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Τενδενχιασ οντογεντιχασ εν ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ
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ΡΕΣΥΜΕΝ. Σε εστυδιαρον λασ ϖαριαχιονεσ εν ελ 〈ρεα, λα λονγιτυδ ψ λα ρελαχι⌠ν εντρε λονγιτυδ ψ ανχηο
µ〈ξιµο δε λασ ηοϕασ δε Νοτηοφαγυσ πυµιλιο α λο λαργο δε λοσ βροτεσ ψ εντρε βροτεσ δε διφερεντε
ταµα〉ο. Εν τρεσ ποβλαχιονεσ σε ρεγιστραρον τενδενχιασ σεµεϕαντεσ εν χυαντο αλ ταµα〉ο ψ λα φορµα
δε λασ λ〈µινασ α λο λαργο δε βροτεσ δε ταµα〉ο σιµιλαρ. Εν λοσ βροτεσ χορτοσ, δε τρεσ νοµοφιλοσ, ελ
ταµα〉ο δε λα λ〈µινα σε ινχρεµεντ⌠ δεσδε ελ νοµοφιλο µ〈σ προξιµαλ ηαστα ελ µ〈σ δισταλ. Εν βροτεσ
χον µαψορ νµερο δε ηοϕασ, ελ ταµα〉ο δε λα λ〈µινα αυµεντ⌠ δεσδε λα ηοϕα µ〈σ προξιµαλ α λα
ηοϕα εν ποσιχι⌠ν 4 ⌠ 5 ψ τενδι⌠ α δισµινυιρ δεσδε στα ηαχια ηοϕασ µ〈σ δισταλεσ. Λοσ βροτεσ χορτοσ,
θυε σε δεσαρρολλαν ηαχια ελ χεντρο δε λα χοπα δελ 〈ρβολ (πρεσυµιβλεµεντε µ〈σ σοµβρεαδο), τιεν−
δεν α πρεσενταρ λ〈µινασ µ〈σ πεθυε〉ασ θυε λοσ βροτεσ δε µαψορ ταµα〉ο, χυψα ποσιχι⌠ν εν ελ 〈ρβολ
εσ µ〈σ περιφριχα (ψ µενοσ σοµβρεαδα). ∆αδο ελ ρεδυχιδο ταµα〉ο δε λασ ηοϕασ µ〈σ δισταλεσ δε λοσ
βροτεσ δε ταµα〉ο ιντερµεδιο ψ λαργο, λα χαπαχιδαδ δε απροϖεχηαµιεντο φοτοσινττιχο δελ εσπαχιο
αλχανζαδο πορ εσοσ βροτεσ σερα, εν ελ χορτο πλαζο, λιµιταδα. [Παλαβρασ χλαϖε: 〈ρεα φολιαρ, γραδιεντεσ
οντογεντιχοσ, λονγιτυδ δε ηοϕασ, Νοτηοφαγυσ πυµιλιο, ταµα〉ο δε βροτεσ.]

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Οντογενετιχ τενδενχιεσ ιν τηε σιζε ανδ φορµ οφ λεαϖεσ ιν Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ.
ετ Ενδλ.) Κρασσερ (Φαγαχεαε): ςαριατιονσ ιν τηε αρεα, λενγτη ανδ λενγτη/ωιδτη ρατιο οφ Νοτηοφαγυσ
πυµιλιο λεαϖεσ αλονγ σηοοτσ ανδ αµονγ σηοοτσ οφ διφφερεντ σιζε ωερε στυδιεδ. Φορ τηρεε ποπυλα−
τιονσ οφ τρεεσ, σιµιλαρ τενδενχιεσ ιν λεαφ σιζε ανδ φορµ ωερε φουνδ φορ σηοοτσ οφ σιµιλαρ σιζε. Ιν
σηορτ σηοοτσ, τηοσε ωιτη τηρεε γρεεν λεαϖεσ, τηε σιζε οφ τηε λαµινα τενδεδ το ινχρεασε φροµ τηε
προξιµαλ το τηε δισταλ λεαφ. Ιν σηοοτσ ωιτη µορε λεαϖεσ, τηε σιζε οφ τηε λαµινα ινχρεασεδ φροµ τηε
µοστ προξιµαλ λεαφ το τηε φουρτη ορ φιφτη λεαφ ανδ δεχρεασεδ φροµ τηεσε λεαϖεσ το τηε µοστ δισταλ
ονεσ. Σηορτ σηοοτσ, ωηιχη ωερε φουνδ χλοσε το τηε χεντρε οφ τηε χροων (ιν πρεσυµαβλψ µορε
σηαδεδ χονδιτιονσ) τενδεδ το ηαϖε σµαλλερ λεαϖεσ τηαν λονγερ σηοοτσ, ωηιχη δεϖελοπεδ ιν µορε
περιπηεραλ (ανδ λεσσ σηαδεδ) πλαχεµεντσ. Σινχε δισταλ λεαϖεσ οφ σηοοτσ οφ ιντερµεδιατε ανδ λαργε
λενγτη τενδ το βε ρελατιϖελψ σµαλλ, τηε χαπαχιτψ οφ τηεσε σηοοτσ το τακε πηοτοσψντηετιχ αδϖανταγε
οφ τηειρ σιζε ωουλδ βε λιµιτεδ ιν τηε σηορτ τερµ. [Κεψωορδσ: λεαφ αρεα, λεαφ λενγτη, Νοτηοφαγυσ
πυµιλιο, οντογενετιχ γραδιεντσ, σηοοτ σιζε.]
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Λασ ϖαριαχιονεσ θυε σε πρεσενταν εν ελ ταµα−
〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ δεντρο δε χαδα εσ−
πεχιε δε πλαντα ηαν ιντερεσαδο α λοσ χιεντφιχοσ
πορ σιγλοσ (Χριτχηφιελδ 1960; Βαρτηλµψ ετ αλ.
1997). Παρτε δε εστασ ϖαριαχιονεσ ρεσυλτα δε υνα
σεριε δε γραδιεντεσ δε οριγεν ενδ⌠γενο (φαχ−
τορεσ οντογεντιχοσ): ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε
υνα ηοϕα δεπενδεραν δε λασ εδαδεσ χρονολ⌠γι−
χα ψ φισιολ⌠γιχα δε λα πλαντα θυε λα δεσαρρολλα,

δε λα ποσιχι⌠ν δελ µεριστεµα γενεραδορ δε λα
ηοϕα εν λα πλαντα ψ δε λα ποσιχι⌠ν δε λα ηοϕα εν
εσε µεριστεµα (Σµιτη & Ηακε 1992; ϑονεσ
2001). Σιν εµβαργο, λα γραν µαψορα δε λοσ εσ−
τυδιοσ σοβρε λασ ϖαριαχιονεσ ιντραεσπεχφιχασ εν
ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ σε ηα χεντρα−
δο εν λοσ εφεχτοσ δε φαχτορεσ αµβιενταλεσ (ε.γ.,
∆αλε 1965; Βυλλ 1968; Αυλδ ετ αλ. 1978; Φαρρισ
1984; Γρατανι 1996; Λαµβερσ ετ αλ. 1998; Ρειχη
ετ αλ. 1998; Γαρνιερ ετ αλ. 1999; Ροδεριχκ ετ αλ.
1999). Ταντο εστοσ εστυδιοσ χοµο οτροσ ενφο−
χαδοσ εν ελ δεσαρρολλο δε µοδελοσ θυε ϖινχυ−
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λαν λα φορµα ψ ελ φυνχιοναµιεντο δε λασ ηοϕασ
(Παρκηυρστ & Λουχκσ 1972; Γιϖνιση & ςερµειϕ
1976; Οριανσ & Σολβριγ 1977; Σµιτη & Νοβελ
1977; Γιϖνιση 1979; Νικλασ 1999) δεσεστιµαν
ελ εφεχτο δε λοσ µενχιοναδοσ γραδιεντεσ
οντογεντιχοσ. Αλγυνασ δε λασ χονχλυσιονεσ δε
εστοσ εστυδιοσ, χοµο λα ρελαχι⌠ν νεγατιϖα εν−
τρε ταµα〉ο φολιαρ ε ιντενσιδαδ δε λυζ ινχιδεν−
τε (Μοραλεσ ετ αλ. 1991, 1992; Σµιτη ετ αλ. 1998),
σον α µενυδο εξτενδιδασ α εσπεχιεσ χυψοσ
γραδιεντεσ οντογεντιχοσ δε ταµα〉ο φολιαρ σε
δεσχονοχεν (ε.γ., Λοεωε ετ αλ. 1997; Βαρρερα ετ
αλ. 2000). Εν ελ χασο δε λασ εσπεχιεσ αρβ⌠ρεασ,
λασ τενδενχιασ οντογεντιχασ εν ελ ταµα〉ο ψ
λα φορµα δε λασ ηοϕασ πυεδεν εξπρεσαρσε α λο
λαργο δε µυχηοσ α〉οσ, δε µανερα θυε ελ εφεχ−
το πυντυαλ δε δετερµιναδο φαχτορ αµβιενταλ
σοβρε εσασ ϖαριαβλεσ πυεδε ρεσυλταρ δε διφχιλ
πρεδιχχι⌠ν (Βαρτηλµψ ετ αλ. 1997; Νιχολινι &
Χηανσον 1999).

Εν εσπεχιεσ αρβ⌠ρεασ, εσ ποσιβλε λα διφερεν−
χιαχι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δε τενδενχιασ οντο−
γεντιχασ ψ δε φαχτορεσ αµβιενταλεσ σοβρε λα
µορφολογα φολιαρ α παρτιρ δελ ρεχονοχιµιεντο
ψ χατεγοριζαχι⌠ν δε συσ υνιδαδεσ εστρυχτυ−
ραλεσ, εσ δεχιρ, εϕεσ ψ βροτεσ. Λα ιδεντιφιχαχι⌠ν
δε ϖαριαχιονεσ σιστεµ〈τιχασ εν δετερµιναδασ
χαραχτερστιχασ φολιαρεσ δε υνιδαδεσ εστρυχτυρα−
λεσ σεµεϕαντεσ εν ινδιϖιδυοσ θυε σε δεσαρρο−
λλαν βαϕο διφερεντεσ χονδιχιονεσ σε χονσιδερα
υνα πρυεβα δε λα εξιστενχια δε τενδενχιασ
οντογεντιχασ (Βαρτηλµψ ετ αλ. 1997). Εν ελ
πρεσεντε εστυδιο σε αναλιζαν λασ ϖαριαχιονεσ εν
ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ δε λενγα,
Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ. ετ Ενδλ.) Κρασσερ
(Φαγαχεαε), α λο λαργο δε βροτεσ δε διφερεντεσ
ταµα〉οσ δεσαρρολλαδοσ πορ 〈ρβολεσ περτενε−
χιεντεσ α τρεσ ποβλαχιονεσ εσποντ〈νεασ. Οβσερ−
ϖαχιονεσ πρεϖιασ συγεραν λα εξιστενχια δε
ϖαριαχιονεσ εν ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηο−
ϕασ δε εστα εσπεχιε εντρε βροτεσ ψ α λο λαργο δε
υν µισµο βροτε, αυνθυε νο εξιστα ινφορµα−
χι⌠ν νυµριχα θυε ινδιχαρα σι ταλεσ ϖαριαχιο−
νεσ µορφολ⌠γιχασ ρεσπονδαν α τενδενχιασ
οντογεντιχασ. Ταµβιν σε οβσερϖαρον ϖαρια−
χιονεσ εν ελ ταµα〉ο δε λοσ πριµορδιοσ δεντρο
δε ψεµασ (Σουζα ετ αλ. 2000).

Νοτηοφαγυσ πυµιλιο εσ υνα εσπεχιε δεχιδυα
µαδεραβλε δε γραν ιµπορτανχια εν λοσ Ανδεσ
δελ συρ δε Αργεντινα ψ Χηιλε (Μαρτνεζ−Παστυρ
ετ αλ. 2000). Φορµα βοσθυεσ πυροσ εν ελ λµιτε
αλτιτυδιναλ δε λοσ Βοσθυεσ Συβαντ〈ρτιχοσ ψ βοσ−
θυεσ µιξτοσ α µενορ αλτιτυδ (Λοεωε ετ αλ. 1997;
Βαϖα 1998). Εστα εσπεχιε σε ενχυεντρα εντρε ελ

νιϖελ δελ µαρ, εν Τιερρα δελ Φυεγο, ψ λοσ
1800 µ.σ.ν.µ. εν λα προϖινχια δε Νευθυν. Εν
Ν. πυµιλιο, ελ χρεχιµιεντο εν λονγιτυδ δε λοσ
εϕεσ εσ ρτµιχο. Εν χαδα εσταχι⌠ν δε χρεχιµιεν−
το (πριµαϖερα−ϖερανο), σε προδυχε ελ αλαργα−
µιεντο ινιντερρυµπιδο δε υν νυεϖο βροτε εν
ελ εξτρεµο δισταλ δε χαδα εϕε (Βαρτηλµψ ετ
αλ. 1999). Εν εστα εσπεχιε, λα µαψορα δε λοσ βρο−
τεσ θυε σε δεσαρρολλαν δεριϖα δε ψεµασ
αξιλαρεσ; λα φορµαχι⌠ν δε ψεµασ τερµιναλεσ εσ
ποχο φρεχυεντε. Εν ελ νορτε δε λα Παταγονια, λα
βροταχι⌠ν εν Ν. πυµιλιο σε ινιχια, χαδα α〉ο,
εντρε µεδιαδοσ δε σεπτιεµβρε ψ µεδιαδοσ δε
οχτυβρε (Ρυσχη 1993).

Λα χοπα δε λοσ ινδιϖιδυοσ ϕ⌠ϖενεσ δε Ν.
πυµιλιο δεσαρρολλαδοσ εν αµβιεντεσ αβιερτοσ σε
χοµπονε δε ϖαριοσ τιποσ δε εϕεσ θυε, σεγν
εστυδιοσ πρεϖιοσ, πυεδεν χατεγοριζαρσε εν:
1) τρονχο, ο εϕε ϖερτιχαλ, 2) ραµασ πρινχιπαλεσ,
3) ραµασ σεχυνδαριασ ψ 4) ραµασ χορτασ
(Πυντιερι ετ αλ. 1999). Λασ ραµασ πρινχιπαλεσ σον
εϕεσ θυε χρεχεν εν φορµα ινχλιναδα υ ηοριζον−
ταλ α παρτιρ δε λα πορχι⌠ν δισταλ δε χαδα βροτε
δελ τρονχο. Α παρτιρ δε εστασ ραµασ δε λαργα
ϖιδα σε οριγινα γραν παρτε δελ ϖολυµεν δε ρα−
µασ δε λα χοπα. Λασ ραµασ σεχυνδαριασ σον εϕεσ
ηοριζονταλεσ δε µενορ ϖιγορ ψ ϖιδα µ〈σ χορτα
θυε λασ ραµασ πρινχιπαλεσ; δεριϖαν δελ τρονχο
ο δε ραµασ πρινχιπαλεσ. Λασ ραµασ χορτασ σον
εϕεσ ηοριζονταλεσ ο ϖερτιχαλεσ θυε δεριϖαν δελ
τρονχο, λασ ραµασ πρινχιπαλεσ ο λασ ραµασ σε−
χυνδαριασ (Βαρτηλµψ ετ αλ. 1999). Εν εστα εσ−
πεχιε, λα λονγιτυδ, ελ νµερο δε νυδοσ ψ λα
φιναλιζαχι⌠ν δελ αλαργαµιεντο δε λοσ βροτεσ
συελεν σερ µ〈ξιµοσ παρα ελ τρονχο ψ µνιµοσ
παρα λασ ραµασ χορτασ (Πυντιερι ετ αλ. 1999).

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Λασ µυεστρασ φυερον τοµαδασ δε σιτιοσ υβι−
χαδοσ εν ελ Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ Ηυαπι
(Αργεντινα). Εν εστα ρεγι⌠ν, λοσ συελοσ δεριϖαν
πρινχιπαλµεντε δε χενιζασ ϖολχ〈νιχασ (Σχοππα
1998) ψ λασ πρεχιπιταχιονεσ εστ〈ν χονχεντραδασ
εν οτο〉ο ε ινϖιερνο (Χοντι 1998). Σε σελεχχιο−
ναρον τρεσ σιτιοσ δε µυεστρεο εν λοσ χυαλεσ Ν.
πυµιλιο εσ λα εσπεχιε αρβ⌠ρεα δοµιναντε. Υνο
δε εστοσ σιτιοσ σε ενχυεντρα εν λα πορχι⌠ν µ〈σ
βαϕα δε λα λαδερα ΝΕ δελ Χερρο Χατεδραλ
(41°09∋Σ; 71°30∋Ο, 1000 µ.σ.ν.µ., πρεχιπιταχι⌠ν
ανυαλ: ∼1400 µµ; Βαρροσ ετ αλ. 1983) δονδε
αχτυαλµεντε, δεβιδο α λα ιντερϖενχι⌠ν δελ
ηοµβρε σοβρε ελ βοσθυε νατιϖο δε Ν. πυµιλιο,
σε ενχυεντραν πεθυε〉οσ µανχηονεσ δε 〈ρβο−
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λεσ δε εστα εσπεχιε ροδεαδοσ πορ µατορραλεσ δε
Νοτηοφαγυσ ανταρχτιχα ψ Χηυσθυεα χυλεου. Ελ σε−
γυνδο σιτιο δε µυεστρεο σε ενχυεντρα εν ελ
Χερρο Οττο (41°09∋Σ; 71°10∋Ο, 1350 µ.σ.ν.µ.,
πρεχιπιταχι⌠ν ανυαλ: ∼800 µµ; Χοντι 1998),
δονδε λα ιντερϖενχι⌠ν ηυµανα ηα οριγιναδο
χλαροσ δε µ〈σ δε 100 µ2 εντρε λοσ 〈ρβολεσ αδυλ−
τοσ δε Ν. πυµιλιο ρεµανεντεσ δελ βοσθυε οριγι−
ναλ. ∆ιχηοσ χλαροσ σε ενχυεντραν οχυπαδοσ πορ
λα αβυνδαντε ρεγενεραχι⌠ν δε εστα εσπεχιε. Ελ
τερχερ σιτιο δε µυεστρεο εσ ελ ςαλλε δελ Χηαλλ−
Ηυαχο (δενοµιναδο Χηαλλ−Ηυαχο δε αθυ εν
αδελαντε; 41°09∋Σ; 71°18∋Ο, 1350 µ.σ.ν.µ., πρε−
χιπιταχι⌠ν ανυαλ: ∼1100 µµ; Βαρροσ ετ αλ.
1983), ελ χυαλ εστ〈 ινχλυιδο εν υν 〈ρεα προτεγι−
δα δονδε λα χοβερτυρα δε ινδιϖιδυοσ αδυλτοσ
δε Ν. πυµιλιο εσ ρελατιϖαµεντε αλτα; λα ρεγενε−
ραχι⌠ν δε Ν. πυµιλιο εν εστε σιτιο τιενε λυγαρ
βαϕο πεθυε〉οσ χλαροσ δελ δοσελ. Αδεµ〈σ δε λασ
πρεχιπιταχιονεσ, λα πρινχιπαλ διφερενχια αµ−
βιενταλ εντρε λοσ σιτιοσ δε ρεγενεραχι⌠ν δε Ν.
πυµιλιο σελεχχιοναδοσ ρεσιδε εν ελ γραδο δε
λυµινοσιδαδ, θυε εσ ρελατιϖαµεντε βαϕο παρα
λοσ ινδιϖιδυοσ ϕ⌠ϖενεσ δε Χηαλλ−Ηυαχο, ιντερ−
µεδιο παρα λοσ δελ Χερρο Οττο ψ ελεϖαδο παρα
λοσ δελ Χερρο Χατεδραλ.

Εν χαδα σιτιο σε χορταρον βροτεσ δε 〈ρβολεσ
ϕ⌠ϖενεσ εν φασε δε χρεχιµιεντο ϖιγοροσο
(Βαρτηλµψ ετ αλ. 1999), δε εντρε 11 ψ 21 α〉οσ
δε εδαδ, χον υν δι〈µετρο δελ τρονχο (α 1.5 µ
δε αλτυρα) δε εντρε 2.7 ψ 5.5 χµ. Σε χοσεχηαρον
βροτεσ αλ φιναλ δελ περοδο δε αλαργαµιεντο δε
λοσ µισµοσ, µιεντρασ συσ νοµοφιλοσ σε ενχον−
τραβαν εν πιε. Νο σε χονσιδεραρον εν ελ πρε−
σεντε εστυδιο λασ ηοϕασ εσχυαµιφορµεσ ο
χαταφιλοσ (θυε εν εστα εσπεχιε συελεν πρεσεν−
ταρσε εν νµερο δε χυατρο; Πυντιερι ετ αλ. 1999;
Σουζα ετ αλ. 2000). Α φιν δε αβαρχαρ εν λα µα−
ψορ µεδιδα ποσιβλε λοσ διφερεντεσ ταµα〉οσ δε
βροτεσ δεσαρρολλαδοσ εν εστα εσπεχιε, σε χο−
σεχηαρον χυατρο βροτεσ πορ 〈ρβολ, χαδα υνο
χορρεσπονδιεντε α υνο δε λοσ χυατρο εϕεσ ινδι−
χαδοσ αρριβα (τρονχο, ραµασ πρινχιπαλεσ, ραµασ
σεχυνδαριασ ψ ραµασ χορτασ). Λα ϖαριαχι⌠ν ιντρα−
ινδιϖιδυαλ εν ελ ταµα〉ο δε λασ ηοϕασ δε χαδα
τιπο δε βροτε νο φυε χονσιδεραδα εν εστε εστυ−
διο.

Σε ρεαλιζ⌠ υν πριµερ µυεστρεο εν λοσ τρεσ
σιτιοσ αλ φιναλ δελ περοδο δε χρεχιµιεντο
1996−1997. Ελ νµερο δε 〈ρβολεσ σελεχχιοναδοσ
πορ σιτιο φυε δε 14 εν Χερρο Χατεδραλ, 15 εν
Χηαλλ−Ηυαχο ψ 16 εν Χερρο Οττο. Χον ελ οβϕε−
τιϖο δε αναλιζαρ λασ ϖαριαχιονεσ ιντερανυαλεσ εν
ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ, σε ρεαλιζ⌠

υν σεγυνδο µυεστρεο δε βροτεσ α παρτιρ δε υνα
µυεστρα (ινδεπενδιεντε δε λα πριµερα) δε 65
〈ρβολεσ δελ Χερρο Οττο λυεγο δε φιναλιζαδο ελ
περοδο δε χρεχιµιεντο 1997−1998.

Σε ρεγιστρ⌠ ελ νµερο δε νοµοφιλοσ δε χαδα
βροτε µυεστρεαδο. Α χαδα νοµοφιλο δε χαδα
βροτε σε λε ασιγν⌠ υν νµερο δε ρανγο χορρεσ−
πονδιεντε α συ ποσιχι⌠ν χονταδα α παρτιρ δελ
εξτρεµο προξιµαλ δε συ βροτε πορταδορ. Σε
µιδιερον χον χαλιβρε λα λονγιτυδ ψ ελ ανχηο
µ〈ξιµο δε λα λ〈µινα δε χαδα νοµοφιλο, χον
υνα πρεχισι⌠ν δε 0.1 µµ. ∆ε τοδοσ λοσ βροτεσ
µυεστρεαδοσ αλ φιναλιζαρ ελ περοδο δε χρεχι−
µιεντο 1996−1997 σε µιδι⌠ λα συπερφιχιε
(υνιφαχιαλ) δε χαδα λ〈µινα, εσχανεαδα χον ελ
προγραµα ΣΙΓΜΑ ΣΧΑΝ. Λα µεδιχι⌠ν δελ ταµα−
〉ο σ⌠λο σε ρεαλιζ⌠ σοβρε αθυελλασ λ〈µινασ νο
δα〉αδασ ο ποχο δα〉αδασ; λασ λ〈µινασ σεϖερα−
µεντε δα〉αδασ (απροξιµαδαµεντε µ〈σ δελ
25% δε λα λ〈µινα φαλταντε) φυερον δεσχαρταδασ.
Σε ρεγιστρ⌠ ελ νµερο δε λ〈µινασ σεϖεραµεν−
τε δα〉αδασ (απαρεντεµεντε πορ ινσεχτοσ) πορ
βροτε. Λοσ βροτεσ χον µ〈σ δελ 25% δε λασ λ〈µι−
νασ φαλταντεσ φυερον εξχλυιδοσ δε λασ χοµπα−
ραχιονεσ εσταδστιχασ.

Παρα χαδα σιτιο, λοσ βροτεσ φυερον αγρυπαδοσ
σεγν ελ νµερο δε νοµοφιλοσ, εν χονχορδαν−
χια χον εστυδιοσ πρεϖιοσ σοβρε εστα εσπεχιε
(Πυντιερι ετ αλ. 1999; Σουζα ετ αλ. 2000). Λοσ γρυ−
ποσ χονσιδεραδοσ φυερον: 1) γρυπο 1: βροτεσ
χον 3 νοµοφιλοσ; 2) γρυπο 2: βροτεσ χον 4�10
νοµοφιλοσ; 3) γρυπο 3: βροτεσ χον 11�15 νοµο−
φιλοσ; 4) γρυπο 4: βροτεσ χον 16�20 νοµοφιλοσ;
ψ 5) γρυπο 5: βροτεσ χον 21�29 νοµοφιλοσ (Τα−
βλα 1). Σε ενχοντραρον βροτεσ χον µ〈σ δε 29

Σιτιο

Χερρο Οττο

Γρυπο
Χερρο

Χατεδραλ
Χηαλλ−
Ηυαχο 1996−1997 1997−1998

1 14 15 16 65
2 17 12 11 51
3 11 14 18 48
4 9 11 6 21
5 5 8 13 15

Ταβλα 1. Νµερο δε βροτεσ δε Ν. πυµιλιο εν χαδα γρυ−
πο δε ταµα〉ο δε βροτε εν λοσ σιτιοσ δε µυεστρεο δελ
Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ Ηυαπι. Λοσ γρυποσ εστ〈ν
δεφινιδοσ εν Μτοδοσ.
Ταβλε 1. Νυµβερ οφ σηοοτσ οφ Ν. πυµιλιο φορ εαχη
σηοοτ−σιζε γρουπ ιν σαµπλινγ σιτεσ ιν Ναηυελ Ηυαπι
Νατιοναλ Παρκ. Γρουπσ αρε δεφινεδ ιν Μετηοδσ.
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νοµοφιλοσ, περο συ νµερο φυε δεµασιαδο
βαϕο, δε µανερα θυε νο φυερον χονσιδεραδοσ.
Παρα χαδα γρυπο δε χαδα σιτιο σε οβτυϖιερον
προµεδιοσ δε λα λονγιτυδ, λα ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/
ανχηο (θυε σε υτιλιζ⌠ χοµο ινδιχαδορ δε λα φορ−
µα δε λα λ〈µινα) ψ λα συπερφιχιε παρα χαδα πο−
σιχι⌠ν δε λοσ νοµοφιλοσ σοβρε λοσ βροτεσ. Σε
ρεαλιζαρον χοµπαραχιονεσ δε εστασ τρεσ ϖαρια−
βλεσ εντρε γρυποσ δε ταµα〉ο δε βροτε ψ εντρε
σιτιοσ παρα λασ ποσιχιονεσ 3, 8, 12 ψ 16, χοντα−
δασ α παρτιρ δελ εξτρεµο προξιµαλ δε λοσ βρο−
τεσ. Λασ λ〈µινασ εν ποσιχι⌠ν 3 σε χοµπαραρον
εντρε λοσ χινχο γρυποσ. Λασ λ〈µινασ εν ποσι−
χι⌠ν 8 σε χοµπαραρον εντρε λοσ γρυποσ 2 α 5,
αθυελλασ εν ποσιχι⌠ν 12 εντρε λοσ γρυποσ 3 α 5
ψ αθυελλασ εν ποσιχι⌠ν 16 εντρε λοσ γρυποσ 4 ψ
5. Λασ χοµπαραχιονεσ σε ρεαλιζαρον µεδιαντε
ΑΝΟςΑ δε δοσ φαχτορεσ παρα δισε〉οσ νο βαλαν−
χεαδοσ (Σοκαλ & Ροηλφ 1981), υσανδο λοσ σιτιοσ
ψ λοσ γρυποσ δε ταµα〉ο δε βροτε χοµο φαχτο−
ρεσ. Παρα λα λονγιτυδ ψ λα ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/αν−
χηο δε λα λ〈µινα σε ρεαλιζαρον χοµπαραχιονεσ
εντρε Χερρο Χατεδραλ, Χηαλλ−Ηυαχο (µυεστρεο
δε 1996−1997), Χερρο Οττο δε 1996−1997 ψ Χε−

ρρο Οττο δε 1997−1998. Εν ελ χασο δε λα συπερ−
φιχιε δε λα λ〈µινα σε χοµπαραρον λασ τρεσ µυεσ−
τρασ δε βροτεσ δεσαρρολλαδοσ εν 1996−1997.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Εν τοδοσ λοσ γρυποσ δε ταµα〉ο δε βροτε λα
λονγιτυδ δε λα λ〈µινα σε ινχρεµεντ⌠ δεσδε ελ
νοµοφιλο εν ποσιχι⌠ν 1 αλ νοµοφιλο εν ποσι−
χι⌠ν 3 α 5 (Φιγυρα 1). Εν λοσ γρυποσ 2 α 5, λα
λονγιτυδ δε λα λ〈µινα δεχρεχι⌠ δεσδε λα ποσι−
χι⌠ν 4 ⌠ 5 ηαχια ποσιχιονεσ µ〈σ δισταλεσ. Εστα
δισµινυχι⌠ν δε λα λονγιτυδ δε λα λ〈µινα φυε
µ〈σ νοταβλε ψ χονσιστεντε εν λοσ βροτεσ µ〈σ
χορτοσ θυε εν λοσ µ〈σ λαργοσ. Λα λονγιτυδ δε λα
λ〈µινα ϖαρι⌠ ιρρεγυλαρµεντε παρα λασ ποσιχιο−
νεσ µ〈σ δισταλεσ δε λοσ βροτεσ δελ γρυπο 5. Ταν−
το ελ γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε χοµο ελ σιτιο
αφεχταρον σιγνιφιχατιϖαµεντε λα λονγιτυδ δε λα
λ〈µινα παρα λασ ποσιχιονεσ 3, 8 ψ 12 (Ταβλα 2).
Λα λονγιτυδ δε λα λ〈µινα δε λασ ηοϕασ εν ποσι−
χι⌠ν 16 φυε σιγνιφιχατιϖαµεντε αφεχταδα πορ ελ
νµερο δε νοµοφιλοσ δελ βροτε πορταδορ, περο
νο διφιρι⌠ εντρε σιτιοσ. Λα ιντεραχχι⌠ν εντρε γρυ−

Φιγυρα 1. Λονγιτυδ (προµεδιο ± ΕΕ) δε λα λ〈µινα δε νοµοφιλοσ δε Ν. πυµιλιο δε λοσ σιτιοσ δε µυεστρεο δελ
Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ Ηυαπι, εξπρεσαδοσ εν φυνχι⌠ν δελ νµερο δε ρανγο δελ νοµοφιλο χονταδο α παρτιρ
δελ εξτρεµο προξιµαλ δελ βροτε πορταδορ. Σε µυεστραν λοσ ϖαλορεσ παρα χαδα γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε δεφι−
νιδο εν Μτοδοσ.
Φιγυρε 1. Μεαν (± ΣΕ) λενγτη οφ λεαφ λαµινα φορ Ν. πυµιλιο ιν σαµπλινγ σιτεσ ιν Ναηυελ Ηυαπι Νατιοναλ Παρκ,
εξπρεσσεδ αχχορδινγ το τηε ρανκ νυµβερ οφ τηε λεαφ ον ιτσ βεαρινγ σηοοτ (χουντεδ φροµ τηε σηοοτ�σ προξιµαλ
ενδ). ςαλυεσ φορ εαχη σηοοτ−σιζε γρουπ δεφινεδ ιν Μετηοδσ αρε σηοων.

Ποσιχι⌠ν

Γρυπο 5

0

10

20

30

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Γρυπο 4

0

10

20

30

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Λ
ο
ν
γ
ιτυ

δ
 (

µ
µ

)

Γρυπο 3

0

10

20

30

40

1 3 5 7 9 11 13 15

Χο. Χατεδραλ
Χηαλλ−Ηυαχο
Χο. Οττο 1996−97
Χο. Οττο 1997−98

Γρυπο 2

0

10

20

30

40

1 3 5 7 9 11

Γρυπο 1

0

10

20

30

40

1 3 5

Λ
ο
ν
γ
ιτυ

δ
 (

µ
µ

)



∆ιχιεµβρε 2001 ΤΑΜΑ∇Ο Ψ ΦΟΡΜΑ ∆Ε ΛΑΣ ΗΟϑΑΣ ΕΝ ΝΟΤΗΟΦΑΓΥΣ ΠΥΜΙΛΙΟ 109

πο δε ταµα〉ο δε βροτε ψ σιτιο φυε σιγνιφιχατιϖα
εν ελ χασο δε λα λονγιτυδ δε λασ λ〈µινασ εν
ποσιχιονεσ 3 ψ 16. Παρα υνα ποσιχι⌠ν δετερµι−
ναδα, λασ ηοϕασ δε βροτεσ χον µαψορ νµερο
δε νοµοφιλοσ πρεσενταρον υνα λ〈µινα δε µα−
ψορ λονγιτυδ θυε λασ δε µενορ νµερο δε
νοµοφιλοσ. Εν τρµινοσ γενεραλεσ, λασ ηοϕασ δε
λοσ βροτεσ δε Χηαλλ−Ηυαχο πρεσενταρον λ〈µι−
νασ αλγο µ〈σ χορτασ (παρα υνα ποσιχι⌠ν δετερ−
µιναδα) θυε αθυελλασ δε λοσ οτροσ σιτιοσ
(Φιγυρα 1).

Εν λοσ βροτεσ δε λοσ γρυποσ 1 ψ 2, λα ρελαχι⌠ν
λονγιτυδ/ανχηο δε λα λ〈µινα σε ινχρεµεντ⌠
δεσδε λασ ηοϕασ προξιµαλεσ α λασ ηοϕασ εν ποσι−
χιονεσ ιντερµεδιασ ο δισταλεσ (Φιγυρα 2). Εν λοσ
γρυποσ 3 ψ 4, εστα ρελαχι⌠ν τενδι⌠ α ινχρε−
µενταρσε δεσδε λασ ηοϕασ µ〈σ προξιµαλεσ α λασ
ηοϕασ εν ποσιχιονεσ ιντερµεδιασ ψ α δεχρεχερ
παρα λασ ηοϕασ δισταλεσ. Λασ ϖαριαχιονεσ εν ελ
γρυπο 5 δεπενδιερον δελ σιτιο χονσιδεραδο,
αυνθυε εν λα µαψορα δε λοσ βροτεσ λασ ηοϕασ
εν ποσιχιονεσ 7 α 15 τενδιερον α πρεσενταρ υνα
λ〈µινα χον ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο µαψορ θυε
λα δε ηοϕασ µ〈σ προξιµαλεσ ψ µ〈σ δισταλεσ. Εν

τοδοσ λοσ σιτιοσ λα ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο δε
λα λ〈µινα δε ηοϕασ εν ποσιχι⌠ν 3 φυε σιγνιφιχα−
τιϖαµεντε µενορ παρα ελ γρυπο 1 θυε παρα λοσ
οτροσ γρυποσ (Φιγυρα 2 ψ Ταβλα 2). Παρα λασ λ〈−
µινασ δε λασ ηοϕασ εν ποσιχιονεσ 8, 12 ψ 16, εσα
ρελαχι⌠ν φυε ινδεπενδιεντε ταντο δελ γρυπο δε
ταµα〉ο δε βροτε χοµο δελ σιτιο. Παρα χαδα γρυ−
πο δε ταµα〉ο δε βροτε, λασ ηοϕασ δε Χερρο Χα−
τεδραλ ψ δε Χηαλλ−Ηυαχο τενδιερον α πρεσενταρ
υνα λ〈µινα χον ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο µα−
ψορ θυε αθυελλασ δε Χερρο Οττο (Φιγυρα 2). Λα
ιντεραχχι⌠ν εντρε γρυπο ψ σιτιο νο αφεχτ⌠
σιγνιφιχατιϖαµεντε λα ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο
δε λα λ〈µινα παρα νινγυνα δε λασ ποσιχιονεσ
χονσιδεραδασ (Ταβλα 2).

Εν λοσ βροτεσ δελ γρυπο 1, λα συπερφιχιε δε λα
λ〈µινα σε ινχρεµεντ⌠ λινεαλµεντε δεσδε λασ
ηοϕασ προξιµαλεσ α λασ ηοϕασ δισταλεσ (Φιγυρα 3).
Εν λοσ βροτεσ δε λοσ γρυποσ 2, 3 ψ 4, λα συπερφι−
χιε δε λα λ〈µινα σε ινχρεµεντ⌠ δεσδε λα ηοϕα
µ〈σ προξιµαλ α λασ ηοϕασ εν ποσιχιονεσ 3 α 4, ψ
δεχρεχι⌠ γραδυαλµεντε παρα ηοϕασ µ〈σ δισ−
ταλεσ. Εν λοσ βροτεσ δελ γρυπο 5 σε πρεσεντ⌠ υν
σεγυνδο πιχο εν λοσ ϖαλορεσ δε συπερφιχιε δε

Φιγυρα 2. Ρελαχι⌠ν εντρε λα λονγιτυδ ψ ελ ανχηο δε λα λ〈µινα (προµεδιο ± ΕΕ) εν λ〈µινασ δε νοµοφιλοσ δε Ν.
πυµιλιο δε λοσ σιτιοσ δε µυεστρεο δελ Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ Ηυαπι, εξπρεσαδοσ εν φυνχι⌠ν δελ νµερο δε
ρανγο δελ νοµοφιλο χονταδο α παρτιρ δελ εξτρεµο προξιµαλ δελ βροτε πορταδορ. Σε µυεστραν λοσ ϖαλορεσ παρα
χαδα γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε δεφινιδο εν Μτοδοσ.
Φιγυρε 2. Μεαν (± ΣΕ) λενγτη/ωιδτη ρατιο οφ ινδιϖιδυαλ λεαϖεσ οφ Ν. πυµιλιο ιν σαµπλινγ σιτεσ ιν Ναηυελ Ηυαπι
Νατιοναλ Παρκ, εξπρεσσεδ αχχορδινγ το τηε ρανκ νυµβερ οφ τηε λεαφ ον ιτσ βεαρινγ σηοοτ (χουντεδ φροµ τηε
σηοοτ�σ προξιµαλ ενδ). ςαλυεσ φορ εαχη σηοοτ−σιζε γρουπ δεφινεδ ιν Μετηοδσ αρε σηοων.
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λα λ〈µινα παρα ηοϕασ εν ποσιχιονεσ ιντερµε−
διασ α δισταλεσ (Φιγυρα 3). Λα συπερφιχιε δε λα
λ〈µινα δε λασ ηοϕασ εν ποσιχιονεσ 3, 8 ψ 12 δε−
πενδι⌠ δελ γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε (µαψορ
παρα βροτεσ µαψορεσ) ψ δελ σιτιο (µενορ παρα
Χηαλλ−Ηυαχο θυε παρα λοσ οτροσ). Λα συπερφιχιε
δε λα λ〈µινα δε λασ ηοϕασ εν ποσιχι⌠ν 16 νο
δεπενδι⌠ δελ γρυπο νι δελ σιτιο (Ταβλα 2). Παρα
νινγυνα δε λασ ποσιχιονεσ σε ενχοντρ⌠ υν εφεχ−
το σιγνιφιχατιϖο δε λα ιντεραχχι⌠ν εντρε γρυπο
ψ σιτιο σοβρε λα συπερφιχιε δε λα λ〈µινα.

Παρα τοδασ λασ µυεστρασ, ελ πορχενταϕε δε λ〈−
µινασ δα〉αδασ πορ βροτε τενδι⌠ α σερ µενορ
εν βροτεσ χορτοσ θυε εν βροτεσ λαργοσ (Φιγυρα 4).
Εν εστε σεντιδο, λα µαψορ ϖαριαχι⌠ν εντρε γρυ−
ποσ δε ταµα〉ο δε βροτε σε πρεσεντ⌠ παρα Χε−
ρρο Χατεδραλ, ψ λα µενορ παρα Χηαλλ−Ηυαχο.

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

ςαριαχιονεσ οντογεντιχασ

Εστε εστυδιο µυεστρα θυε ταντο ελ ταµα〉ο
χοµο λα φορµα δε λα λ〈µινα δε λασ ηοϕασ δε Ν.
πυµιλιο ϖαραν σιγυιενδο γραδιεντεσ ρελαχιονα−
δοσ ταντο χον λα ποσιχι⌠ν δε λα ηοϕα δεσδε ελ
εξτρεµο προξιµαλ δελ βροτε θυε λα πορτα, χοµο
χον λα ποσιχι⌠ν δελ βροτε πορταδορ εν ελ 〈ρβολ.
Ελ ινχρεµεντο εν λα λονγιτυδ ψ λα συπερφιχιε
δε λα λ〈µινα δεσδε λα ηοϕα µ〈σ προξιµαλ ηαστα
ηοϕασ υβιχαδασ εν λοσ τρεσ ο χυατρο νυδοσ σι−
γυιεντεσ ηαχια ελ εξτρεµο δισταλ δελ βροτε, πα−
ρεχε σερ υνα τενδενχια γενεραλ εν τοδοσ λοσ
τιποσ δε βροτεσ, ινδεπενδιεντεµεντε δελ τα−
µα〉ο δελ βροτε ψ δελ σιτιο δονδε σε δεσαρρολλα
ελ 〈ρβολ θυε λο πορτα (Φιγυρα 5). Ασιµισµο, ελ
δεχρεχιµιεντο εν λα λονγιτυδ δε λα λ〈µινα ηα−
χια ελ εξτρεµο δισταλ δε βροτεσ δε µ〈σ δε τρεσ
νοµοφιλοσ παρεχε σερ υνα χαραχτερστιχα δε εστα
εσπεχιε. Εν Ν. πυµιλιο, λασ ηοϕασ θυε σε δεσα−
ρρολλαν χερχα δελ εξτρεµο προξιµαλ δε υν βρο−
τε τιενδεν α πρεσενταρ υνα λ〈µινα δε χοντορνο
µ〈σ αµπλιαµεντε οϖαδο (ι.ε., χον υνα βαϕα
ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο) θυε ηοϕασ µ〈σ
δισταλεσ δελ µισµο βροτε. Εστα τενδενχια εσ
µενοσ νοταβλε παρα βροτεσ δε µαψορ ταµα〉ο
θυε παρα βροτεσ µ〈σ χορτοσ.

Λασ τενδενχιασ εν χυαντο α λα λονγιτυδ, λα
συπερφιχιε ψ λα ρελαχι⌠ν λονγιτυδ/ανχηο δε λα
λ〈µινα ηαχια ελ εξτρεµο δισταλ δε βροτεσ χον
µ〈σ δε 20 νυδοσ φυερον µενοσ χονσιστεντεσ
θυε λασ µενχιοναδασ παρα βροτεσ µ〈σ χορτοσ.
Εστα δισχρεπανχια ποδρα δεβερσε α θυε λοσ βρο−
τεσ δε Ν. πυµιλιο δε µ〈σ δε 20 νυδοσ συελεν
πρεσενταρ αλγυνασ ηοϕασ νεοφορµαδασ (ι.ε., θυε
σε αλαργαν αλ τιεµπο θυε σε διφερενχιαν)
δισταλµεντε χον ρεσπεχτο α συσ ηοϕασ πρεφορ−
µαδασ (ι.ε., διφερενχιαδασ χοµο παρτε δε υνα
ψεµα χον αντεριοριδαδ αλ αλαργαµιεντο δελ
βροτε) (Σουζα ετ αλ. 2000). Λασ ϖαριαχιονεσ εν−
τρε βροτεσ εν χυαντο αλ νµερο δε ηοϕασ
πρεφορµαδασ ποδραν δετερµιναρ θυε, αλ προ−
µεδιαρ ταµα〉οσ δε λ〈µινασ παρα υνα ποσιχι⌠ν
χερχανα αλ εξτρεµο δισταλ δε υν βροτε, σε εστυ−
ϖιεραν χονσιδερανδο, σιν διστινχι⌠ν, ηοϕασ
πρεφορµαδασ ψ ηοϕασ νεοφορµαδασ. Χοµο σε
οβσερϖα εν οτρασ εσπεχιεσ, ελ ταµα〉ο ψ λα φορ−
µα δε ηοϕασ πρεφορµαδασ ψ δε ηοϕασ νεοφορ−
µαδασ δε λα µισµα εσπεχιε πυεδεν διφεριρ
(Χριτχηφιελδ 1960; Βαρτηλµψ ετ αλ. 1997). Εστα
χοµβιναχι⌠ν ινχρεµενταρα λα δισπερσι⌠ν δε
λοσ δατοσ αλρεδεδορ δε λοσ προµεδιοσ. Ελ αλτο
πορχενταϕε δε ηοϕασ δισταλεσ δε λοσ βροτεσ λαρ−

Γρυπο Σιτιο Ιντεραχχι⌠ν

Λονγιτυδ
ποσιχι⌠ν

3 12.7 ∗∗∗ 10.8 ∗∗∗ 2.0 ∗
8 27.5 ∗∗∗ 6.6 ∗∗∗ 0.8 νσ

12 32.0 ∗∗∗ 3.8 ∗ 1.0 νσ
16 7.9 ∗∗ 1.8 νσ 2.8 ∗

Λονγιτυδ/ανχηο
ποσιχι⌠ν

3 7.0 ∗∗∗ 13.1 ∗∗∗ 1.1 νσ
8 2.2 νσ 2.6 νσ 1.8 νσ

12 1.3 νσ 1.2 νσ 1.2 νσ
16 0.1 νσ 1.2 νσ 0.3 νσ

Συπερφιχιε
ποσιχι⌠ν

3 5.7 ∗∗∗ 5.9 ∗∗ 1.3 νσ
8 17.3 ∗∗∗ 11.5 ∗∗∗ 1.1 νσ

12 15.2 ∗∗∗ 6.2 ∗∗ 1.3 νσ
16 1.3 νσ 1.6 νσ 1.4 νσ

Ταβλε 2. Εφεχτοσ δελ γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε (1 α 5),
δελ σιτιο (Χερρο Χατεδραλ, Χηαλλ−Ηυαχο ψ Χερρο Οττο)
ψ δε συ ιντεραχχι⌠ν σοβρε λα λονγιτυδ, λα ρελαχι⌠ν λον−
γιτυδ/ανχηο ψ λα συπερφιχιε δε λα λ〈µινα εν Ν. πυµιλιο,
παρα ηοϕασ εν ποσιχιονεσ 3, 8, 12 ψ 16, χονταδασ α παρ−
τιρ δελ εξτρεµο προξιµαλ δελ βροτε πορταδορ. Σε µυεσ−
τραν λοσ ϖαλορεσ δελ εσταδστιχο Φ δε Φισηερ. ∗: Π < 0.05;
∗∗: Π < 0.01; ∗∗∗: Π < 0.001; νσ: Π > 0.05.
Ταβλε 2. Εφφεχτσ οφ σηοοτ−σιζε γρουπ (1 το 5), σιτε (Χερρο
Χατεδραλ, Χηαλλ−Ηυαχο ανδ Χερρο Οττο) ανδ τηειρ ιν−
τεραχτιον ον τηε λενγτη, τηε λενγτη/ωιδτη ρατιο ανδ
τηε αρεα οφ τηε λαµινα ιν Ν. πυµιλιο, φορ λεαϖεσ ιν πο−
σιτιονσ 3, 8, 12 ανδ 16, χουντεδ φροµ τηειρ βεαρινγ
σηοοτ�σ προξιµαλ ενδ. ςαλυεσ φορ τηε Φισηερ�σ στατιστιχ
Φ αρε σηοων. ∗: Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01; ∗∗∗: Π < 0.001;
νσ: Π > 0.05.
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γοσ θυε φυερον δεσχαρταδασ δε λοσ χ〈λχυλοσ πορ
ενχονταρσε σεριαµεντε δα〉αδασ ηαβρα ινχρε−
µενταδο αν µ〈σ διχηα δισπερσι⌠ν.

Οχυπαχι⌠ν δελ εσπαχιο

Εν Ν. πυµιλιο, ελ ταµα〉ο δε υν βροτε εσ συ−
µαµεντε ϖαριαβλε ψ δεπενδε δε συ ποσιχι⌠ν
εν ελ 〈ρβολ (Πυντιερι ετ αλ. 1999; Σουζα ετ αλ.
2000), χοµο εν οτρασ εσπεχιεσ (Σαβατιερ ετ αλ.
1998; Σαβατιερ & Βαρτηλµψ 1999). Εν λοσ 〈ρ−
βολεσ ϕ⌠ϖενεσ δε εστα εσπεχιε, λασ δενοµινα−
δασ ραµασ χορτασ σε συελεν δεσαρρολλαρ εν
ποσιχιονεσ νο περιφριχασ δε λα χοπα, α παρτιρ
δε ψεµασ υβιχαδασ χερχα δε λοσ εξτρεµοσ προξι−
µαλεσ δε ραµασ δε µαψορ ταµα〉ο. Λοσ βροτεσ
δε λασ ραµασ χορτασ, θυε ποσεεν τρεσ νοµοφιλοσ
σοβρε υν ταλλο δε µενοσ δε 1 χµ δε λονγιτυδ,
σεραν υν µεδιο εφιχιεντε παρα ιντερχεπταρ ρα−
διαχιονεσ εν λοσ µιχροσιτιοσ χερχανοσ αλ τρονχο
δελ 〈ρβολ, δονδε σολο λλεγα λα λυζ θυε νο εσ ιν−
τερχεπταδα πορ λοσ ⌠ργανοσ µ〈σ περιφριχοσ δε
λα πλαντα. Ελ εσχασο δεσαρρολλο δελ ταλλο δε λασ
ραµασ χορτασ, θυε εν µυχηασ οχασιονεσ σε

Φιγυρα 3. Συπερφιχιε (προµεδιο ± ΕΕ) δε λα λ〈µινα δε νοµοφιλοσ δε Ν. πυµιλιο δε λοσ σιτιοσ δε µυεστρεο δελ
Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ Ηυαπι, εξπρεσαδοσ εν φυνχι⌠ν δελ νµερο δε ρανγο δελ νοµοφιλο χονταδο α παρτιρ
δελ εξτρεµο προξιµαλ δελ βροτε πορταδορ. Σε µυεστραν λοσ ϖαλορεσ παρα χαδα γρυπο δε ταµα〉ο δε βροτε δεφι−
νιδο εν Μτοδοσ.
Φιγυρε 3. Μεαν (± ΣΕ) αρεα οφ ινδιϖιδυαλ λεαϖεσ οφ Ν. πυµιλιο ιν σαµπλινγ σιτεσ ιν Ναηυελ Ηυαπι Νατιοναλ
Παρκ, εξπρεσσεδ αχχορδινγ το τηε ρανκ νυµβερ οφ τηε λεαφ ον ιτσ βεαρινγ σηοοτ (χουντεδ φροµ τηε σηοοτ�σ
προξιµαλ ενδ). ςαλυεσ φορ εαχη σηοοτ−σιζε γρουπ δεφινεδ ιν Μετηοδσ αρε σηοων.
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Φιγυρα 4. Πορχενταϕε (+ ΕΕ) δε ηοϕασ χον µ〈σ δελ 25%
δε λα λ〈µινα φαλταντε εν βροτεσ δε Ν. πυµιλιο χορρεσ−
πονδιεντεσ α διφερεντεσ γρυποσ δε ταµα〉ο δε βροτε
εν λοσ σιτιοσ δε µυεστρεο δελ Παρθυε Ναχιοναλ Ναηυελ
Ηυαπι. Λοσ γρυποσ εστ〈ν δεφινιδοσ εν Μτοδοσ.
Φιγυρε 4. Περχενταγε (+ ΣΕ) οφ λεαϖεσ ωιτη µορε τηαν
25% οφ τηε βλαδε µισσινγ περ σηοοτ οφ Ν. πυµιλιο αχ−
χορδινγ το σηοοτ−σιζε γρουπ ιν σαµπλινγ σιτεσ ιν
Ναηυελ Ηυαπι Νατιοναλ Παρκ. Γρουπσ αρε δεφινεδ ιν
Μετηοδσ.
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οριεντα ϖερτιχαλµεντε, περµιτε α εστασ ραµασ
οχυπαρ πορ ϖαριοσ α〉οσ σιτιοσ λυµνιχαµεντε
φαϖοραβλεσ εν ελ ιντεριορ δε λα χοπα, αυµεν−
τανδο ελ νιϖελ δε υτιλιζαχι⌠ν φοτοσινττιχα δελ
εσπαχιο οχυπαδο πορ λα χοπα δελ 〈ρβολ. Αυν−
θυε λοσ βροτεσ χορτοσ σε δεσαρρολλαν εν υν
µιχροαµβιεντε µ〈σ σοµβρεαδο θυε αθυλ εν
ελ θυε σε δεσαρρολλαν λασ ραµασ µ〈σ περιφριχασ
(δε µαψορ ταµα〉ο), λασ ηοϕασ δε λοσ βροτεσ χορ−
τοσ τιενδεν α σερ µενορεσ θυε αθυελλασ δε λοσ
βροτεσ περιφριχοσ. Εστε ρεσυλταδο σε οπονε α
λα ιδεα, γενεραλµεντε αχεπταδα, δε θυε ηοϕασ
δεσαρρολλαδασ εν αµβιεντεσ µ〈σ σοµβροσ πρε−
σενταν µαψορ ταµα〉ο θυε αθυελλασ δεσαρρο−
λλαδασ εν αµβιεντεσ µενοσ σοµβροσ (ε.γ.,
Βϕρκµαν 1981; Μοραλεσ ετ αλ. 1991; Ποορτερ
1999). Εν υν εστυδιο σοβρε Φαγυσ σψλϖατιχα σε
ηαν ιδεντιφιχαδο ϖαριαχιονεσ εν ελ ταµα〉ο δε
λασ ηοϕασ δε λοσ βροτεσ χορτοσ σιγυιενδο υν

γραδιεντε (νο χονσιδεραδο εν ελ πρεσεντε εσ−
τυδιο) θυε σε εξπρεσα εντρε λα ϕυϖεντυδ ψ λα
σενεσχενχια δελ 〈ρβολ (Νιχολινι & Χηανσον
1999).

Λοσ βροτεσ δε ταµα〉ο ιντερµεδιο δε Ν.
πυµιλιο (εντρε 4 ψ 20 νοµοφιλοσ) σε φορµαν εν
λα περιφερια δε λα χοπα. Ποδρα χονσιδεραρσε θυε
εστοσ βροτεσ ϕυεγαν υν παπελ εξπλορατοριο,
ινχρεµεντανδο ελ ϖολυµεν εν ελ θυε ελ 〈ρβολ
πυεδε χαπταρ λασ ραδιαχιονεσ νεχεσαριασ παρα
λα φοτοσντεσισ (Γιϖνιση 1995). Σιν εµβαργο,
δαδο ελ γραδιεντε δε ταµα〉ο δεχρεχιεντε δε
λασ ηοϕασ ηαχια ελ εξτρεµο δισταλ δε εστοσ βρο−
τεσ, λα µαψορ προπορχι⌠ν δελ 〈ρεα φολιαρ δε εσοσ
βροτεσ σε δεσπλιεγα χερχα δελ εξτρεµο προξιµαλ
δε λοσ µισµοσ. Λασ ρεγλασ αρθυιτεχτυραλεσ δε
στα ψ δε οτρασ εσπεχιεσ δελ γνερο Νοτηοφαγυσ
δετερµιναν θυε λασ ψεµασ λοχαλιζαδασ χερχα
δελ εξτρεµο δισταλ δε υν βροτε σεαν λασ θυε
πρεσενταν µαψορ ποτενχιαλιδαδ δε δεσαρρολλο
δε βροτεσ λαργοσ (Πυντιερι ετ αλ. 1999; Σουζα ετ
αλ. 2000). ∆ε µοδο θυε ελ δεσαρρολλο δε υν βρο−
τε δε ταµα〉ο ιντερµεδιο εν Ν. πυµιλιο ρεπρε−
σενταρα υν βενεφιχιο παρα λα πλαντα εν
τρµινοσ δε εξπλοραχι⌠ν δελ αµβιεντε χιρχυν−
δαντε, πρινχιπαλµεντε υν α〉ο δεσπυσ δελ
αλαργαµιεντο δε εσε βροτε, χυανδο ελ µισµο
εµιτε, α συ ϖεζ, νυεϖοσ βροτεσ.

∆αδα λα µαψορ χονχεντραχι⌠ν δελ 〈ρεα φολιαρ
ηαχια ελ εξτρεµο δισταλ εν λοσ βροτεσ δε µ〈σ δε
20 ηοϕασ, ελ δεσαρρολλο δε εστοσ βροτεσ εν Ν.
πυµιλιο ρεπρεσενταρα, εν τρµινοσ δε οχυπα−
χι⌠ν δε νυεϖο εσπαχιο, υνα ϖενταϕα µ〈σ ιν−
µεδιατα θυε αθυελλα προπορχιοναδα πορ λοσ
βροτεσ δε ταµα〉ο ιντερµεδιο. Σι βιεν ελ δεσα−
ρρολλο δε ηοϕασ µαψορεσ εν ελ εξτρεµο δισταλ
δε λοσ βροτεσ δε µαψορ ταµα〉ο δε Ν. πυµιλιο
παρεχε σερ ϖενταϕοσο παρα λα εξπλοραχι⌠ν δελ
εσπαχιο χιρχυνδαντε, υν αλτο πορχενταϕε δε εσασ
ηοϕασ σε ενχυεντραν δα〉αδασ αλ φιναλιζαρ ελ
περοδο δε χρεχιµιεντο. Λασ οβσερϖαχιονεσ ρεα−
λιζαδασ νο νοσ περµιτεν λλεγαρ α χονχλυσιονεσ
εν εστε σεντιδο. Α ϕυζγαρ πορ λα ελεϖαδα
προπορχι⌠ν δε ηοϕασ δισταλεσ απαρεντεµεντε
χορταδασ ο χον δα〉ο δε ϖαριαδα ιντενσιδαδ
προϖοχαδο πορ ινσεχτοσ (σε ηαν οβσερϖαδο λαρ−
ϖασ δε Λεπιδοπτερα, αν νο ιδεντιφιχαδασ), δι−
χηασ ηοϕασ παρεχεν σερ µ〈σ απετεχιδασ πορ λοσ
ηερβϖοροσ θυε λασ ηοϕασ µ〈σ προξιµαλεσ ο λασ
ηοϕασ δε βροτεσ µ〈σ χορτοσ. Σε δεσχονοχε σι εσα
πρεφερενχια ρεσυλτα δε διφερενχιασ δε παλαταβι−
λιδαδ εντρε ηοϕασ δεσαρρολλαδασ εν διφερεντεσ
µοµεντοσ δελ περοδο δε χρεχιµιεντο (ε.γ.,

Φιγυρα 5. Ρεπρεσενταχι⌠ν σεµι−εσθυεµ〈τιχα δε υν
βροτε δε Ν. πυµιλιο δε ταµα〉ο ιντερµεδιο ινµεδια−
ταµεντε δεσπυσ δε συ αλαργαµιεντο (α〉ο Ν, ιζθυιερ−
δα, ταλλο βλανχο) ψ υν α〉ο δεσπυσ δε συ αλαργαµιεντο
(α〉ο Ν + 1, δερεχηα), αλ φιναλιζαρ ελ αλαργαµιεντο δε
λοσ βροτεσ (ταλλο νεγρο) δεριϖαδοσ δε συσ ψεµασ
αξιλαρεσ.
Φιγυρε 5. Σεµι−διαγραµµατιχ ρεπρεσεντατιον οφ α Ν.
πυµιλιο σηοοτ οφ ιντερµεδιατε σιζε ιν ψεαρ Ν (λεφτ), ιµ−
µεδιατελψ αφτερ ιτσ εξτενσιον (στεµ ιν ωηιτε) ανδ ιν
ψεαρ Ν + 1 (ριγητ), αφτερ τηε εξτενσιον οφ τηε σηοοτσ
(στεµ ιν βλαχκ) δεριϖεδ φροµ ιτσ αξιλλαρψ βυδσ.
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εντρε ηοϕασ πρεφορµαδασ ψ νεοφορµαδασ) ο δελ
χοµπορταµιεντο δε λοσ ηερβϖοροσ. Εν οτρασ
εσπεχιεσ δε πλαντασ σε ηα δεµοστραδο θυε ελ
µοµεντο δε δεσαρρολλο δε υνα ηοϕα ποδρα
ϖινχυλαρσε χον συ ρεσιστενχια α λοσ εφεχτοσ περ−
ϕυδιχιαλεσ δε φαχτορεσ αµβιενταλεσ (ϖερ Οριανσ
& Σολβριγ 1977; Φλιερϖοετ & ςαν δε ςεν 1984;
Ρειχη ετ αλ. 1998).

Εφεχτοσ αµβιενταλεσ σοβρε ελ ταµα〉ο δε λασ ηοϕασ

Λασ διφερενχιασ εντρε λασ ποβλαχιονεσ µυεσ−
τρεαδασ, εν τρµινοσ δε ταµα〉ο ψ φορµα δε λα
λ〈µινα, δεπενδιερον δελ ταµα〉ο δελ βροτε
χονσιδεραδο: εσασ διφερενχιασ φυερον µαψορεσ
παρα βροτεσ δε ταµα〉ο ιντερµεδιο θυε παρα
λοσ βροτεσ µ〈σ χορτοσ ο λοσ µ〈σ λαργοσ. Ελ νιϖελ
δε ραδιαχι⌠ν ινχιδεντε σοβρε λοσ 〈ρβολεσ
µυεστρεαδοσ ηαβρα δεχρεχιδο δεσδε Χερρο
Χατεδραλ α Χηαλλ−Ηυαχο, αλ ιγυαλ θυε ελ ταµα−
〉ο προµεδιο δε λασ ηοϕασ δε λοσ βροτεσ δε τα−
µα〉ο ιντερµεδιο. Εστο σε χοντραπονε χον λο
οβσερϖαδο εν οτρασ εσπεχιεσ (ϖερ Βϕρκµαν
1981; Σµιτη ετ αλ. 1998). Φαχτορεσ γεντιχοσ ψ
φαχτορεσ αµβιενταλεσ διφερεντεσ δε λα λυζ ινχι−
δεντε ποδραν εσταρ ινϖολυχραδοσ εν λασ διφε−
ρενχιασ εντρε σιτιοσ εν χυαντο αλ ταµα〉ο δε λασ
ηοϕασ, χοµο σε οβσερϖ⌠ εν οτρασ εσπεχιεσ
(Σµιτη & Ηακε 1992; Κυλλ & Νιινεµετσ 1993;
Γρατανι 1996). Εσ προβαβλε θυε πορ λο µενοσ
αλγυνασ δε λασ διφερενχιασ ενχοντραδασ εντρε
ποβλαχιονεσ δε Ν. πυµιλιο εν χυαντο αλ ταµα−
〉ο δε λασ ηοϕασ (Ρυσχη 1993; Βαρρερα ετ αλ. 2000)
σε δεβαν αλ εφεχτο δε φαχτορεσ αµβιενταλεσ σο−
βρε λα µαδυραχι⌠ν δε λοσ εϕεσ ψ, χοµο ρεσυλτα−
δο, σοβρε λα προβαβιλιδαδ δε δεσαρρολλο δε
δετερµιναδο τιπο δε βροτε (χον λασ ηοϕασ θυε
λο χαραχτεριζα).

Εσ ιντερεσαντε δεσταχαρ λα βαϕα διφερενχια εν−
χοντραδα εν χυαντο α λα λονγιτυδ ψ λα φορµα δε
λασ λ〈µινασ εντρε λοσ δοσ µυεστρεοσ ρεαλιζαδοσ
εν 〈ρβολεσ δελ µισµο σιτιο εν δοσ α〉οσ συχεσι−
ϖοσ. Εστε ρεσυλταδο παρεχε ινδιχαρ θυε λασ ϖα−
ριαχιονεσ ιντερανυαλεσ εν λασ χονδιχιονεσ
αµβιενταλεσ βαϕο λασ χυαλεσ σε δεσαρρολλαν λοσ
βροτεσ δε υνα πλαντα νο αφεχταν εν φορµα σιγνι−
φιχατιϖα ελ ταµα〉ο ψ λα φορµα δε λασ ηοϕασ. Λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε εστυδιοσ θυε ινχλυψαν λα µεδι−
χι⌠ν νο δεστρυχτιϖα δε ηοϕασ α λο λαργο δε λα
οντογενια δε διστιντοσ τιποσ δε εϕεσ δε λοσ µισ−
µοσ ινδιϖιδυοσ χοντριβυιρα α υν µεϕορ δισ−
χερνιµιεντο εντρε λασ ινφλυενχιασ αµβιενταλεσ
ψ λασ ινφλυενχιασ οντογεντιχασ σοβρε λα µορ−
φολογα ψ λα φισιολογα φολιαρεσ.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αγραδεχεµοσ α ∆. Βαρτηλµψ, Ε. Νιχολινι ψ Ε.
Ραφφαελε πορ συσ χοµενταριοσ ψ δισχυσιονεσ σοβρε
ελ τεµα δε εστε τραβαϕο. Εστε εστυδιο εσ παρτε δε υν
προψεχτο φινανχιαδο πορ λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ
δελ Χοµαηυε (προψεχτο Β704) ψ πορ ελ Χονσεϕο
Ναχιοναλ δε Ινϖεστιγαχιονεσ Χιεντφιχασ ψ Τχνιχασ
(ΧΟΝΙΧΕΤ) (ΠΕΙ 0800/98). ϑΠΓ εσ Ινϖεστιγαδορ
Ασιστεντε δελ ΧΟΝΙΧΕΤ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ⊆Α

ΑΥΛ∆, ΒΑ; Μ∆ ∆ΕΝΝΕΤΤ & ϑ ΕΛΣΤΟΝ. 1978. Τηε εφφεχτ
οφ τεµπερατυρε χηανγεσ ον τηε εξπανσιον οφ ινδι−
ϖιδυαλ λεαϖεσ οφ ςιχια φαβα Λ. Ανν. Βοτ. 42:877�888.

ΒΑΡΡΕΡΑ, Μ∆; ϑΛ ΦΡΑΝΓΙ; ΛΛ ΡΙΧΗΤΕΡ; ΜΗ ΠΕΡ∆ΟΜΟ

& Λ ΠΙΝΕ∆Ο. 2000. Στρυχτυραλ ανδ φυνχτιοναλ χηανγεσ
ιν Νοτηοφαγυσ πυµιλιο φορεστσ αλονγ αν αλτιτυδιναλ
γραδιεντ ιν Τιερρα δελ Φυεγο, Αργεντινα. ϑ. ςεγ. Σχι.
11:179�188.

ΒΑΡΡΟΣ, ςΡ; ςΗ ΧΟΡ∆ΟΝ; ΧΛ ΜΟΨΑΝΟ; Ρϑ Μ⊃Ν∆ΕΖ;
ϑΧ ΦΟΡΘΥΕΡΑ & Ο ΠΙΖΖΙΟ. 1983. Χαρτασ δε πρεχιπιτα−
χι⌠ν δε λα ζονα οεστε δε λασ προϖινχιασ δε Ρο Νεγρο ψ
Νευθυν. Φαχ. Χσ. Αγρ., Υνιϖ. Ναχ. δελ Χοµαηυε, Χιν−
χο Σαλτοσ, Αργεντινα.

ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ, ∆; Ψ ΧΑΡΑΓΛΙΟ & Ε ΧΟΣΤΕΣ. 1997.
Αρχηιτεχτυρε, γραδιεντσ µορπηογντιθυεσ ετ γε
πηψσιολογιθυε χηεζ λεσ ϖγταυξ. Ππ. 89�136 εν: ϑ
Βουχηον, Π δε Ρεφφψε & ∆ Βαρτηλµψ (εδσ).
Μοδλισατιον ετ σιµυλατιον δε λ�αρχηιτεχτυρε δεσ πλαντεσ.
ΙΝΡΑ Εδιτιονσ, Σχιενχε Υπδατε, Παρσ, Φρανχια.

ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ, ∆; ϑ ΠΥΝΤΙΕΡΙ; Χ ΒΡΙΟΝ; Ε ΡΑΦΦΑΕΛΕ; ϑ
ΜΑΡΙΝΟ & Π ΜΑΡΤΙΝΕΖ. 1999. Χαραχτερστιχασ
µορφολ⌠γιχασ ψ αρθυιτεχτυραλεσ δε λασ εσπεχιεσ δε
Νοτηοφαγυσ Βλυµε (Φαγαχεαε) δελ νορτε δε λα
Παταγονια Αργεντινα. Βολ. Σοχ. Αργ. Βοτ. 34:29�38.

ΒΑςΑ, ϑ. 1998. Λοσ βοσθυεσ δε λενγα εν Αργεντινα.
Παταγονια Φορεσταλ 4:5�8.

Βϑ√ΡΚΜΑΝ, Ο. 1981. Ρεσπονσεσ το διφφερεντ θυαντυµ
φλυξ δενσιτιεσ. Ππ. 57�107 εν: ΟΛ Λανγε, ΠΣ Νοβελ,
ΧΒ Οσµονδ & Η Ζιεγλερ (εδσ). Ενχψχλοπεδια οφ πλαντ
πηψσιολογψ. ςολ. 12Α. Σπρινγερ−ςερλαγ, Βερλν,
Αλεµανια.

ΒΥΛΛ, ΤΑ. 1968. Εξπανσιον οφ λεαφ αρεα περ πλαντ ιν
φιελδ βεαν (ςιχια φαβα Λ.) ασ ρελατεδ το δαιλψ µαξιµυµ
τεµπερατυρε. ϑ. Αππλ. Εχολ. 5:61�68.

ΧΟΝΤΙ, ΗΑ. 1998. Χαραχτερστιχασ χλιµ〈τιχασ δε λα
Παταγονια. Ππ. 31�47 εν: ΜΝ Χορρεα (εδ.). Φλορα
Παταγ⌠νιχα ςΙΙΙ. ΙΝΤΑ, Βυενοσ Αιρεσ, Αργεντινα.

ΧΡΙΤΧΗΦΙΕΛ∆, ΩΒ. 1960. Λεαφ διµορπηισµ ιν Ποπυλυσ
τριχηοχαρπα. Αµ. ϑ. Βοτ. 47:699�711.

∆ΑΛΕ, ϑΕ. 1965. Λεαφ γροωτη ιν Πηασεολυσ ϖυλγαρισ. 2.
Τεµπερατυρε εφφεχτσ ανδ τηε λιγητ φαχτορ. Ανν. Βοτ.
29:293�308.

ΦΑΡΡΙΣ, ΜΑ. 1984. Λεαφ σιζε ανδ σηαπε ϖαριατιον ασσο−
χιατεδ ωιτη δρουγητ στρεσσ ιν Ρυµεξ αχετοσελλα Λ.
(Πολψγοναχεαε). Αµ. Μιδλ. Νατ. 111:358�363.



114 ϑΓ ΠΥΝΤΙΕΡΙ ΕΤ ΑΛ. Εχολογα Αυστραλ 11:105�114

ΦΛΙΕΡςΟΕΤ, ΛΜ & ϑΠΜ ςΑΝ ∆Ε ςΕΝ. 1984. Λεαφ χηαραχ−
τεριστιχσ οφ γρασσλανδ ιν α µιχρογραδιεντ οφ τεµπερα−
τυρε ανδ µοιστ χονδιτιονσ. Πηψτοχοενολογψ 12:479�493.

ΓΑΡΝΙΕΡ, Ε; ϑΦ ΦΑΡΡΑΡ; Η ΠΟΟΡΤΕΡ & ϑΕ ∆ΑΛΕ. 1999.
ςαριατιον ιν λεαφ στρυχτυρε. Αν εχοπηψσιολογιχαλ περσπεχ−
τιϖε. Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Χαµβριδγε,
ΕΕΥΥ.

ΓΙςΝΙΣΗ, Τϑ. 1979. Ον τηε αδαπτιϖε σιγνιφιχανχε οφ λεαφ
φορµ. Ππ. 375�407 εν: Ο Σολβριγ, Σ ϑαιν, ΓΒ ϑοηνσον
& ΠΗ Ραϖεν (εδσ). Τοπιχσ ιν πλαντ ποπυλατιον βιολογψ.
Χολυµβια Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Νεω Ψορκ, ΕΕΥΥ.

ΓΙςΝΙΣΗ, Τϑ. 1995. Πλαντ στεµσ: βιοµεχηανιχαλ αδαπ−
τατιον φορ ενεργψ χαπτυρε ανδ ινφλυενχε ον σπεχιεσ
διστριβυτιονσ. Ππ. 3�49 εν: Β Γαρτνερ (εδ). Πλαντ
στεµσ: πηψσιολογψ ανδ φυνχτιοναλ εχολογψ. Αχαδεµιχ
Πρεσσ, Σαν ∆ιεγο, ΕΕΥΥ.

ΓΙςΝΙΣΗ, Τϑ & Γ ςΕΡΜΕΙϑ. 1976. Σιζε ανδ σηαπε οφ λι−
ανε λεαϖεσ. Αµ. Νατ. 110:743�777.

ΓΡΑΤΑΝΙ, Λ. 1996. Λεαφ ανδ σηοοτ γροωτη δψναµιχσ οφ
Θυερχυσ ιλεξ Λ. Αχτα Οεχολ. 17:17�27.

ϑΟΝΕΣ, ΧΣ. 2001. Τηε φυνχτιοναλ χορρελατεσ οφ ηετερο−
βλαστιχ ϖαριατιον ιν λεαϖεσ: χηανγεσ ιν φορµ ανδ εχο−
πηψσιολογψ ωιτη ωηολε πλαντ οντογενψ. Βολ. Σοχ. Αργ.
Βοτ. 36:171�184.

ΚΥΛΛ, Ο & ⇐ ΝΙΙΝΕΜΕΤΣ. 1993. ςαριατιονσ ιν λεαφ µορ−
πηολογψ ανδ νιτρογεν χονχεντρατιον ιν Βετυλα
πενδυλα Ροτη., Χορψλυσ αϖελλανα Λ. ανδ Λονιχερα
ξψλοστευµ Λ. Τρεε Πηψσιολ. 12:311�318.

ΛΑΜΒΕΡΣ, Η; ΦΣ ΧΗΑΠΙΝ ΙΙΙ & ΤΛ ΠΟΝΣ. 1998. Πλαντ πηψσι−
ολογιχαλ εχολογψ. Σπρινγερ, Νεω Ψορκ, ΕΕΥΥ.

ΛΟΕΩΕ, ςΜ; Μ ΤΟΡΑΛ; ΜΕ ΧΑΜΕΛΙΟ; Χ ΛΠΕΖ & Ε
ΥΡΘΥΙΕΤΑ. 1997. Μονογραφα δε χοιγε, Νοτηοφαγυσ
δοµβεψι. Φυνδαχι⌠ν παρα λα Ιννοϖαχι⌠ν Αγραρια,
Χορποραχι⌠ν Ναχιοναλ Φορεσταλ ε Ινστιτυτο Φορεσταλ,
Σαντιαγο, Χηιλε.

ΜΑΡΤ⊆ΝΕΖ−ΠΑΣΤΥΡ, Γϑ; ϑΜ ΧΕΛΛΙΝΙ; ΠΛ ΠΕΡΙ; ΡΦ
ςΥΚΑΣΟςΙΧ & ΜΧ ΦΕΡΝℑΝ∆ΕΖ. 2000. Τιµβερ προδυχ−
τιον οφ Νοτηοφαγυσ πυµιλιο φορεστσ βψ α σηελτερωοοδ
σψστεµ ιν Τιερρα δελ Φυεγο. Φορεστ Εχολ. Μαναγ.
134:153�162.

ΜΟΡΑΛΕΣ, ∆; Μ ϑΙΜ⊃ΝΕΖ & Μ ΧΑΒΑΛΛΕΡΟ. 1991. Μορ−
πηολογιχαλ ανδ γασ ρεσπονσε οφ Χαναρινα χαναριενσισ (Λ.)
ςατκε το συν ανδ σηαδε. Πηοτοσψντηετιχα 25:481�487.

ΜΟΡΑΛΕΣ, ∆; Μ ϑΙΜ⊃ΝΕΖ; ϑ ΩΑΓΝΕΡ & Ω ΛΑΡΧΗΕΡ. 1992.
Χαραχτεριζαχι⌠ν µορφολ⌠γιχα δε λασ ηοϕασ δε σολ ψ
δε σοµβρα δε Περσεα ινδιχα (Λ.) Σπρενγ. ψ Περσεα αµε−
ριχανα Μιλλ. ςιεραεα 21:61−76.

ΝΙΧΟΛΙΝΙ, Ε & Β ΧΗΑΝΣΟΝ. 1999. Λα πουσσε χουρτε, υν
ινδιχατευρ δυ δεγρ δε µατυρατιον χηεζ λε ητρε
(Φαγυσ σψλϖατιχα Λ.). Χαν. ϑ. Βοτ. 77:1539�1550.

ΝΙΚΛΑΣ, Κϑ. 1999. Χηανγεσ ιν τηε φαχτορ οφ σαφετψ
ωιτηιν τηε συπερστρυχτυρε οφ α διχοτ τρεε. Αµ. ϑ. Βοτ.
86:688�696.

ΟΡΙΑΝΣ, ΓΗ & ΟΤ ΣΟΛΒΡΙΓ. 1977. Α χοστ−ινχοµε µοδελ
οφ λεαϖεσ ανδ ροοτσ ωιτη σπεχιαλ ρεφερενχε το αριδ
ανδ σεµιαριδ αρεασ. Αµ. Νατ. 111:677�690.

ΠΑΡΚΗΥΡΣΤ, ∆ & Ο ΛΟΥΧΚΣ. 1972. Οπτιµαλ λεαφ σιζε ιν
ρελατιον το ενϖιρονµεντ. ϑ. Εχολ. 60:503�537.

ΠΟΟΡΤΕΡ, Λ. 1999. Γροωτη ρεσπονσεσ οφ 15 ραιν−φορεστ
τρεε σπεχιεσ το α λιγητ γραδιεντ: τηε ρελατιϖε ιµπορ−
τανχε οφ µορπηολογιχαλ ανδ πηψσιολογιχαλ τραιτσ.
Φυνχτ. Εχολ. 13:396�410.

ΠΥΝΤΙΕΡΙ, ϑ; Ε ΡΑΦΦΑΕΛΕ; Π ΜΑΡΤΙΝΕΖ; ∆ ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ &
Χ ΒΡΙΟΝ. 1999. Μορπηολογιχαλ ανδ αρχηιτεχτυραλ φεα−
τυρεσ οφ ψουνγ Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ. ετ Ενδλ.)
Κρασσερ (Φαγαχεαε). Βοτ. ϑ. Λινν. Σοχ. 130:395�410.

ΡΕΙΧΗ, ΠΒ; ΜΒ ΩΑΛΤΕΡΣ; ΜΓ ΤϑΟΕΛΚΕΡ; ∆ ςΑΝ∆ΕΡΚΛΕΙΝ

& Χ ΒΥΣΧΗΕΝΑ. 1998. Πηοτοσψντηεσισ ανδ ρεσπιρατιον
ρατεσ δεπενδ ον λεαφ ανδ ροοτ µορπηολογψ ανδ νι−
τρογεν χονχεντρατιον ιν νινε βορεαλ τρεε σπεχιεσ διφ−
φερινγ ιν ρελατιϖε γροωτη ρατε. Φυνχτ. Εχολ. 12:395�405.

ΡΟ∆ΕΡΙΧΚ, ΜΛ; ΣΛ ΒΕΡΡΨ & ΙΡ ΝΟΒΛΕ. 1999. Τηε ρελα−
τιονσηιπ βετωεεν λεαφ χοµποσιτιον ανδ µορπηολ−
ογψ ατ ελεϖατεδ ΧΟ2 χονχεντρατιονσ. Νεω Πηψτολ.
143:63�72.

ΡΥΣΧΗ, ςΕ. 1993. Αλτιτυδιναλ ϖαριατιον ιν τηε πηενολ−
ογψ οφ Νοτηοφαγυσ πυµιλιο ιν Αργεντινα. Ρεϖ. Χηιλ.
Ηιστ. Νατ. 66:131�141.

ΣΑΒΑΤΙΕΡ, Σ & ∆ ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ. 1999. Γροωτη δψναµιχσ
ανδ µορπηολογψ οφ αννυαλ σηοοτσ, αχχορδινγ το
τηειρ αρχηιτεχτυραλ ποσιτιον, ιν ψουνγ Χεδρυσ ατλαντιχα
(Ενδλ.) Μανεττι εξ Χαρριρε (Πιναχεαε). Ανν. Βοτ.
84:387�392.

ΣΑΒΑΤΙΕΡ, Σ; ∆ ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ; Ι ∆ΥΧΟΥΣΣΟ & Ε ΓΕΡΜΑΙΝ.
1998. Μοδαλιτσ δ�αλλονγεµεντ ετ µορπηολογιε
δεσ πουσσεσ αννυελλεσ χηεζ λε νοψερ χοµµυν,
ϑυγλανσ ρεγια Λ. �Λαρα� (ϑυγλανδαχεαε). Χαν. ϑ. Βοτ.
76:1253�1264.

ΣΧΟΠΠΑ, ΧΟ. 1998. Λοσ συελοσ. Ππ. 15�30 εν: ΜΝ Χο−
ρρεα (εδ.). Φλορα Παταγ⌠νιχα ςΙΙΙ. ΙΝΤΑ, Βυενοσ Αιρεσ,
Αργεντινα.

ΣΜΙΤΗ, ΛΓ & Σ ΗΑΚΕ. 1992. Τηε ινιτιατιον ανδ δετερ−
µινατιον οφ λεαϖεσ. Πλαντ Χελλ 4:1017�1027.

ΣΜΙΤΗ, ΩΚ; ∆ ΒΕΛΛ & Κ ΣΗΕΠΗΕΡ∆. 1998. Ασσοχιατιονσ
βετωεεν λεαφ στρυχτυρε, οριεντατιον, ανδ συν λιγητ
εξποσυρε ιν φιϖε ωεστερν Αυστραλιαν χοµµυνιτιεσ.
Αµ. ϑ. Βοτ. 85:56�63.

ΣΜΙΤΗ, ΩΚ & ΠΣ ΝΟΒΕΛ. 1977. Ινφλυενχεσ οφ σεασοναλ
χηανγεσ ιν λεαφ µορπηολογψ ον ωατερ−υσε εφφιχιενχψ
φορ τηρεε δεσερτ βροαδλεαφ σηρυβσ. Εχολογψ 58:1033�1043.

ΣΟΚΑΛ, ΡΡ & Φϑ ΡΟΗΛΦ. 1981. Βιοµετρψ. Ω. Η. Φρεεµαν
ανδ Χοµπανψ, Νεω Ψορκ, ΕΕΥΥ.

ΣΟΥΖΑ, ΜΣ; ϑ ΠΥΝΤΙΕΡΙ; ∆ ΒΑΡΤΗ⊃Λ⊃ΜΨ & Χ ΒΡΙΟΝ. 2000.
Βυδ χοντεντ ανδ ιτσ ρελατιον το σηοοτ σιζε ανδ στρυχ−
τυρε ιν Νοτηοφαγυσ πυµιλιο (Ποεππ. ετ Ενδλ.) Κρασσερ
(Νοτηοφαγαχεαε). Ανν. Βοτ. 85:547�555.


