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Φιλλινγ τηε γροοϖε: ενεργψ φλοω το σεαβιρδσ ιν τηε
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ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Ωε ασσεσσεδ τηε ενεργψ ρεθυιρεµεντσ ανδ τηε φοοδ χονσυµπτιον οφ τηε σεαβιρδ χοµ−
µυνιτψ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ ιν συµµερ. Ωε εϖαλυατεδ διφφερενχεσ ιν ενεργψ φλοω αµονγ α
πριορι εσταβλισηεδ ζονεσ ιν τηε στυδψ αρεα ανδ αµονγ σπεχιεσ. Ωε χονϖερτεδ δατα ον δενσιτιεσ οφ
σεαβιρδσ ιν τηε χηαννελ (Φεβρυαρψ ανδ Μαρχη 1997) ιντο ενεργψ δεµανδσ. Ενεργψ φλοω το σεα−
βιρδσ ιν σηαλλοω ωατερσ ωασ τωιχε τηατ οφ ιν δεεπ ωατερσ. Αϖεραγε ενεργψ φλοω ιν τηε ωηολε στυδψ
αρεα ωασ 9.46⋅104 κϑ.κµ−2.δαψ−1. Ενεργψ ιντακε ρατεσ ρανγεδ 4�13⋅104 κϑ.κµ−2.δαψ−1, βεινγ ηιγηερ
ιν ζονεσ τηατ ινχλυδε βρεεδινγ σιτεσ ορ χλοσε το τηεµ. Ιµπεριαλ Χορµοραντ ωασ τηε µαϕορ χον−
τριβυτορ το ενεργψ φλοω ιν αλλ τηε ζονεσ φολλοωεδ βψ τηε Βλαχκ−βροωεδ Αλβατροσσ. Κελπ Γυλλ ωασ
τηε µαϕορ χοντριβυτορ ιν αρεασ ωηερε φοοδ φροµ ηυµαν οριγιν ωασ αϖαιλαβλε. Ενεργψ φλοω ωασ
σιµιλαρ ιν φουρ ζονεσ, ωηιχη µαψ ρεπρεσεντ α σατυρατιον ποιντ φορ σεαβιρδ βιοµασσ ιν τηε Βεαγλε
Χηαννελ. Τηε φαχτορσ τηατ εξπλαιν τηε οβσερϖεδ ενεργψ φλοω διστριβυτιον δεαλ ωιτη τηε διστριβυ−
τιον οφ σηαλλοω ωατερ αρεασ ιν τηε χηαννελ, τηε πρεσενχε οφ σεαβιρδ�σ χολονιεσ, τηε προπορτιον οφ
διϖερ ανδ συρφαχε φεεδερσ, ανδ τηε ποσσιβλε σεγρεγατιον οφ, ατ λεαστ, τηε µοστ αβυνδαντ σπεχιεσ.
Φιναλλψ, φοοδ χονσυµπτιον ϖαριεδ φροµ 1.71�3.42 τον/δαψ, βεινγ ηιγηερ νεαρ βρεεδινγ χολονιεσ
ανδ λοωερ ιν αρεασ ωιτη µορε οπεν ωατερσ.

ΡΕΣΥΜΕΝ. Σατυρανδο ελ χαναλ: φλυϕο ενεργτιχο δε αϖεσ µαρινασ εν ελ Χαναλ Βεαγλε, Τιερρα δελ
Φυεγο, Αργεντινα: Σε δετερµιναρον λοσ ρεθυεριµιεντοσ ενεργτιχοσ ψ ελ χονσυµο δε αλιµεντο δε
λα χοµυνιδαδ δε αϖεσ µαρινασ δελ Χαναλ Βεαγλε δυραντε ελ ϖερανο. Σε εϖαλυαρον λασ διφερενχιασ
εν ελ φλυϕο ενεργτιχο εντρε σεισ ζονασ εσταβλεχιδασ α πριορι εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο ψ εντρε εσπεχιεσ.
Σε τρανσφορµαρον λοσ δατοσ δε δενσιδαδ δε αϖεσ µαρινασ δελ χαναλ (φεβρερο ψ µαρζο δε 1997) εν
δεµανδα ενεργτιχα. Ελ φλυϕο ενεργτιχο ηαχια λασ αϖεσ µαρινασ εν λασ αγυασ σοµερασ φυε ελ δοβλε
δελ θυε σε ενχοντρ⌠ εν αγυασ προφυνδασ. Ελ φλυϕο ενεργτιχο προµεδιο εν τοδα ελ 〈ρεα δε εστυδιο
φυε δε 9.46⋅104 κϑ.κµ−2.δα−1. Ελ ρανγο εν λασ τασασ δε ενεργα εν λασ διστιντασ ζονασ φυε δε 4�
13⋅104 κϑ.κµ−2.δα−1, σιενδο µαψορ εν αθυελλασ ζονασ χον γρανδεσ χονχεντραχιονεσ δε χολονιασ δε
αϖεσ µαρινασ ο χερχα δε ελλασ. Ελ Χορµορ〈ν Ιµπεριαλ φυε ελ θυε µ〈σ χοντριβυψ⌠ αλ φλυϕο ενεργτιχο
εν τοδασ λασ ζονασ, σεγυιδο πορ ελ Αλβατροσ Χεϕα Νεγρα. Πορ συ παρτε, λα Γαϖιοτα Χοχινερα φυε
θυιεν µ〈σ χοντριβυψ⌠ αλ φλυϕο ενεργτιχο εν Βαηα Υσηυαια, εν δονδε εστα εσπεχιε ενχυεντρα
αλιµεντο εξτρα προϖενιεντε δε ρεσιδυοσ δε οριγεν ηυµανο. Ελ φλυϕο ενεργτιχο φυε σιµιλαρ εν
χυατρο ζονασ, λο θυε συγιερε θυε λα βιοµασα δε αϖεσ µαρινασ εν ελ Χαναλ Βεαγλε σε ενχυεντρα εν
υν νιϖελ δε σατυραχι⌠ν. Λοσ φαχτορεσ θυε πυεδεν εξπλιχαρ εστε ϖαλορ χονσταντε α λο λαργο δελ Χαναλ
ψ λα ϖαριαχι⌠ν εν λα προπορχι⌠ν δε εσπεχιεσ εν χαδα ζονα σον λα πρεσενχια δε 〈ρεασ δε αγυασ σοµε−
ρασ, λα πρεσενχια δε χολονιασ δε αϖεσ µαρινασ, λα προπορχι⌠ν δε εσπεχιεσ βυχεαδορασ ψ λασ θυε σε
αλιµενταν εν συπερφιχιε, ψ λα σεγρεγαχι⌠ν δε, αλ µενοσ, λασ εσπεχιεσ µ〈σ αβυνδαντεσ. Φιναλµεντε,
ελ χονσυµο δε αλιµεντο φυε δε 1.71�3.42 τον/δα, σιενδο µαψορ εν ζονασ χερχανασ α χολονιασ δε
νιδιφιχαχι⌠ν ψ µενορ εν 〈ρεασ δε αγυασ αβιερτασ.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ

Ιν ρεχεντ ψεαρσ τηερε ηασ βεεν α γροωινγ ιν−
τερεστ ιν τηε ρολε οφ σεαβιρδσ ασ χονσυµερσ ιν
µαρινε εχοσψστεµσ. Εστιµατεσ οφ τηε µαρινε
ρεσουρχεσ ρεθυιρεδ το µαινταιν τηοσε χοµµυ−
νιτιεσ ηαϖε βεεν γενερατεδ βασεδ ον τηε εν−

εργετιχ δεµανδ οφ σεαβιρδ χολονιεσ (Φυρνεσσ
1978; Ωιενσ ετ αλ. 1979; Χροξαλλ & Πρινχε 1980;
Φυρνεσσ & Χοοπερ 1982; Ωοεηλερ 1990). Αλσο,
σοµε αυτηορσ υσεδ τηε ενεργετιχ ρεθυιρεµεντσ
οφ τηε σεαβιρδσ� βιοµασσ ιν οχεανιχ ρεγιονσ
(Σανγερ 1972; Ιδψλλ 1973; Ωιενσ & Σχοττ 1975;
Εϖερσον 1977; Ηυντ ετ αλ. 1981; Ηυντ 1985;
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Ωοεηλερ & Γρεεν 1992; Ωοεηλερ 1997). Μοδ−
ελσ βασεδ ον τηε αβυνδανχε οφ βιρδσ ιν τηε
µαρινε ενϖιρονµεντ ινχλυδε αλλ µεµβερσ οφ
τηε ποπυλατιον ανδ πρεσεντ αδϖανταγεσ οϖερ
µοδελσ τηατ αχχουντ ονλψ φορ ινδιϖιδυαλσ ιν
χολονιεσ (Ωοεηλερ 1997).

Τηε ασσεσσµεντ οφ τηε ενεργετιχ ρεθυιρε−
µεντσ οφ σεαβιρδσ ωασ µαδε φολλοωινγ διφφερ−
εντ αππροαχηεσ. Σοµε αυτηορσ τρανσφορµεδ
τηε στανδαρδ µεταβολιχ ρατε οφ ινδιϖιδυαλ βιρδσ,
εστιµατεδ τηρουγη τηε αλλοµετριχ εθυατιονσ ιν
Κενδειγη (1970) ορ Λασιεωσκι & ∆αωσον
(1967), το τηε δαιλψ ενεργψ ιντακε. Τηεν, το−
γετηερ ωιτη τηε οχχυπανχψ ορ δενσιτψ, τηε σεα−
βιρδ βιοµασσ χαν βε χονϖερτεδ ιντο ενεργετιχ
ρεθυιρεµεντσ (Ωιενσ 1984; Σχηνειδερ ετ αλ.
1986; ϑοιρισ 1996; Ωοεηλερ 1997). Οτηερ αυτηορσ
υσεδ τηε περχενταγε οφ βιοµασσ ασ α µεασυρε
οφ ενεργετιχ ρεθυιρεµεντ (Ηυντ ετ αλ. 1981).

Τηε ενεργετιχ ρεθυιρεµεντ εστιµατιονσ οφ
σεαβιρδσ µαψ προϖιδε α µινιµυµ ασσεσσµεντ
οφ τηε στοχκ οφ µαρινε ρεσουρχεσ αρουνδ σεα−
βιρδ βρεεδινγ λοχαλιτιεσ. Μορεοϖερ, τηισ ινφορ−
µατιον ισ υσεφυλ ιν ασσεσσινγ σεαβιρδ−φισηεριεσ
χοµπετιτιον (Ωοεηλερ & Γρεεν 1992).

Χοµµυνιτψ παττερνσ αρε υσυαλλψ εξπρεσσεδ
ιν τερµσ οφ νυµβερσ οφ σπεχιεσ, δενσιτιεσ, ορ
δεριϖατιϖεσ οφ τηεσε ϖαλυεσ συχη ασ διϖερσιτψ.
Ηοωεϖερ, βιοµασσ ανδ ενεργψ φλοω ισ αλσο
ιµπορταντ χριτερια φορ δεφινινγ χοµµυνιτψ
παττερνσ. Α φοχυσ ον τηε ενεργψ δψναµιχσ οφ
χοµµυνιτιεσ µαψ βε εσπεχιαλλψ αππροπριατε
φορ σεϖεραλ ρεασονσ. Φιρστ, τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ

ενεργψ µαψ λιµιτ ινδιϖιδυαλσ ανδ ποπυλατιονσ,
ανδ, ιφ χοµµυνιτψ παττερνσ αρε εξπρεσσεδ ιν
τερµσ οφ ενεργψ, τηεψ µαψ βε ρελατεδ διρεχτλψ
το α λιµιτινγ φαχτορ. Σεχονδ, τηε δεµανδ πλαχεδ
ον ρεσουρχεσ βψ χοµµυνιτψ µεµβερσ µαψ βε
εστιµατεδ θυαντιτατιϖελψ, ωηιχη αλλοωσ αν ασ−
σεσσµεντ οφ τηειρ ρολε ιν τηε τροπηιχ δψναµιχσ
οφ εχοσψστεµσ. Αλσο, τηε σπεχιεσ διστριβυτιον
παττερνσ τηατ εµεργε ωηεν χοµµυνιτιεσ αρε
χονσιδερεδ ιν τερµσ οφ βιοµασσ µαψ διφφερ
φροµ τηοσε δετερµινεδ βψ δενσιτψ χαλχυλα−
τιονσ, βεχαυσε φεω ινδιϖιδυαλσ οφ λαργερ σπεχιεσ
µαψ χοντριβυτε χονσιδεραβλψ µορε στανδινγ
χροπ βιοµασσ τηαν µανψ ινδιϖιδυαλσ οφ σµαλλερ
σπεχιεσ (Ωιενσ 1989).

Ιν τηε πρεσεντ στυδψ ωε ρεαναλψσεδ δατα οφ
σεαβιρδσ� δενσιτψ ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ, Τιερρα
δελ Φυεγο, ιν τερµσ οφ βιοµασσ. Τηεσε δατα
ωερε εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ ενεργψ φλοω το
δετερµινε αρεασ ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ ωιτη
ρεγαρδ το ενεργψ φλοω το σεαβιρδσ. Βασεδ ον
τηισ δατα, τηε φοοδ χονσυµπτιον ιν τηε Βεαγλε
Χηαννελ ωασ εστιµατεδ ασ ωελλ ασ τηε ενεργψ
φλοω το σπεχιεσ ωιτη διφφερεντ φοραγινγ στρατε−
γιεσ.

ΣΤΥ∆Ψ ΑΡΕΑ

Τηε Βεαγλε Χηαννελ ρυνσ ιν αν εαστ�ωεστ δι−
ρεχτιον αλονγ τηε σουτηερν χοαστ οφ τηε Ισλα
Γρανδε δε Τιερρα δελ Φυεγο, ατ αβουτ 55°Σ. Ιτ
ισ λοχατεδ ιν τηε συβανταρχτιχ ζονε ανδ χον−
νεχτσ τηε Ατλαντιχ ανδ Παχιφιχ Οχεανσ. Τηε

Φιγυρε 1. Μαπ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ σηοωινγ τηε σιξ ζονεσ χονσιδερεδ ιν τηισ στυδψ: Ισλα Γαβλε (ΙΓ), Χεντρε
Βεαγλε Χηαννελ (ΧΒΧ), Ισλασ Βριδγεσ (ΙΒ), Βαηα Υσηυαια (ΒΥ), Βαηα Λαπαταια (ΒΛ), ανδ Ωεστερν παρτ οφ τηε
Βεαγλε Χηαννελ (ΩΒΧ). Γρεψ αρεασ αρε υρβαν χεντρεσ, ανδ τηε δασηεδ λινε ινδιχατεσ τηε ιντερνατιοναλ βορδερ.
Φιγυρα 1. Μαπα δελ Χαναλ Βεαγλε µοστρανδο λασ σεισ ζονασ χονσιδεραδασ εν ελ εστυδιο: Ισλα Γαβλε (ΙΓ), Χαναλ
δε Βεαγλε Χεντραλ (ΧΒΧ), Ισλασ Βριδγεσ (ΙΒ), Βαηα Υσηυαια (ΒΥ), Βαηα Λαπαταια (ΒΛ) ψ Χαναλ δε Βεαγλε Οχχι−
δενταλ (ΩΒΧ). Λασ 〈ρεασ γρισεσ χορρεσπονδεν α χεντροσ υρβανοσ ψ λα λνεα δισχοντινυα σε〉αλα λα φροντερα
ιντερναχιοναλ.
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στυδιεδ αρεα χοµπρισεδ ωατερσ οφ τηε χεντραλ
ανδ εαστερν σεχτορ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ,
σηαρεδ βετωεεν Αργεντινα ανδ Χηιλε, φροµ τηε
ωεστ λιµιτ οφ τηε Αργεντινε σεχτορ το τηε ωα−
τερσ αρουνδ Ισλα Μαρτιλλο, ατ τηε εαστ οφ Ισλα
Γαβλε (Φιγυρε 1). Βατηψµετρψ δεφινεσ σηαλλοω
ωατερσ αρεασ ωηερε κελπ βεδσ (Μαχροχψστισ
πψριφερα) αρε χοµµον. Ωατερ δεπτησ αρε ϖαρι−
αβλε, ινχρεασινγ φροµ τηε εαστ το τηε ωεστ, ανδ
ρεαχηινγ δεπτησ γρεατερ τηαν 150 µ ιν τηε χεν−
τρε οφ τηε χηαννελ. Συρφαχε σαλινιτψ ισ στρονγλψ
αφφεχτεδ βψ φρεση ωατερ χουρσεσ (ρυν οφφ ανδ
γλαχιαλ µελτινγ), βεινγ ηιγηερ χλοσε το τηε
µουτη οφ τηε χηαννελ δυε το τηε ινφλυενχε οφ
τηε Ατλαντιχ Οχεαν (Κλοσερ 1996), ανδ δεχρεασ−
ινγ τοωαρδσ τηε ωεστ ορ τηε ιννερ παρτ οφ τηε
χηαννελ δυε το τηε πρεσενχε οφ γλαχιερσ. Τηε
εξποσυρε το ωινδ ανδ ωαϖεσ δυε το τηε ωεστ−
ερλψ πρεϖαιλινγ ωινδσ χηανγεσ ιν ρελατιον το
τηε οριεντατιον οφ τηε χοαστ. Τηυσ, ωινδωαρδ
χοαστσ γενεραλλψ πρεσεντσ στεεπερ σλοπεσ τηαν
λεεωαρδ χοαστσ. Τηε στυδιεδ αρεα αλσο ηολδσ
τωο υρβαν χεντρεσ, Υσηυαια (45000 ινηαβιτ−
αντσ) ανδ Πυερτο Ωιλλιαµσ (σοµε τηουσανδσ
ινηαβιταντσ). Φυρτηερµορε, τηε αρεα ηολδσ τωο
χονχεντρατιονσ οφ σεαβιρδ χολονιεσ. Τηε φιρστ
ονε ισ λοχατεδ ατ Ισλασ Βριδγεσ, χλοσε το τηε
Υσηυαια χιτψ, ανδ τηε σεχονδ ονε ον τηε Εαστ
σιδε οφ τηε χηαννελ χλοσε το Ισλα Γαβλε
(Σχηιαϖινι & Ψοριο 1995; Ραψα Ρεψ & Σχηιαϖινι
2000).

ΜΕΤΗΟ∆Σ

Τηε στυδιεδ αρεα ωασ στρατιφιεδ α πριορι ιν σιξ
ζονεσ ανδ τωο ωατερ δεπτησ, βασεδ ον τηε
πηψσιχαλ φαχτορσ τηατ ϖαρψ ατ α λοχαλ λεϖελ
(βατηψµετρψ, συρφαχε σαλινιτψ, εξποσυρε το ωινδ
ανδ ωαϖεσ ανδ χυρρεντσ). Ωε τοοκ ιντο αχχουντ
τηε ηυµαν φαχτορ, βασεδ ον τηε χλοσενεσσ το
τηε χιτιεσ. Τηε στρατιφιχατιον οφ ωατερ δεπτησ
ωασ βασεδ ον α λιµιτ οφ 20 µ (σηαλλοω ωατερσ:
λεσσ τηαν 20 µ δεπτη, δεεπ ωατερσ: µορε τηαν
20 µ δεπτη) το ινχλυδε τηοσε ωατερσ ωηερε
Μαχροχψστισ πψριφερα ωασ ροοτεδ (Σαντελιχεσ
1991; Ραψα Ρεψ & Σχηιαϖινι 2000). Τηε σιξ
ζονεσ ιδεντιφιεδ ωερε (Φιγυρε 1): 1) Βαηα
Λαπαταια ανδ αδϕαχεντ ωατερσ, αν αρεα οφ προ−
τεχτεδ ωατερσ ωιτη ινλετ ωατερσ δυε το τηε ιν−
φλυενχε οφ Λαπαταια ριϖερ; 2) Ωεστερν Βεαγλε
Χηαννελ, αν αρεα οφ εξποσεδ ανδ υνπροτεχτεδ
χοαστσ, ωιτη ινδεντεδ ροχκψ σηορεσ ωιτη χοασταλ
φορεστσ (ιτ ινχλυδεσ σηαλλοω ωατερσ αρεα οφ α βαψ
νεαρ Υσηυαια χιτψ); 3) Βαηα Υσηυαια, χοµπρισ−

ινγ ωατερσ χλοσε το Υσηυαια χιτψ ανδ τηε χοµ−
µερχιαλ ανδ ναϖψ πορτσ, ανδ ινχλυδινγ τηε
µουτησ οφ τηρεε ιµπορταντ ωατερχουρσεσ; 4)
Ισλασ Βριδγεσ, αν αρεα οφ ισλετσ ωιτη α λαργε προ−
πορτιον οφ σηαλλοω ωατερσ ανδ α σεαβιρδ βρεεδ−
ινγ χολονψ ωιτη ηιγη διϖερσιτψ; 5) Χεντρε
Βεαγλε Χηαννελ, αν αρεα οφ υνπροτεχτεδ χοαστσ
ωιτηουτ ισλετσ, ωιτη χοασταλ φορεστσ ανδ σηρυβσ,
ανδ ποχκετ γραϖελ βεαχηεσ ιν σοµε πλαχεσ; ανδ
6) Ισλα Γαβλε ανδ ωατερσ αρουνδ, ωιτη α ηιγη
προπορτιον οφ σηαλλοω ωατερσ (τηερε ισ α χολονψ
οφ Μαγελλανιχ πενγυινσ τηερε).

Ωε ρεασσεσσεδ δατα ον δενσιτιεσ οφ σεαβιρδσ
φοραγινγ ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ φορ εαχη ζονε
(Ραψα Ρεψ & Σχηιαϖινι 2000) ιν τερµσ οφ βιοµ−
ασσ, αχχορδινγλψ το τηε αϖεραγε µασσ περ σπε−
χιεσ (Ηυµπηρεψ ετ αλ. 1970; Σχηιαϖινι 1990),
ανδ τηεν ιντο ενεργψ φλοω. ∆ενσιτψ ωασ εστι−
µατεδ ιν συµµερ (Φεβρυαρψ ανδ Μαρχη) 1997
βψ υσινγ τηε στριπ τρανσεχτ µετηοδ ωιδελψ υσεδ
ιν σεαβιρδ στυδιεσ (Τασκερ ετ αλ. 1984). Φορ µορε
δεταιλσ αβουτ εστιµατιον οφ σεαβιρδ δενσιτψ σεε
Ραψα Ρεψ & Σχηιαϖινι (2000). Ατ τηε µοµεντ
οφ τηε εστιµατιον, σεαβιρδσ ωερε ρεαρινγ χηιχκσ;
τηερεφορε, τηειρ φοοδ ρεθυιρεµεντσ ωερε λαργερ.
Ωε ινχλυδεδ ιν τηε αναλψσισ βρεεδινγ ασ ωελλ
ασ νον−βρεεδινγ σπεχιεσ οχχυρρινγ ιν τηε στυδψ
αρεα: Μαγελλανιχ Πενγυιν (Σπηενισχυσ µαγε−
λλανιχυσ), Βλαχκ−βροωεδ Αλβατροσσ (Τηαλασσαρχηε
µελανοπηρισ), Σουτηερν Γιαντ Πετρελ (Μαχρονεχ−
τεσ γιγαντευσ), Ροχκ Χορµοραντ (Πηαλαχροχοραξ
µαγελλανιχυσ), Ιµπεριαλ Χορµοραντ (Π. ατριχεπσ),
Κελπ Γυλλ (Λαρυσ δοµινιχανυσ), ∆ολπηιν Γυλλ (Λ.
σχορεσβιι), Χηιλεαν Σκυα (Χατηαραχτα χηιλενσισ),
ανδ Σουτη Αµεριχαν Τερν (Στερνα ηιρυνδιναχεα).
Τηεσε ωερε τηε µοστ αβυνδαντ σεαβιρδ σπε−
χιεσ ιν συµµερ. Τηερε αρε σοµε οτηερ σεαβιρδσ,
αλτηουγη τηεψ αρε ραρε ανδ τηειρ δενσιτψ ανδ
βοδψ µασσ αρε ϖερψ λοω (ε.γ., Πελεχανοιδεσ σπ.).

Τηε ενεργψ φλοω το πελαγιχ βιρδσ ωασ εστι−
µατεδ φροµ ρελατιονσηιπσ δεσχριβινγ δαιλψ ιν−
διϖιδυαλ ενεργψ ρεθυιρεµεντσ ασ α φυνχτιον οφ
τηε στανδαρδ µεταβολιχ ρατε ανδ βοδψ µασσ,
φολλοωινγ Ηυντ ετ αλ. (1981), Σχηνειδερ & Ηυντ
(1982), ανδ Σχηνειδερ ετ αλ. (1986). Τηε σταν−
δαρδ µεταβολιχ ρατε (ΣΜΡ) ωασ χαλχυλατεδ φροµ
τηε αλλοµετριχ φορµυλα οφ Λασιεωσκι & ∆αωσον
(1967). Τηε δαιλψ ιντακε οφ αχτιϖε βιρδσ ωασ εσ−
τιµατεδ υσινγ α χονϖερσιον οφ 2.8 ΣΜΡ
(Κοοψµαν ετ αλ. 1982) ανδ αν ασσιµιλατιον εφ−
φιχιενχψ οφ 75% (Χοοπερ 1978). ∆αιλψ ιντακε (ιν
κϑ/δαψ) ωασ εστιµατεδ ασ 1216 Μ 0.723, ωηερε Μ
ισ βοδψ µασσ (ιν κγ). Τηε δαιλψ οχχυπανχψ ωασ
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ασσεσσεδ ασ τηε δενσιτψ οφ εαχη σπεχιεσ ιν εαχη
ζονε. ∆αιλψ ενεργψ φλοω το εαχη σπεχιεσ ωασ
εστιµατεδ ασ τηε προδυχτ οφ οχχυπανχψ ανδ
ιντακε. ∆αιλψ ενεργψ φλοω ιν εαχη οφ τηε σιξ
ζονεσ ωασ τηε συµ οφ τηεσε προδυχτσ. Το χοµ−
παρε τηε βιοµασσ οφ σεαβιρδσ ιν τηε διφφερεντ
ζονεσ ωε εστιµατεδ τηε βιοµασσ περ αρεα υνιτ
ασ φαρ ασ εαχη ονε ηασ διφφερεντ συρφαχε.

Φοοδ χονσυµπτιον ωασ εστιµατεδ ασσυµινγ
τηατ ινδιϖιδυαλσ χονσυµε 20�40% (µινιµυµ
ανδ µαξιµυµ) οφ τηειρ βοδψ µασσ ιν πρεψ περ
δαψ (Ηυντ ετ αλ. 1981). Τηε τοταλ βιοµασσεσ οφ
σπεχιεσ ιν εαχη ζονε ωερε υσεδ το εστιµατε τηε
φοοδ χονσυµπτιον. Τακινγ ιντο αχχουντ τηε
φοραγινγ στρατεγιεσ, ωε εϖαλυατεδ τηε ενεργψ
φλοω το συρφαχε φεεδερσ (Βλαχκ−βροωεδ Αλβα−
τροσσ, Σουτηερν Γιαντ Πετρελ, Κελπ Γυλλ, Σουτη
Αµεριχαν Τερν ανδ Χηιλεαν Σκυα) ανδ το διϖερ
φεεδερσ (Ιµπεριαλ Χορµοραντ, Ροχκ Χορµοραντ
ανδ Μαγελλανιχ Πενγυιν).

ΡΕΣΥΛΤΣ

Σεαβιρδσ� ενεργψ φλοω ωασ νοτ ηοµογε−
νεουσλψ διστριβυτεδ βετωεεν τηε τωο ωατερ
δεπτη στρατα ανδ αµονγ ζονεσ. Ενεργψ φλοω
το σεαβιρδσ ιν σηαλλοω ωατερσ ωασ αλµοστ τωιχε
τηαν τηε ονε ιν δεεπ ωατερσ (ονε−ωαψ ΑΝΟςΑ,
Φ

1,10
= 5.95, Π = 0.037). Ισλα Βριδγεσ, Ωεστ παρτ

οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ ανδ Ισλα Γαβλε ζονεσ
συππορτ τηε ηιγηεστ ενεργψ φλοω το σεαβιρδ περ
αρεα υνιτ (Φιγυρε 2α). Βαηα Υσηυαια (ωηιχη
ηολδσ τηε χοµµερχιαλ ανδ ναϖψ ηαρβορσ) ωασ
τηε φουρτη ζονε ιν ρεγαρδ το ενεργψ φλοω ιµ−
πορτανχε. Βαηα Λαπαταια ανδ Χεντρε Βεαγλε
Χηαννελ ζονεσ ηελδ τηε λοωεστ ενεργψ φλοω
περ αρεα υνιτ. Τηε τοταλ ενεργψ φλοω το βιρδσ
αϖεραγεδ οϖερ αλλ σιξ ζονεσ (µεαν ± Σ∆) ωασ
(9.46 ± 3.2)⋅104 κϑ.κµ−2.δαψ−1. Ηοωεϖερ, Ισλα
Γαβλε, Ισλασ Βριδγεσ, ανδ Ωεστερν Βεαγλε
Χηαννελ ζονεσ πρεσεντεδ αλµοστ εθυαλ ενεργψ
φλοω περ υνιτ αρεα (Φιγυρε 2α). Τηε χοντριβυ−
τιον το ενεργψ φλοω περ σπεχιεσ αλσο διφφερεδ
βετωεεν ζονεσ (Φιγυρε 2β). Τηε Ιµπεριαλ Χορ−
µοραντ ωασ τηε µαϕορ χοντριβυτορ ιν αλλ τηε
σιξ ζονεσ, φολλοωεδ βψ τηε Βλαχκ−βροωεδ Αλ−
βατροσσ ιν αλµοστ αλλ ζονεσ, εξχεπτ Ισλασ
Βριδγεσ. Τηισ σπεχιεσ σηοωεδ α χοντριβυτιον
γρεατερ τηαν 10% ιν εαχη ζονε. Φλοω το Κελπ
Γυλλ ασ ωελλ ασ το Σουτηερν Γιαντ Πετρελ οχ−
χυρρεδ ιν τηε ωεστερν ζονεσ ανδ, σπεχιαλλψ, ιν
Βαηα Υσηυαια. Ιν Βαηα Υσηυαια ανδ Βαηα
Λαπαταια, τηε Κελπ Γυλλ ωασ τηε σεχονδ δοµι−
ναντ σπεχιεσ. Τηε ∆ολπηιν Γυλλ ωασ τηε σεχ−

ονδ µοστ ιµπορταντ σπεχιεσ ιν Ισλασ Βριδγεσ,
ανδ ωασ ρεστριχτεδ το τηισ ζονε ασ ωελλ ασ το
τηε Βαηα Υσηυαια ζονε. Τηε ρεµαινινγ σπε−
χιεσ χοντριβυτεδ λεσσ το τοταλ χονσυµπτιον ιν
αλλ τηε ζονεσ, ειτηερ βεχαυσε οφ τηειρ λοω
µασσεσ (ε.γ., Σουτη Αµεριχαν Τερν) ορ βεχαυσε
τηειρ λοω δενσιτιεσ (ε.γ., Ροχκ Χορµοραντ).

Ωεστερν Βεαγλε Χηαννελ ανδ Ισλασ Βριδγεσ
ζονεσ σηοωεδ α ηιγηερ προπορτιον οφ ενεργψ
φλοω το διϖερ φεεδερσ, ωηιλε Ισλα Γαβλε ζονε
πρεσεντεδ 50% οφ ενεργψ φλοω το διϖερ φεεδ−
ερσ ανδ 50% το συρφαχε φεεδερσ (Φιγυρε 3). Λικε−

Φιγυρε 2. Ενεργψ φλοω το σεαβιρδσ περ αρεα υνιτ (α)
ανδ περχεντ ενεργψ δεµανδ φορ εαχη σεαβιρδ σπε−
χιεσ (β) ιν τηε σιξ ζονεσ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ. Ζονε
χοδεσ αρε τηε σαµε ασ ιν Φιγυρε 1. ΣΓΠ: Σουτηερν Γι−
αντ Πετρελ, ΒΒΑ: Βλαχκ−βροωεδ Αλβατροσσ, ∆Γ: ∆ολ−
πηιν Γυλλ, ΙΧ: Ιµπεριαλ Χορµοραντ, ΣΑΤ: Σουτη
Αµεριχαν Τερν, ΜΠ: Μαγελλανιχ Πενγυιν, ΧΣ: Χηιλ−
εαν Σκυα, ΡΧ: Ροχκ Χορµοραντ, ΚΓ: Κελπ Γυλλ.
Φιγυρα 2. Φλυϕο ενεργτιχο ηαχια λασ αϖεσ µαρινασ πορ
υνιδαδ δε 〈ρεα (α) ψ πορχενταϕε δε λα δεµανδα ενερ−
γτιχα δε χαδα εσπεχιε (β) εν λασ σεισ ζονασ δελ Χαναλ
Βεαγλε. Λοσ χ⌠διγοσ δε λασ ζονασ σον λοσ µισµοσ θυε
εν λα Φιγυρα 1. ΣΓΠ: πετρελ γιγαντε δελ συρ, ΒΒΑ:
αλβατροσ δε χεϕα νεγρα, ∆Γ: γαϖιοτα αυστραλ, ΙΧ:
χορµορ〈ν ιµπεριαλ, ΣΑΤ: γαϖιοτν συδαµεριχανο, ΜΠ:
πινγινο δε Μαγαλλανεσ, ΧΣ: σκα χηιλενο, ΡΧ:
χορµορ〈ν δε χυελλο νεγρο, ΚΓ: γαϖιοτα χοχινερα.
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ωισε, τηε οτηερ τηρεε ζονεσ σηοωεδ 60% οφ
ενεργψ φλοω το συρφαχε φεεδερσ ανδ 40% το
διϖερ φεεδερσ. Τηε µαξιµυµ ενεργψ φλοω
αµονγ τηε συρφαχε φεεδερσ ωεντ το τηε Βλαχκ−
βροωεδ Αλβατροσσ, ωηιλε αµονγ τηε διϖερ
φεεδερσ ιτ ωεντ το τηε Ιµπεριαλ Χορµοραντ (Φιγ−
υρε 3).

Μεαν φοοδ χονσυµπτιον φορ τηε ωηολε στυδψ
αρεα ωασ εστιµατεδ ατ 1.71�3.42 τον/δαψ. Τηε
ηιγηεστ ϖαλυεσ ωερε φουνδ ιν Ισλασ Βριδγεσ,
ωηιλε τηε Χεντρε Βεαγλε Χηαννελ ζονε πρε−
σεντεδ τηε λοωεστ ϖαλυεσ (Ταβλε 1).

∆ΙΣΧΥΣΣΙΟΝ

Τηισ παπερ ρεπορτσ α χοµπαρισον οφ σεαβιρδ
βιοµασσ ανδ οφ φοοδ χονσυµπτιον διστριβυτιον
αµονγ διφφερεντ ζονεσ ιν α ωατερχουρσε ωιτη
παρτιχυλαρ χηαραχτεριστιχσ ασ τηε Βεαγλε Χηαν−
νελ. Λιφε ηιστοριεσ ανδ φοραγινγ στρατεγιεσ
µιγητ βε τηε µοστ ιµπορταντ φαχτορσ τηατ δε−
τερµινε τηε οβσερϖεδ παττερν. Τηε φαχτορσ τηατ
εξπλαιν τηε οβσερϖεδ ενεργψ φλοω διστριβυτιον
δεαλ ωιτη τηε διστριβυτιον οφ σηαλλοω ωατερσ
αρεασ ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ, τηε πρεσενχε οφ
σεαβιρδ χολονιεσ, τηε προπορτιον οφ διϖερ ανδ

συρφαχε φεεδερσ, ανδ τηε ποσσιβλε σεγρεγατιον
οφ, ατ λεαστ, τηε µοστ αβυνδαντ σπεχιεσ. Τηεσε
φαχτορσ µιγητ ινφλυενχε τηε διστριβυτιον πατ−
τερν οφ ενεργψ φλοω ατ διφφερεντ δεγρεεσ αµονγ
τηε σιξ ζονεσ, ρεσυλτινγ ιν αππαρεντλψ χονφυσ−
ινγ παττερνσ.

Τηε φαχτ τηατ σηαλλοω ωατερσ πρεσεντ τηε
λαργερ βιοµασσ οφ σεαβιρδσ χουλδ βε ρελατεδ το
τηε λαργε διϖερσιτψ ανδ αβυνδανχε οφ οργαν−
ισµσ τηατ χαν βε φουνδ ιν τηε κελπ φορεστσ
(Μορενο & ϑαρα 1994; Χαστιλλα 1995; Βϑ Λο−
µοϖασκψ, ΧΑ∆ΙΧ, πυβλιχ χοµµ.). Τηισ κελπ φορ−
εστ ηασ βεεν ρεπορτεδ ασ αν ιµπορταντ φεεδινγ
ηαβιτατ φορ µανψ σεαβιρδ σπεχιεσ (Ηυµπηρεψ
ετ αλ. 1970; Πυντα ετ αλ. 1993; περσ. οβσ.).

Α ρεµαρκαβλε ποιντ ισ τηατ τηερε αρε φουρ
ζονεσ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ ωιτη α σιµιλαρ
ϖαλυε οφ ενεργψ φλοω (αϖεραγε οφ [115 ± 1]⋅104

κϑ.κµ−2.δαψ−1). Τηισ ρατηερ ηοµογενεουσ ϖαλυε
αχροσσ διφφερεντ ζονεσ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ
συγγεστσ τηατ τηε ενεργψ φλοω το σεαβιρδσ, ανδ
τηυσ τηε βιοµασσ, χουλδ βε ατ α σατυρατιον
ποιντ. Εϖεν τηουγη ωε µαψ αχχεπτ τηε ενεργψ
φλοω λεϖελ ασ α σατυρατιον ποιντ, ιτ ισ ρεµαρκ−
αβλε τηατ τηισ λεϖελ ισ χονσταντ αχροσσ τηε Βεαγλε
Χηαννελ, ωιτη χηανγεσ ιν τηε προπορτιον οφ
σπεχιεσ. Τηε µεχηανισµ ασσοχιατεδ το τηισ
ϖαριατιον ιν τηε προπορτιον οφ βιοµασσ οφ σπε−
χιεσ αχροσσ ζονεσ ισ νοτ χλεαρ το υσ, αλτηουγη ιτ
ισ λικελψ τηατ τηε διστριβυτιον οφ σεαβιρδ χολο−
νιεσ µαψ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε ον ιτ.

Τηε ενεργψ δεµανδ οφ σεαβιρδσ ωασ αλσο ρε−
πορτεδ το ινχρεασε ωιτη τηε χλοσενεσσ το τηειρ
βρεεδινγ χολονιεσ (Φυρνεσσ 1978; Ωιενσ 1984;
Σταηλ ετ αλ. 1985). Ιν τηισ χοντεξτ, ιτ σηουλδ βε
εξπεχτεδ τηατ τηε σεαβιρδ χοµµυνιτψ οφ τηε
Βεαγλε Χηαννελ (εξχεπτινγ τηε Βλαχκ−βροωεδ

Φιγυρε 3. Ενεργψ ∆εµανδ φλοω το συρφαχε φεεδερ σπε−
χιεσ (αβοϖε), ανδ το διϖερ φεεδερ σπεχιεσ (βελοω) ιν
τηε σιξ ζονεσ οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ. Ζονε ανδ σπε−
χιεσ χοδεσ αρε τηε σαµε ασ ιν Φιγυρε 2.
Φιγυρα 3. Φλυϕο ενεργτιχο ηαχια χαδα εσπεχιε θυε σε
αλιµεντα εν λα συπερφιχιε (αρριβα) ψ ηαχια χαδα εσπε−
χιε θυε σε αλιµεντα πορ δεβαϕο δε λα συπερφιχιε ο βυ−
χεανδο (αβαϕο) εν λασ σεισ ζονασ δελ Χαναλ Βεαγλε.
Λοσ χ⌠διγοσ δε λασ ζονασ ψ δε λασ εσπεχιεσ σον λοσ
µισµοσ θυε εν λα Φιγυρα 2.

ΩΒΧ ΒΛ ΒΥ ΙΒ ΧΒΧ ΙΓ

Μινιµυµ 23.9 13.1 21.1 24.7 9.6 23.7
Μαξιµυµ 47.9 26.1 42.2 49.3 19.3 47.3

Ταβλε 1. Μινιµυµ ανδ µαξιµυµ φοοδ χονσυµπτιον
οφ σεαβιρδσ (ιν κγ.κµ−2.δαψ−1) ιν τηε σιξ ζονεσ οφ τηε
Βεαγλε Χηαννελ. Ζονε χοδεσ αρε τηε σαµε ασ ιν Φιγ−
υρε 1.
Ταβλα 1. Χονσυµο µ〈ξιµο ψ µνιµο δε αλιµεντο πορ
αϖεσ µαρινασ (εν κγ.κµ−2.δα−1) εν λασ σεισ ζονασ δελ
Χαναλ Βεαγλε. Λοσ χ⌠διγοσ δε λασ ζονασ σον λοσ µισ−
µοσ θυε εν λα Φιγυρα 1.
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Αλβατροσσ ανδ τηε Γιαντ Πετρελ, νον−ρεσιδεντ
βρεεδινγ σπεχιεσ) ωουλδ νοτ φοραγε φαρ φροµ
τηειρ χολονιεσ ωιτηουτ διµινισηινγ τηειρ
βρεεδινγ συχχεσσ. Αχτυαλλψ, τηε ενεργψ ιντακε
ρατε ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ ρανγεσ 4�13⋅104

κϑ.κµ−2.δαψ−1, βεινγ λαργερ ιν ζονεσ τηατ ινχλυδε
βρεεδινγ σιτεσ, συχη ασ Ισλασ Βριδγεσ ανδ Ισλα
Γαβλε ζονεσ (Σχηιαϖινι & Ψοριο 1995).

Ιτ σηουλδ βε αλσο εξπεχτεδ τηατ σηαλλοω
ωατερσ, ινχλυδινγ τηε χοαστ, ωουλδ βε µορε
συιταβλε φορ σπεχιεσ ωιτη διϖινγ φοραγινγ
βεηαϖιουρ (χορµοραντσ) ορ φορ σπεχιεσ τηατ
δεπενδ ον ηυµαν ινδυχεδ ρεσουρχεσ λικε γαρ−
βαγε ον τηε χοαστσ (γυλλσ). Ηυντ (1985) συγ−
γεστεδ τηατ, ωηεν φοραγινγ ιν ινσηορε ωατερσ,
συρφαχε φεεδερσ ωουλδ βε ατ α χοµπετιτιϖε δισ−
αδϖανταγε ιν ρελατιον το συβ−συρφαχε φοραγερσ,
δυε το τηε λαργε προπορτιον οφ τηε ωατερ χολ−
υµν αϖαιλαβλε το διϖερ φεεδερσ. Ηοωεϖερ, ασ
ωε ινχλυδε συρφαχε φεεδερ σπεχιεσ τηατ ηασ
χοασταλ φεεδινγ ηαβιτσ, συχη ασ Κελπ Γυλλ ανδ
Σουτηερν Γιαντ Πετρελ, ζονεσ ωιτη ηιγη περ−
χενταγε οφ σηαλλοω ωατερσ (ε.γ., Βαηα Υσηυαια)
πρεσεντ α λαργε περχενταγε οφ συρφαχε φεεδερσ.

Τηε χοντριβυτιον οφ ενεργψ φλοω το διϖερ
φεεδερσ ωασ λαργερ ιν ζονεσ ωιτη α λαργε προ−
πορτιον οφ βρεεδινγ χολονιεσ ορ χλοσε το τηεµ
(Ωεστερν Βεαγλε Χηαννελ ανδ Ισλασ Βριδγεσ
ζονεσ), ωηιχη χοινχιδεδ ωιτη τηε ρεσυλτσ φουνδ
ιν Σουτη Γεοργια βψ Χροξαλλ & Πρινχε (1980).
Ηοωεϖερ, Ισλα Γαβλε, α ζονε ωιτη βρεεδινγ
χολονιεσ, πρεσεντεδ εθυαλ περχενταγεσ φορ βοτη
διϖερ ανδ συρφαχε φεεδερσ. Τηισ µαψ βε δυε το
τηε πρεσενχε οφ σπεχιεσ ωιτη λαργε µασσ αµονγ
τηε συρφαχε φεεδερσ (συχη ασ τηε Βλαχκ−βροωεδ
Αλβατροσσ), ιν τυρν δυε το τηε χλοσενεσσ οφ τηισ
ζονε ωιτη τηε µουτη οφ τηε Βεαγλε Χηαννελ,
αν οπεν ωατερ αρεα.

Ανοτηερ εξπλανατιον χουλδ βε σοµε κινδ οφ
σεγρεγατιον ασ α προδυχτ οφ ιντερσπεχιφιχ χοµπε−
τιτιον, ατ λεαστ φορ τηε µοστ ιµπορταντ σπεχιεσ
ιν τερµσ οφ αβυνδανχε (συχη ασ τηε Βλαχκ−
βροωεδ Αλβατροσσ, τηε Ιµπεριαλ Χορµοραντ
ανδ τηε Κελπ Γυλλ). Ιτ ωασ αλρεαδψ ρεπορτεδ
τηατ νονε οφ τηε τηρεε σπεχιεσ ηασ ιντερσπεχιφιχ
ασσοχιατιον ωιτη τηε οτηερ τωο ιν τηε Βεαγλε
Χηαννελ (Ραψα Ρεψ & Σχηιαϖινι 2000). Τηεσε
αυτηορσ ρεπορτεδ τηατ Βλαχκ−βροωεδ Αλβατροσσ
ανδ Κελπ Γυλλ πρεσεντ διφφερενχεσ ιν διστριβυ−
τιον βετωεεν ζονεσ, ανδ τηατ Ιµπεριαλ Χορµο−
ραντ ισ µορε αβυνδαντ ιν σηαλλοω ωατερσ
ωιτηουτ διφφερενχεσ αµονγ ζονεσ.

Γιϖεν τηατ τηε Ωεστερν Βεαγλε Χηαννελ ανδ
τηε Χεντρε Βεαγλε Χηαννελ ζονεσ βοτη πρεσεντ
σιµιλαρ χηαραχτεριστιχσ, ιτ ισ νοταβλε τηατ τηε φιρστ
ονε ηασ αλµοστ τωιχε τηε ενεργψ δεµανδ περ
αρεα υνιτ τηαν τηε σεχονδ. Τηε ηιγη ϖαλυεσ φορ
τηε Ωεστερν Βεαγλε Χηαννελ ζονε µαψ βε εξ−
πλαινεδ φορ σεϖεραλ ρεασονσ. Φιρστ, ιτσ χλοσενεσσ
το τηε Ισλασ Βριδγεσ ζονε (ωιτη µανψ σεαβιρδ
χολονιεσ). Σεχονδ, τηε ινχλυσιον οφ λαργε αρεασ
οφ σηαλλοω ωατερσ ατ τηε ωεστ οφ τηε Πεννσυλα
Υσηυαια. Φιναλλψ, τηε χλοσενεσσ οφ τηισ ζονε το
τηε Μυρραψ Χηαννελ, α σµαλλ ωατερωαψ τηατ
χοννεχτσ τηε Βεαγλε Χηαννελ το τηε µορε οπεν
ωατερσ οφ τηε σουτηερν Φυεγυιαν αρχηιπελαγο
χλοσε το Χαπε Ηορν.

Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ α λαργε βιοµασσ οφ
σεαβιρδσ ον τηε σεα ισ χορρελατεδ ωιτη α ηιγη
µαρινε προδυχτιϖιτψ ιν τηε Ανταρχτιχα
(Ωοεηλερ 1990, 1997). Τηεν, τηε ενεργψ φλοω
δεσχριβεδ ιν ουρ στυδψ αρεα συγγεστσ τηατ τηε
Βεαγλε Χηαννελ µαψ ρεπρεσεντ αν αρεα οφ ηιγη
προδυχτιϖιτψ. Μορεοϖερ, ωε φουνδ α ηιγη−εν−
εργψ φλοω το νον−ρεσιδεντ σπεχιεσ ιν τηε στυδψ
αρεα: Βλαχκ�βροωεδ Αλβατροσσ (ιν αλλ τηε ζονεσ)
ανδ Σουτηερν Γιαντ Πετρελ (ιν Βαηα Υσηυαια
ζονε). Ωοεηλερ (1997) ποιντεδ ουτ τηατ νον−
ρεσιδεντ σπεχιεσ χουλδ βε βεττερ ινδιχατορσ οφ
τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ µαρινε ρεσουρχεσ τηαν ρεσι−
δεντ σπεχιεσ, βεχαυσε τηε ρεσιδεντ βιρδσ ωουλδ
βε ινχαπαβλε οφ φεεδινγ φαρ φροµ τηειρ χολονιεσ.

Τοταλ φοοδ χονσυµπτιον ιν τηε Βεαγλε Χηαν−
νελ ρανγεσ 1.71�3.42 τον/δαψ. Χοµπαρισονσ
ωιτη οτηερ αρεασ συχη ασ Αλασκα ορ Σουτη Γεορ−
για χουλδ βε ιντερεστινγ, σινχε τηεσε αρεασ αρε
γεογραπηιχαλλψ σιµιλαρ (πρεσενχε οφ φϕορδσ,
σµαλλ χηαννελσ, ινλετσ, ετχ.). Φοοδ ιντακε ϖαλ−
υεσ ιν τηε Βεαγλε Χηαννελ ωερε οφ ονε ορδερ
οφ µαγνιτυδε γρεατερ τηαν τηε ονεσ φουνδ φορ
σεαβιρδσ αρουνδ Σϖαλβαρδ (ϑοιρισ 1996). ςαλυεσ
φορ Σουτη Γεοργια (Χροξαλλ ετ αλ. 1984) ωερε φιϖε
ορδερσ οφ µαγνιτυδε ηιγηερ τηαν ϖαλυεσ φορ τηε
Βεαγλε Χηαννελ. Τηε ηιγη δενσιτψ οφ σεαβιρδ
χολονιεσ ιν τηισ ισλανδ, εσπεχιαλλψ πενγυινσ,
µαψ βε τηε ρεασον οφ τηε ηιγη φοοδ χονσυµπ−
τιον ιν τηισ ζονε. Ιν χοντραστ, φοοδ ιντακε ϖαλ−
υεσ ωερε οφ τηε σαµε ορδερ οφ µαγνιτυδε ασ
ιν τηε Γυλφ οφ Αλασκα (Ωιενσ 1984). Ηοωεϖερ,
ωε ηαϖε το βε χαρεφυλ το µακε χονχλυσιονσ βε−
χαυσε δατα φροµ τηοσε στυδιεσ ωερε βασεδ ον
τηε ρεπροδυχτιϖε ποπυλατιον ανδ ουρσ αρε
βασεδ ον αλλ φοραγινγ σεαβιρδσ, ωηιχη ινχλυδεσ
ϕυϖενιλεσ.
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Τηε προχεσσ οφ µαναγεµεντ οφ νατυραλ ρε−
σουρχεσ ιν τηε µαρινε ενϖιρονµεντ υσυαλλψ
ινχλυδεσ τηε ασσεσσµεντ οφ υτιλιζατιον οφ τηε
µαρινε ενϖιρονµεντ βψ τοπ πρεδατορσ, ασ ωελλ
ασ τηε διστριβυτιον οφ βρεεδινγ χολονιεσ. Ασ τηε
Βεαγλε Χηαννελ ισ εξπεριενχινγ α γροωινγ
πρεσσυρε φορ τηε υσε οφ τηειρ νατυραλ ρεσουρχεσ
(δυε το τουρισµ, φισηινγ ανδ αθυαχυλτυρε), τηε
ασσεσσµεντ οφ τηε διστριβυτιον οφ φοραγινγ εφ−
φορτ µαψ ρεπρεσεντ α υσεφυλ τοολ φορ τηε ζον−
ινγ ανδ τηε µαναγεµεντ οφ τηε ωηολε αρεα.

ΑΧΚΝΟΩΛΕ∆ΓΕΜΕΝΤΣ

Τηισ στυδψ ωασ συππορτεδ βψ ΧΟΝΙΧΕΤ ανδ βψ
τηε προϕεχτ Χονσολιδατιον ανδ Ιµπλεµεντατιον οφ
τηε Παταγονιαν Χοασταλ Ζονε Μαναγεµεντ Πλαν
(Προϕεχτ ΑΡΓ 97 Γ31 ΓΕΦ/ ΥΝ∆Π/ Μινιστεριο δε
Ρελαχιονεσ Εξτεριορεσ, Χοµερχιο Ιντερναχιοναλ ψ
Χυλτο). Ωε αρε γρατεφυλ το τηε χαπταινσ ανδ τηε
χρεωσ οφ τηε χαταµαρανσ Εζεθυιελ ΜΒ ανδ Λυχιανο
Βετα, ωηο ηελπεδ ωιτη τηε τρανσπορτατιον τηρουγη
τηε χηαννελ, ανδ ωηο χολλαβορατεδ βεψονδ αλλ
εξπεχτατιον. Ωε αλσο τηανκ ϑ. Χαλϖο, ϑ. Χαλχαγνο, ϑ.
Λοπεζ δε Χασεναϖε ανδ Α. Χηιζζινι φορ τηειρ ηελπ
ιν διφφερεντ ασπεχτσ οφ τηισ στυδψ.
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