εν λα παρχελα δε ενσαψο εν Τιερρα δελ Φυεγο, αντεσ ψ
δεσπυσ δε λασ ιντερϖενχιονεσ σιλϖχολασ. ςΤΧΧ = ϖολυµεν τοταλ χον χορτεζα.
Ταβλε 2. Φορεστ στρυχτυρε οφ τηε σαµπλε στανδσ ιν τηε στυδψ πλοτ ιν Τιερρα δελ Φυεγο, αφτερ ανδ βεφορε οφ τηε
σιλϖιχυλτυραλ χυτσ. ςΤΧΧ = τοταλ οϖερ βαρκ ϖολυµε.

Φιγυρα 3. ∆ιστριβυχιονεσ διαµτριχασ δε λασ παρχελασ
βαϕο εστυδιο εν Τιερρα δελ Φυεγο παρα ελ τραταµιεντο
τεστιγο σιν ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα (βαρρασ νεγρασ), παρα
ελ βοσθυε ιντερϖενιδο εν 1984�1985 (βαρρασ γρισεσ) ψ
παρα λα εστρυχτυρα ρεσυλταντε λυεγο δελ ραλεο εν 1999
(βαρρασ βλανχασ).
Φιγυρε 3. ∆ιαµετερ διστριβυτιον οφ τηε στυδψ πλοτσ ιν
Τιερρα δελ Φυεγο φορ τηε χοντρολ ωιτηουτ σιλϖιχυλτυραλ
τρεατµεντ (φιλλεδ βαρσ), τηε τηιννεδ στανδ ιν 1984�
1985 (γρεψ βαρσ) ανδ τηε ρεσυλτινγ στρυχτυρε αφτερ τηε
τηιννινγ ιν 1999 (οπεν βαρσ).

Φιγυρα 4. Εϖολυχι⌠ν δε λα δενσιδαδ δε λοσ ροδαλεσ,
νιϖελεσ δε ραλεο προπυεστοσ πορ Φερν〈νδεζ ετ αλ.
(1997) (ζονα σοµβρεαδα) ψ δε λοσ τραταµιεντοσ δε
ραλεο απλιχαδοσ αλ ροδαλ βαϕο εστυδιο εν Τιερρα δελ
Φυεγο.
Φιγυρε 4. Εϖολυτιον οφ στανδ δενσιτψ, τηιννινγ λεϖελσ
προποσεδ βψ Φερν〈νδεζ ετ αλ. (1997) (σηαδοω αρεα)
ανδ οφ τηιννινγ τρεατµεντσ αππλιεδ το τηε στυδιεδ
στανδ ιν Τιερρα δελ Φυεγο.
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δε 25 µ3/ηα, ηαβινδοσε εστιµαδο λοσ δατοσ α
παρτιρ δε λοσ αν〈λισισ δε ανιλλοσ. Εν λοσ 14 α〉οσ
συβσιγυιεντεσ νο ηυβο µορταλιδαδ, λλεγανδο
α 105.8 µ3/ηα. Ελ σεγυνδο τραταµιεντο σιλϖχολα
ρεαλιζαδο σε µαντυϖο δεντρο δε λοσ λµιτεσ δε
µανεϕο προπυεστο (Φιγυρα 4), πρεσεντ〈νδοσε
λα εστρυχτυρα ρεµανεντε εν λα Φιγυρα 3 ψ εν λα
Ταβλα 2.

Μοδιφιχαχι⌠ν δελ χρεχιµιεντο δεβιδο αλ ραλεο

Εν ελ ροδαλ εστυδιαδο, ελ χρεχιµιεντο δια−
µτριχο προµεδιο ϖαρι⌠, δε αχυερδο α λασ χλα−
σεσ διαµτριχασ χονσιδεραδασ, εντρε 0.23 ψ
0.45 χµ/α〉ο παρα ελ ροδαλ αντεσ δε λα ιντερϖεν−
χι⌠ν σιλϖχολα. Εστοσ χρεχιµιεντοσ σε µοδιφιχα−
ρον σιγνιφιχατιϖαµεντε αλ ρεαλιζαρσε ελ ραλεο,
ινµεδιαταµεντε δεσπυσ δε λα ιντερϖενχι⌠ν
(Φιγυρα 5). Ελ ινχρεµεντο ανυαλ χορριεντε αυ−
µεντ⌠ εντρε υν 116% παρα δι〈µετροσ <7.5 χµ
ψ υν 153% παρα δι〈µετροσ >7.5 χµ, ρεσπεχτο
δε λοσ οβσερϖαδοσ αντεσ δε λα απλιχαχι⌠ν δελ
ραλεο. Ελ µ〈ξιµο ινχρεµεντο διαµτριχο φυε
δε 1.00 χµ/α〉ο. Ελ εφεχτο δελ ραλεο αλχανζ⌠ ελ
µ〈ξιµο τρεσ α〉οσ δεσπυσ δε λα ιντερϖενχι⌠ν
παρα λοσ δι〈µετροσ µ〈σ γρανδεσ (>7.5 χµ) ψ
χυατρο α〉οσ δεσπυσ παρα λοσ δι〈µετροσ µ〈σ
πεθυε〉οσ (<7.5 χµ). Ελ εφεχτο ποσιτιϖο σοβρε
ελ χρεχιµιεντο διαµτριχο σε διλυψ⌠ αλ χαβο δε
οχηο α νυεϖε α〉οσ παρα τοδασ λασ χλασεσ
διαµτριχασ, ϖολϖιενδο λασ τασασ νορµαλεσ δε
χρεχιµιεντο α λασ εξιστεντεσ εν ελ ροδαλ σιν ιν−
τερϖενχι⌠ν.

Ταλ χοµο σε µενχιον⌠ αντεριορµεντε, ελ ρο−
δαλ εστυδιαδο σε χλασιφιχα εν φασε δε χρεχιµιεν−
το ⌠πτιµο ινιχιαλ, ενχοντρ〈νδοσε αν εν υν
χρεχιµιεντο εξπονενχιαλ (Φιγυρα 6). Εν εστα φι−
γυρα σε µοδελα λα εϖολυχι⌠ν εν χρεχιµιεντο α
νιϖελ δελ ροδαλ δε λοσ ινδιϖιδυοσ σελεχχιονα−
δοσ δυραντε ελ ραλεο, ηαχια λοσ θυε σε θυισο
ρεδιριγιρ λα αχυµυλαχι⌠ν δε ϖολυµεν, ψ νο ιν−
χορπορα αθυελλοσ 〈ρβολεσ ελιµιναδοσ δυραντε
λα ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα. Ελ ινχρεµεντο
ϖολυµτριχο ανυαλ αυµεντ⌠ παυλατιναµεντε
ηαστα ελ πρεσεντε, λλεγανδο α υνα τασα δε
10.0 µ3.ηα−1.α〉ο−1 αντεσ δε λα σεγυνδα ιντερ−
ϖενχι⌠ν. Εν λα Φιγυρα 6 πυεδε οβσερϖαρσε λα
µοδιφιχαχι⌠ν δελ χρεχιµιεντο ϖολυµτριχο δελ
ροδαλ αχτυαλ δεβιδα α λα ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα,
χον λα πρεσενχια δε υν µ〈ξιµο θυε αλχανζ⌠
λοσ 12.7 µ3.ηα−1.α〉ο−1. Ελ ινχρεµεντο ϖολυµ−
τριχο προµεδιο παρα ελ περοδο δε ινφλυενχια
δελ ραλεο (λοσ νυεϖε α〉οσ ποστεριορεσ α λα ρεαλι−
ζαχι⌠ν δελ τραταµιεντο) φυε δε 9.3 µ3.ηα−1.α〉ο−1,

µιεντρασ θυε ελ µισµο ηυβιεσε σιδο δε
6.1 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 δε νο ηαβερσε ρεαλιζαδο νιν−
γυνα ιντερϖενχι⌠ν. Εστο λτιµο σε χαλχυλ⌠ χον−
σιδερανδο λα εϖολυχι⌠ν δελ χρεχιµιεντο εν ελ
ροδαλ σιν τραταµιεντοσ ιντερµεδιοσ. Εστο ρεπρε−
σεντ⌠ υν αυµεντο εν λα τασα δελ χρεχιµιεντο
δελ 52% ρεσπεχτο δε λοσ µισµοσ ινδιϖιδυοσ
χρεχιενδο εν υν ροδαλ σιν ιντερϖενχι⌠ν.

Μοδιφιχαχι⌠ν δε λα χαλιδαδ δε φυστεσ δεβιδα αλ ραλεο

Λασ ιντερϖενχιονεσ σιλϖχολασ µοδιφιχαρον λα
χαλιδαδ δε λασ πλαντασ δελ ροδαλ. Εν ελ βοσθυε
τεστιγο σιν ιντερϖενχι⌠ν ελ 11% δε λοσ 〈ρβολεσ
σε χλασιφιχ⌠ χοµο δε βυενα φορµα (3000 ινδ/ηα)
ψ υν 58% χοµο δε φορµα ρεγυλαρ (15500 ινδ/ηα).
Νο σε χυεντα χον δατοσ δε λα χαλιδαδ οριγιναλ
δε λασ πλαντασ αντεσ δελ πριµερ ραλεο εν 1984�
1985, περο δαδα λα ιντενσιδαδ δε λα ιντερϖεν−
χι⌠ν εξιστι⌠ υν αλτο γραδο δε σελεχχι⌠ν,
ελιµιν〈νδοσε λοσ 〈ρβολεσ δε µαλα χαλιδαδ δε−
ϕανδο σολο ινδιϖιδυοσ δε εξχελεντε φορµα φο−
ρεσταλ (Ν Υρθυα, χοµ. περσ.). Σιν εµβαργο, χον
ελ πασο δελ τιεµπο, γραν παρτε δε εστα µεϕορα
εν χαλιδαδ σε περδι⌠, αρριβανδο αλ χαβο δε
14 α〉οσ α υν βοσθυε χον σολο ελ 17% δε λοσ ιν−
διϖιδυοσ χον βυενα φορµα (800 ινδ/ηα) ψ ελ
50% χον φορµα ρεγυλαρ (2300 ινδ/ηα). Ελ ροδαλ
µανεϕαδο περδι⌠ λα χαλιδαδ δε πλαντασ οβτε−
νιδα δυραντε λα πριµερα ιντερϖενχι⌠ν, ρεχυπε−
ρανδο λασ προπορχιονεσ δε χαλιδαδ δε φυστε θυε
σε ενχοντραρον εν ελ βοσθυε σιν ιντερϖενχι⌠ν.

Φιγυρα 5. Εφεχτο δελ ραλεο σοβρε ελ ινχρεµεντο χορριεν−
τε ανυαλ α λα αλτυρα δελ ∆ΑΠ, δισχριµιναδο εν χλασεσ
διαµτριχασ, α λο λαργο δε λασ τεµποραδασ δε χρεχι−
µιεντο δεσδε ελ χοµιενζο δελ ενσαψο εν Τιερρα δελ
Φυεγο.
Φιγυρε 5. Τηιννινγ εφφεχτ οϖερ τηε αννυαλ χυρρεντ ιν−
χρεµεντσ ατ ∆ΒΗ (1.3 µ) ηειγητ χλασσιφιεδ ον διαµ−
ετερ χλασσεσ αλονγ τηε γροωινγ σεασονσ φροµ τηε
βεγιννινγ οφ τηε ασσαψ ιν Τιερρα δελ Φυεγο.
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Εστο σε δεβι⌠ α θυε σε ρεαλιζ⌠ υν ραλεο µυψ
φυερτε πορ λο βαϕο εν εδαδεσ µυψ τεµπρανασ
ψ σε αβρι⌠ δεµασιαδο ελ δοσελ, περµιτιενδο λα
ραµιφιχαχι⌠ν ψ βιφυρχαχι⌠ν δε λοσ ινδιϖιδυοσ
δε µαψορ πορτε.

Εν ελ ροδαλ σιν ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα, θυε
πρεσεντα υνα αλτα δενσιδαδ δε ινδιϖιδυοσ, λοσ
〈ρβολεσ σολαµεντε νεχεσιταρον ποδασ µεϕορα−
δορασ, πρεσεντανδο ραµασ φινασ ο µυερτασ
αδοσαδασ αλ φυστε θυε σον δε φ〈χιλ εξτραχχι⌠ν.
Σιν εµβαργο, εν ελ βοσθυε ραλεαδο, ελ 43% δε
λοσ 〈ρβολεσ πρεχισ⌠ ποδασ µεϕοραδορασ, µιεν−
τρασ θυε ελ ρεστο νεχεσιτ⌠ ποδασ δε φορµαχι⌠ν
(41% δε φορµαχι⌠ν συαϖε ψ 16% δε φορµαχι⌠ν
φυερτε). ∆υραντε λα απλιχαχι⌠ν δελ πριµερ ραλεο
νο σε ρεαλιζαρον ποδασ. Εσ πορ ελλο θυε, αλ λλε−
ϖαρ α χαβο ελ σεγυνδο τραταµιεντο δε ραλεο, σε
τυϖο θυε δεϕαρ χοµο ρεµανεντεσ νο σολο 〈ρ−
βολεσ δε βυενα χαλιδαδ (θυε ρεπρεσενταρον ελ
33% δελ τοταλ), σινο ταµβιν α µυχηοσ δε χαλι−
δαδ ρεγυλαρ (66% δε λοσ ινδιϖιδυοσ) παρα χοµ−
πλεταρ λα τασα δε οχυπαχι⌠ν δεσεαδα.

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Λασ ιντερϖενχιονεσ σιλϖχολασ τεµπρανασ εν
ροδαλεσ δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο ρεσυλταν ηερρα−
µιεντασ τιλεσ παρα ρεδιριγιρ ελ χρεχιµιεντο
ηαχια ινδιϖιδυοσ σελεχτοσ, εϖιτανδο λα µορτα−
λιδαδ νατυραλ δελ ροδαλ. Σε πυεδε οβσερϖαρ υν

αυµεντο σιγνιφιχατιϖο εν ελ χρεχιµιεντο χο−
ρριεντε, λλεγανδο α δυπλιχαρ λοσ ινχρεµεντοσ
διαµτριχοσ ψ ελεϖαρ υν 50% λοσ ινχρεµεντοσ
ϖολυµτριχοσ α νιϖελ δελ ροδαλ παρα ελ περοδο
δε ινφλυενχια δε λα ιντερϖενχι⌠ν. Λοσ ρεσυλτα−
δοσ οβτενιδοσ σον χονσιστεντεσ χον λοσ πρεσεν−
ταδοσ πορ Σχηµιδτ ετ αλ. (1995), δονδε ροδαλεσ
ϕ⌠ϖενεσ δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο χρεχιερον εν αλ−
τυρα α υνα τασα δε 27�29 χµ/α〉ο, µιεντρασ θυε
λασ τασασ δε χρεχιµιεντο εν δι〈µετρο εν υν
ρενοϖαλ ραλεαδο δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εν Μον−
τε Αλτο (ΞΙΙ Ρεγι⌠ν, Χηιλε) δε 35�40 α〉οσ δε
εδαδ φυερον δε 0.52 χµ/α〉ο, χοµπαραδοσ α λοσ
0.29 χµ/α〉ο δελ τεστιγο σιν ιντερϖενχι⌠ν. Χαβε
χονσιδεραρ θυε ελ σιτιο δονδε σε λλεϖ⌠ α χαβο
εστε τραβαϕο εσ µεϕορ θυε ελ προµεδιο δε λοσ
βοσθυεσ προδυχτιϖοσ δε Τιερρα δελ Φυεγο (εν
Αργεντινα), θυε ποσεεν υν ΙΣ

60
= 13.1 µ (χλα−

σε δε σιτιο Ις�ΙΙΙ) (Μαρτνεζ Παστυρ 1999).

Λοσ χρεχιµιεντοσ οβτενιδοσ ψ λα ποσιβιλιδαδ
δε αυµενταρλοσ µεδιαντε ιντερϖενχιονεσ
σιλϖχολασ φυερτεσ ρεσυλταν ατραχτιϖοσ πορ λα δισ−
µινυχι⌠ν δελ τυρνο φορεσταλ θυε ποδρα
λογραρσε αλ µανεϕαρ ιντενσιϖαµεντε λασ συπερ−
φιχιεσ εν ρεγενεραχι⌠ν. Σιν εµβαργο, εστασ ιν−
τερϖενχιονεσ σιλϖχολασ φυερτεσ νο πυεδεν
λλεϖαρσε α χαβο σιν λα απλιχαχι⌠ν δε ποδασ θυε
δεϕεν αλ φυστε λιβρε δε ραµασ, ψα θυε Νοτηοφαγυσ
πυµιλιο ποσεε υν δεσραµε νατυραλ µυψ ποβρε
ψ υνα τενδενχια α βιφυρχαρσε φορµανδο χοπασ
γλοβοσασ αλ χρεχερ εν εσταδο λιβρε ο χον εσχασα
χοµπετενχια. Εστα εσ λα πρινχιπαλ χαυσα δε λα
πρδιδα δε χαλιδαδ δε πλαντασ, δεβινδοσε ελι−
µιναρ εν λοσ συχεσιϖοσ ραλεοσ ινδιϖιδυοσ δε
γραν πορτε ψ χρεχιµιεντο πορ υνα µαλα φορµα−
χι⌠ν δελ φυστε, πρινχιπαλµεντε πορ ελ δεσαρρο−
λλο δε ραµασ σεχυνδαριασ. Εστο µισµο σε
πλαντεα εν Χαστανεα σατιϖα Μιλλ. εν Ινγλατερρα ψ
Φρανχια, δονδε σε ρεχοµιενδα λα ρεαλιζαχι⌠ν
δε ποδασ ιντενσασ δυραντε λα εϕεχυχι⌠ν δε λοσ
ραλεοσ παρα οβτενερ µαδερα δε χαλιδαδ ψ υνα
µαψορ γανανχια εχον⌠µιχα (Εϖεραρδ &
Χηριστιε 1995). Πορ οτρα παρτε, χαβε χονσιδεραρ
ελ χορτο εφεχτο δελ ραλεο, θυε αλ χαβο δε τρεσ
α〉οσ αλχανζα συ µ〈ξιµα εξπρεσι⌠ν παρα ποσ−
τεριορµεντε χοµενζαρ α δεχλιναρ, ηαστα δεσα−
παρεχερ αλ οχταϖο α〉ο. Εστο δεβε τενερσε εν
χυεντα αλ ρεαλιζαρ λοσ χορρεσπονδιεντεσ αν〈λι−
σισ εχον⌠µιχοσ, α λοσ θυε σε συµαν λασ νεχεσι−
δαδεσ περι⌠διχασ δε ποδασ ψ λιµπιεζα δελ φυστε.

Οτρα αλτερνατιϖα ιµπλιχα ρεαλιζαρ ραλεοσ ταρ−
δοσ χυανδο ελ ροδαλ ψα ηα δεσαρρολλαδο ελ 80%
δε λα αλτυρα τοταλ παρα υνα δετερµιναδα χαλι−

Φιγυρα 6. Εϖολυχι⌠ν δελ ινχρεµεντο χορριεντε ανυαλ
ϖολυµτριχο πορ ηεχτ〈ρεα δε λοσ ινδιϖιδυοσ σελεχχιο−
ναδοσ δυραντε λα απλιχαχι⌠ν δελ ραλεο δε 1984�1985
εν λα παρχελα βαϕο εστυδιο εν Τιερρα δελ Φυεγο.
ςΤΧΧ = ϖολυµεν τοταλ χον χορτεζα.
Φιγυρε 6. Εϖολυτιον οφ τηε τοταλ ϖολυµε αννυαλ χυρ−
ρεντ ινχρεµεντ οφ τηε σελεχτεδ τρεεσ δυρινγ τηε τηιν−
νινγ οφ 1984�1985 ον τηε στυδψ πλοτ ιν Τιερρα δελ
Φυεγο. ςΤΧΧ = τοταλ οϖερ βαρκ ϖολυµε.
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δαδ δε σιτιο (Περι ετ αλ. 2000). ∆ε εστα φορµα σε
εϖιτα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε ποδασ, περδιενδο λα
ποσιβιλιδαδ δε χαπτυραρ λοσ χρεχιµιεντοσ δυ−
ραντε λασ πριµερασ εταπασ δε δεσαρρολλο δελ
ροδαλ ψ αυµεντανδο σιγνιφιχατιϖαµεντε λα
δυραχι⌠ν δελ τυρνο. Λα ελεχχι⌠ν δε διχηασ οπ−
χιονεσ δεβε σερ αναλιζαδα εν υν χοντεξτο εχο−
ν⌠µιχο θυε πονδερε ελ τιπο δε µατερια πριµα
α οβτενερ δυραντε λοσ απροϖεχηαµιεντοσ.

Λοσ ρεσυλταδοσ αθυ πρεσενταδοσ πλαντεαν λα
φαχτιβιλιδαδ δε ποδερ ρεαλιζαρ υν µανεϕο φο−
ρεσταλ εν βοσθυεσ δε χλασε δε σιτιο µεδια�αλτα,
χοµπυεστο δε λασ σιγυιεντεσ φασεσ: 1) ραλεοσ
φυερτεσ (µ〈σ ιντενσοσ θυε λοσ προπυεστοσ πορ
Φερν〈νδεζ ετ αλ. 1997) αχοµπα〉αδοσ πορ φρε−
χυεντεσ ποδασ εν εταπασ τεµπρανασ (α παρτιρ
δελ α〉ο 20�25) ψ ηαστα λα φιναλιζαχι⌠ν δε λα ετα−
πα δε χρεχιµιεντο ⌠πτιµο ινιχιαλ (ηαχια ελ α〉ο
40); 2) ραλεοσ συαϖεσ δεντρο δε λοσ ρανγοσ δε
ραλεο προπυεστοσ, σιν λα νεχεσιδαδ δε απλιχα−
χι⌠ν δε ποδασ δυραντε λα εταπα δε χρεχιµιεν−
το ⌠πτιµο φιναλ (ηαστα λοσ 70 α〉οσ); ψ 3) αχλαρεοσ
συχεσιϖοσ ηαστα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα χορτα δε
προτεχχι⌠ν (α〉ο 80) παρα χοµενζαρ υν νυεϖο
χιχλο δε µανεϕο αλ λλεϖαρσε α χαβο λα χορτα φι−
ναλ. Λοσ τιεµποσ δε ροταχι⌠ν πλαντεαδοσ σον
σιµιλαρεσ α λοσ θυε σε µανεϕαν παρα Θυερχυσ
πετρεα Λιβλ. ψ Θυερχυσ ροβυρ Λ. εν Αυστρια (120�
150 α〉οσ) (Ηοχηβιχηλερ 1993), ψ παρα Θυερχυσ
πετραεα ψ Θυερχυσ πεδυνχυλατα Ερη. εν Αλεµα−
νια (80�140 α〉οσ) (Κενκ 1993). Εσ προβαβλε θυε
δε ηαβερσε απλιχαδο λοσ νιϖελεσ δε ραλεο
προπυεστοσ πορ Φερν〈νδεζ ετ αλ. (1997) λα νε−
χεσιδαδ δε ρεαλιζαχι⌠ν δε ποδασ σε ϖιεσε δισ−
µινυιδα ο ελιµιναδα, εϖιτ〈νδοσε λασ πρδιδασ
δε ινδιϖιδυοσ πορ µαλα φορµα φορεσταλ. Πορ οτρα
παρτε, χαβε δεσταχαρ θυε ελ ραλεο εφεχτυαδο εν
ελ ροδαλ βαϕο εστυδιο περδι⌠ συ εφεχτο υν ποχο
αντεσ δε θυε λοσ 〈ρβολεσ αλχανζαραν ελ Ν

µαξ

πλαντεαδο πορ Φερν〈νδεζ ετ αλ. (1997) (Φιγυ−
ρα 4), θυε ρεαλιζαρον συσ εστυδιοσ σοβρε λα βασε
δε δατοσ οβτενιδοσ δε υν ραλεο εν υν ροδαλ
χρεχιενδο εν φασε δε χρεχιµιεντο ⌠πτιµο φιναλ.
Αλ νο µαντενερ υν χοµπορταµιεντο χονσταν−
τε, εσ προβαβλε θυε σεα νεχεσαριο δεφινιρ νυε−
ϖασ λνεασ δε Ν

µαξ
 παρα λασ διφερεντεσ φασεσ δε

χρεχιµιεντο δε υν ροδαλ.

∆ε αχυερδο α λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ εν εστε
τραβαϕο ψ α λοσ πρεσενταδοσ εν λα βιβλιογραφα,
ποδρα εσπεραρσε θυε εν υν ροδαλ χοµο ελ εστυ−
διαδο ψ βαϕο υν µανεϕο φορεσταλ σοστενιδο σε
λογρεν: τασασ δε χρεχιµιεντο ϖολυµτριχο

προµεδιο δε 2�4 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 παρα λοσ πρι−
µεροσ 20 α〉οσ (αντεσ δελ πριµερ ραλεο), δε
8�12 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 παρα λοσ σιγυιεντεσ 20 α〉οσ
(εταπα δε ραλεοσ φυερτεσ ψ ποδασ), ψ ποστε−
ριορµεντε υνα τασα δε χρεχιµιεντο δε
10�15 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 (εταπα δε ραλεοσ συαϖεσ)
ηαστα λα χορτα φιναλ. Εστο εσ χονσιστεντε χον λο
πρεσενταδο παρα υν ραλεο δε υν φυσταλ δε
Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εν Μοντε Αλτο (Μαγαλλανεσ,
Χηιλε) δε 103 α〉οσ δε εδαδ, δονδε σε οβτυϖιε−
ρον ινχρεµεντοσ ϖολυµτριχοσ δε ηαστα
8 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 (Σχηµιδτ ετ αλ. 1996). Οτρασ εσ−
πεχιεσ νατιϖασ πρεσενταν τασασ δε χρεχιµιεντο
σιµιλαρεσ, χοµο Νοτηοφαγυσ οβλιθυα (Μιρβ.)
Οερστ., Νοτηοφαγυσ νερϖοσα (Πηιλ.) ∆ιµ. ετ Μιλ.
ψ Νοτηοφαγυσ δοµβεψι (Μιρβ.) Οερστ., θυε σον
λασ θυε πρεσενταν λοσ µεϕορεσ χρεχιµιεντοσ ψ
ποτενχιαλ προδυχτιϖο, λλεγανδο α ϖαλορεσ θυε
οσχιλαν εντρε 6�20 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 εν ςαλδιϖια
(Χηιλε) (∆ονοσο ετ αλ. 1993), ψ εντρε 9�
17 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 εν πλανταχιονεσ εν Ινγλατερρα
(Νοτηοφαγυσ οβλιθυα ψ Νοτηοφαγυσ νερϖοσα) (Τυλεψ
1980). Πορ οτρα παρτε, σι χοµπαραµοσ εστοσ ρε−
συλταδοσ χον οτρασ φαγ〈χεασ, σε πυεδε οβσερ−
ϖαρ θυε νο σον µυψ διφερεντεσ α λοσ αθυ
πλαντεαδοσ παρα Νοτηοφαγυσ πυµιλιο. Πορ εϕεµ−
πλο, Χαστανεα σατιϖα αλχανζα χρεχιµιεντοσ δε
13 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 (εν ελ συρ δε Ινγλατερρα) ψ δε
16 µ≥.ηα−1.α〉ο−1 (εν ελ νορτε δε Φρανχια), σιεν−
δο λασ πρινχιπαλεσ ραζονεσ παρα προµοϖερ συ
δεσαρρολλο ελ ρ〈πιδο χρεχιµιεντο οβσερϖαδο, λα
φαχιλιδαδ δε συ ινσταλαχι⌠ν ψ λα χαλιδαδ δε συ
µαδερα (Εϖεραρδ & Χηριστιε 1995).

Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εσ υνα εσπεχιε δε αλτο πο−
τενχιαλ προδυχτιϖο, χον χαραχτερστιχασ αδεχυα−
δασ χοµο παρα ποδερ σερ ινχορποραδα δεντρο
δε υν µανεϕο φορεσταλ ιντενσιϖο. Αλ χοµπαραρ
λοσ χρεχιµιεντοσ οβτενιδοσ χον οτρασ εσπεχιεσ
νατιϖασ ψ εξ⌠τιχασ, νο σε οβσερϖαρον γρανδεσ
διφερενχιασ, χονσιδερανδο λασ χονδιχιονεσ
αµβιενταλεσ ψ χλιµ〈τιχασ αδϖερσασ θυε εξιστεν
εν Τιερρα δελ Φυεγο. Χονσεχυεντεµεντε, σε
ηαχε νεχεσαριο: 1) ρεαλιζαρ εστυδιοσ δε εχοφι−
σιολογα παρα δετερµιναρ λασ λιµιταχιονεσ δελ
χρεχιµιεντο δε λοσ ρενοϖαλεσ χρεχιενδο εν
µασασ χοµπαχτασ σιν ιντερϖενχι⌠ν σιλϖχολα; 2)
αµπλιαρ ελ δεσαρρολλο δε µοδελοσ δε σιµυλα−
χι⌠ν θυε βυσθυεν λα οπτιµιζαχι⌠ν δε λοσ µο−
µεντοσ ε ιντενσιδαδεσ δε λοσ ραλεοσ; 3) αµπλιαρ
λοσ εστυδιοσ ψ ενσαψοσ δε ραλεο α λο λαργο δε
υν γραδιεντε δε χαλιδαδεσ δε σιτιο ψ δε αλτερ−
νατιϖασ δε µανεϕο σιλϖχολα; ψ 4) εσταβλεχερ πο−
λτιχασ δε ινχεντιϖο πορ παρτε δε λα αυτοριδαδ
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φορεσταλ παρα ελ µανεϕο δε λοσ βοσθυεσ δε σε−
γυνδο χρεχιµιεντο εν Τιερρα δελ Φυεγο, βυσ−
χανδο υσοσ αλτερνατιϖοσ παρα ελ προδυχτο δε
λοσ ραλεοσ τεµπρανοσ, χοµο λα φαβριχαχι⌠ν δε
ταβλεροσ δε παρτχυλασ α παρτιρ δε ρενοϖαλεσ
(Περεδο ετ αλ. 1993).

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Α τοδοσ αθυελλοσ θυε δεσδε λα δχαδα δε λοσ σεσεν−
τα τραβαϕαρον παρα λασ χιενχιασ φορεσταλεσ, εν εσπε−
χιαλ α Ενιο Μυταρελλι, ρεαλιζανδο εστυδιοσ ε
ινσταλανδο ενσαψοσ παρα λασ γενεραχιονεσ φυτυρασ
δε Τιερρα δελ Φυεγο. Α Νστορ Υρθυα, Λυισ
Χολοµβο, Ριχαρδο Ηλοπεχ ψ Ηχτορ ςαργασ δε λα
∆ιρεχχι⌠ν δε Βοσθυεσ δε λα Προϖινχια δε Τιερρα δελ
Φυεγο, ψ α Χεχιλια Φερν〈νδεζ ψ Φαβι〈ν ϑαρασ πορ ελ
αποψο ρεχιβιδο ψ λα χονφιανζα βρινδαδα παρα λα ρεα−
λιζαχι⌠ν δε εστε τραβαϕο.
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