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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Λα ιχτιοφαυνα δε λα Προϖινχια Ζοογεογρ〈φιχα
Παρανο−Πλατενσε (Συβρεγι⌠ν Βρασλιχα) οχυπα ελ

Πρεσενχια δε Χορψδορασ παλεατυσ (ϑενψνσ, 1842), υνα νυεϖα
εσπεχιε βρασλιχα εν ελ νορτε δε λα Παταγονια (ρο Λιµαψ) ψ

χονσιδεραχιονεσ εχολ⌠γιχασ ρελαχιοναδασ χον συ διστριβυχι⌠ν

ΧΛΑΥ∆ΙΟ ΒΑΙΓ∨Ν 1,!, ΓΥΙΛΛΕΡΜΟ ΛΠΕΖ 2, ΑΛΕϑΑΝ∆ΡΟ ∆ΟΜℑΝΙΧΟ 3,
ΡΙΧΑΡ∆Ο ΦΕΡΡΙΖ 2, ΣΑΡΑ ΣςΕΡΛΙϑ 4 & ΡΙΧΑΡ∆Ο ∆ΕΛΦΙΝΟ ΣΧΗΕΝΚΕ 4

1 Χεντρο Ναχιοναλ Παταγ⌠νιχο, Πυερτο Μαδρψν, Χηυβυτ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
2 Μυσεο Αργεντινο δε Χιενχιασ Νατυραλεσ �Β. Ριϖαδαϖια�, Βυενοσ Αιρεσ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

3 Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Λιµνολογα �∆ρ. Ραυλ Ρινγυελετ�, Φλορενχιο ςαρελα, Βυενοσ Αιρεσ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
4 ∆ιρ. δε Ρεχυρσοσ Ιχτχολασ ψ Αχυχολασ, Σεχ. δε ∆εσαρρολλο Συστενταβλε ψ Πολτιχα Αµβ., Βυενοσ Αιρεσ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

ΡΕΣΥΜΕΝ. Ελ ηαλλαζγο δε Χορψδορασ παλεατυσ εν υν βραζο σεχυνδαριο δελ ρο Λιµαψ χονστιτυψε υνα
νοϖεδαδ ζοογεογρ〈φιχα παρα ελ νορτε δε λα Παταγονια αργεντινα. Λα εσπεχιε φυε χαπτυραδα µε−
διαντε ελεχτροπεσχα εν υν γραν ποζ⌠ν χαραχτεριζαδο πορ λα πρεσενχια δε δενσασ µαχρ⌠φιτασ συµερ−
γιδασ. Ελ ηαλλαζγο δε Χορψδορασ παλεατυσ εξτιενδε χονσιδεραβλεµεντε ελ λµιτε δε διστριβυχι⌠ν αυστραλ
δε εστα εσπεχιε φυερα δε λα ρεγι⌠ν παµπεανα, δονδε λα εσπεχιε ηαβιτα εν ροσ ψ λαγυνασ τεµπλαδο−
χ〈λιδοσ ψ εν λοσ αρροψοσ φροσ δε λα χυενχα δε Σιερρα δε λα ςεντανα. Χον ελ δεσχυβριµιεντο δε
Χορψδορασ παλεατυσ, λα ιχτιοφαυνα βρασλιχα ρεπρεσεντα ελ 30% δελ τοταλ δε εσπεχιεσ παταγ⌠νιχασ, ψ σε
ελεϖα α οχηο ελ νµερο δε εστασ εσπεχιεσ εν ελ λµιτε νορτε δε λα Παταγονια. Εστα 〈ρεα ρεπρεσεντα
υν αµπλιο εχοτονο, δελιµιταδο πορ λοσ ροσ Χολοραδο ψ Νεγρο, δονδε λα διστριβυχι⌠ν δε εσπεχιεσ
βρασλιχασ νο εσ αν βιεν χονοχιδα. Αυνθυε αλγυνασ εσπεχιεσ χοµο Χορψδορασ παλεατυσ, Οδοντεστηεσ
βοναριενσισ ψ ϑενψνσια µυλτιδεντατα παρεχεν σερ υβιχυασ ψ χον ποτενχιαλ παρα εξτενδερ συ διστριβυ−
χι⌠ν γεογρ〈φιχα, λα χαπαχιδαδ δε χολονιζαχι⌠ν δε λοσ αµβιεντεσ παταγ⌠νιχοσ πορ παρτε δε εσπεχιεσ
βρασλιχασ εσταρα ρελαχιοναδα χον λα τολερανχια α λοσ ϖαλορεσ δε τεµπερατυρα µνιµα ψ δε σαλινιδαδ
µ〈ξιµα, ασ χοµο χον λα πρεσενχια δε χονδιχιονεσ λοχαλεσ απροπιαδασ. [Παλαβρασ χλαϖεσ: Χορψδορασ
παλεατυσ, εχοτονο, Παταγονια, ρο Χολοραδο, ρο Λιµαψ, ρο Νεγρο.]

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Πρεσενχε οφ Χορψδορασ παλεατυσ (ϑενψνσ, 1842), α νεω Βραζιλιχ σπεχιεσ ιν τηε νορτη οφ
Παταγονια (Λιµαψ Ριϖερ), ανδ εχολογιχαλ ασπεχτσ ρελατεδ το ιτσ διστριβυτιον: Φινδινγ οφ Χορψδορασ
παλεατυσ ισ ρεπορτεδ ιν α σεχονδαρψ βρανχη οφ τηε Λιµαψ Ριϖερ; ιτ ρεπρεσεντσ α ζοογεογραπηιχ νοϖ−
ελτψ φορ τηε νορτηερν Αργεντινε Παταγονια. Τηισ σπεχιεσ ωασ χαπτυρεδ βψ ελεχτροφισηινγ ιν α λαργε
ποολ χηαραχτεριζεδ βψ δενσε συβµεργεδ µαχροπηψτεσ. Τηε πρεσενχε οφ Χορψδορασ παλεατυσ ιν τηε
Λιµαψ Ριϖερ εξτενδσ τηε σουτηερν γεογραπηιχαλ βουνδαρψ ουτσιδε τηε Παµπεαν πλαιν, ωηερε τηε
σπεχιεσ ινηαβιτσ ωαρµ τεµπερατε ριϖερσ ανδ λακεσ οφ τηε Σαλαδο Ριϖερ βασιν ασ ωελλ ασ χολδ στρεαµσ
βελονγινγ το τηε Σιερρα δε λα ςεντανα ωατερσηεδ. Ωιτη τηε δισχοϖερψ οφ Χορψδορασ παλεατυσ, τηε
Βραζιλιχ ιχητηψοφαυνα ρεπρεσεντσ 30% οφ τοταλ σπεχιεσ ριχηνεσσ φορ αλλ Παταγονια, ανδ τηε δισχοϖερψ
ινχρεασεσ υπ το ειγητ τηε νυµβερ οφ συχη σπεχιεσ ινηαβιτινγ τηε νορτηερν βουνδαρψ οφ τηισ ρε−
γιον. Τηισ αρεα ενχοµπασσεσ α ωιδε εχοτονε, δελιµιτεδ βψ Χολοραδο ανδ Νεγρο ριϖερσ, ωηερε τηε
διστριβυτιον οφ Βραζιλιχ σπεχιεσ ισ στιλλ νοτ ωελλ κνοων. Αλτηουγη σοµε σπεχιεσ συχη ασ Χορψδορασ
παλεατυσ, Οδοντεστηεσ βοναριενσισ ανδ ϑενψνσια µυλτιδεντατα αππεαρ το βε υβιθυιτουσ ανδ το ηαϖε τηε
ποτεντιαλ το εξτενδ τηειρ γεογραπηιχαλ διστριβυτιον, τηε αβιλιτψ οφ Βραζιλιχ σπεχιεσ φορ τηε χολονιζα−
τιον οφ Παταγονιαν ενϖιρονµεντσ µαψ βε ρελατεδ το τηε τολερανχε το µινιµυµ τεµπερατυρε ανδ
µαξιµυµ σαλινιτψ λεϖελσ, ασ ωελλ ασ το τηε πρεσενχε οφ συιταβλε λοχαλ χονδιτιονσ. [Κεψ ωορδσ: Χολο−
ραδο Ριϖερ, Χορψδορασ παλεατυσ, εχοτονε, Λιµαψ Ριϖερ, Νεγρο Ριϖερ, Παταγονια.]
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χεντρο, εστε ψ νορτε δε λα Αργεντινα. Εν λα ρε−
γι⌠ν παµπεανα λα ριθυεζα εσπεχφιχα δεχρεχε
σιγυιενδο υν εϕε νορεστε−συδοεστε, αχοµπα−
〉αδα πορ υν αυµεντο εν λα σαλινιδαδ ψ υνα
δισµινυχι⌠ν δε τεµπερατυρα (Ρινγυελετ 1975;



42 Χ ΒΑΙΓ∨Ν ΕΤ ΑΛ. Εχολογα Αυστραλ 12:41�48

Βαιγν & Ανδερσον 1993). Εστε γραδιεντε αµ−
βιενταλ περµιτε σεπαραρ α λοσ αµβιεντεσ µ〈σ
πρ⌠ξιµοσ αλ ρο Σαλαδο, θυε ινχλυψεν 62 εσπε−
χιεσ (Λ⌠πεζ ετ αλ. 1996), δε αθυελλοσ λοχαλιζα−
δοσ εν ελ σεχτορ οεστε δε εστα χυενχα, χον
σολαµεντε 18 εσπεχιεσ (Λ⌠πεζ ετ αλ. 2001). Αν
χυανδο λα χυενχα δελ ρο Σαλαδο χονστιτυψε ελ

λµιτε µεριδιοναλ παρα λα µαψορα δε λα
ιχτιοφαυνα παρανο−πλατενσε (Λ⌠πεζ 2001), υν
ασπεχτο λλαµατιϖο δε λασ εσπεχιεσ δε αβολενγο
βρασλιχο εσ θυε αλγυνασ δε ελλασ σε ενχυεντραν
εν ελ νορτε δε λα Παταγονια, α πεσαρ δε θυε νο
εξιστε χονεξι⌠ν αχτυαλ εντρε λασ Προϖινχιασ
Παρανο−Πλατενσε ψ Παταγ⌠νιχα. Εν ελ σεχτορ
νορτε δε λα Προϖινχια Παταγ⌠νιχα εστ〈ν πρεσεν−
τεσ λοσ ροσ Χολοραδο ψ Νεγρο, θυε ατραϖιεσαν
ελ τερριτοριο εν σεντιδο οεστε−εστε δεσχαργαν−
δο συσ αγυασ εν ελ Οχανο Ατλ〈ντιχο. Εστοσ ροσ
δεφινεν υνα εξτενσα 〈ρεα δε τρανσιχι⌠ν, θυε
εσ χονσιδεραδα χοµο υν εχοτονο εντρε διχηασ
προϖινχιασ ζοογεογρ〈φιχασ (Αρρατια ετ αλ. 1983;
Αλµιρ⌠ν ετ αλ. 1997). Λα πρεσενχια δε εσπεχιεσ
βρασλιχασ εν λα χυενχα δε εστοσ χυρσοσ δε αγυα
ηα χοντριβυιδο α ινχρεµενταρ λα διϖερσιδαδ
εσπεχφιχα δε εστε σεχτορ δε λα Παταγονια ψ α
πλαντεαρ ιντερρογαντεσ αχερχα δελ νµερο ρεαλ
δε εσπεχιεσ βρασλιχασ θυε ηαβιταν εν λα ρεγι⌠ν
ψ δε λα εξτενσι⌠ν δε συσ 〈ρεασ δε διστριβυχι⌠ν,
ψα σεα νατυραλ ο βιεν γενεραδα πορ αντροπο−
χορια ιντενχιοναλ ο αχχιδενταλ.

Ελ οβϕετιϖο δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ µενχιοναρ α
Χορψδορασ παλεατυσ (ϑενψνσ, 1842; Χαλλιχητηψιδαε)
χοµο υνα νυεϖα εσπεχιε βρασλιχα πρεσεντε εν
Παταγονια, εσπεχφιχαµεντε εν ελ ρο Λιµαψ
ινφεριορ, χονστιτυψενδο εστο υνα νοϖεδαδ
ζοογεογρ〈φιχα εν εστα ρεγι⌠ν. Ασιµισµο, σε
αναλιζαν λασ χαραχτερστιχασ εχολ⌠γιχασ θυε χον−
διχιοναν λα χολονιζαχι⌠ν δε αµβιεντεσ λ⌠τιχοσ
ψ λντιχοσ παταγ⌠νιχοσ πορ παρτε δε στα ψ οτρασ
εσπεχιεσ βρασλιχασ, ψ θυε εξπλιχαν συ πρεσεν−
χια εν ελ νορτε δε εστα ρεγι⌠ν, εξπανδιενδο λοσ
λµιτεσ δε λα Προϖινχια Παρανο−Πλατενσε ψ δε−
φινιενδο υν 〈ρεα ιχτιογεογρ〈φιχα δε τρανσιχι⌠ν
ο εχοτοναλ χον λα Προϖινχια Παταγ⌠νιχα.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Λοσ µυεστρεοσ δε πεχεσ σε ρεαλιζαρον χοµο
παρτε δε υν εξτενσο προγραµα δε ρελεϖα−
µιεντο ιχτιολ⌠γιχο δεσαρρολλαδο εντρε αβριλ ψ
µαψο δε 2000 εν ϖαριοσ αµβιεντεσ λ⌠τιχοσ δε
λα Παταγονια. Ελ µυεστρεο εν ελ σιτιο δε εστυ−
διο σε λλεϖ⌠ α χαβο εντρε ελ 4 ψ ελ 5 δε µαψο, ψ
αβαρχ⌠ υν σεγµεντο δε υν βραζο σεχυνδαριο
δελ ρο Λιµαψ ινφεριορ, υβιχαδο εντρε ελ βαλνεα−
ριο δε λα χιυδαδ δε Νευθυν ψ λα υνι⌠ν δε δι−
χηο χυρσο χον ελ ρο Νευθυν (Φιγυρα 1). Εν ελ
σεχτορ δε µυεστρεο, ελ ρο Λιµαψ δα λυγαρ α λα
φορµαχι⌠ν δε πεθυε〉ασ ισλασ, βαρρασ ψ βραζοσ
σεχυνδαριοσ θυε δεφινεν αµβιεντεσ λ⌠τιχοσ δε

Φιγυρα 1. Προϖινχιασ Ιχτιογεογρ〈φιχασ δελ συρ δε Αµ−
ριχα δελ Συρ, δελιµιταδασ πορ λνεασ νεγρασ γρυεσασ
(αδαπταδο δε Αρρατια ετ αλ. 1983). Ελ 〈ρεα ραψαδα ρε−
πρεσεντα ελ εχοτονο δελιµιταδο πορ λοσ ροσ Νεγρο ψ
Χολοραδο, ψ ελ χρχυλο σε〉αλα ελ σιτιο δε µυεστρεο δε
εστε εστυδιο. 1: Προϖινχια Παταγ⌠νιχα; 2: Προϖινχια
Χηιλενα; 3: Προϖινχια Ανδινο−Χυψανα; 4: Προϖινχια
Παρανο−Πλατενσε.
Φιγυρε 1. Ιχητηψογεογραπηιχ Προϖινχεσ οφ σουτηερν
Σουτη Αµεριχα, βουνδεδ βψ τηιχκ βλαχκ λινεσ (αφτερ
Αρρατια ετ αλ. 1983). Τηε δασηεδ αρεα χορρεσπονδσ το
τηε εχοτονε δελιµιτεδ βψ Νεγρο ανδ Χολοραδο ριϖ−
ερσ, ανδ τηε χιρχλε ινδιχατεσ τηε σαµπλεδ σιτε. Σεε
νυµβερ χοδεσ ιν τηε λεγενδ αβοϖε.
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βαϕα ϖελοχιδαδ δε χορριεντε ψ αγυασ ρεσιδυαλεσ.
Ελ 〈ρεα µυεστρεαδα χοµπρενδι⌠ υν εξτενσο
ποζ⌠ν δε 200 µ δε λονγιτυδ, χον υνα προφυν−
διδαδ µ〈ξιµα δε 2 µ ψ υν ανχηο προµεδιο
δε 50 µ. Λα τεµπερατυρα δελ αγυα ερα δε 13 °Χ,
χον υνα χονδυχτιϖιδαδ δε 91 ∝Σ/χµ ψ υνα χον−
χεντραχι⌠ν δε οξγενο δισυελτο δε 9.5 µγ/Λ.
Εστοσ παρ〈µετροσ φυερον µεδιδοσ εν ελ χεν−
τρο δελ χαυχε, α 0.5 µ δε προφυνδιδαδ. Ελ λε−
χηο εσταβα χοµπυεστο εν υν 80% πορ αρενα ψ
γραϖα πεθυε〉α, ψ εσταβα χυβιερτο πορ µαχρ⌠φι−
τασ, σιενδο Ελοδεα σπ. λα εσπεχιε µ〈σ αβυνδαν−
τε. Λα χοστα τενα ϖεγεταχι⌠ν βιεν δεσαρρολλαδα,
χον πρεδοµινιο δε Σαλιξ σπ. Λα χαπτυρα δε πε−
χεσ σε πραχτιχ⌠ µεδιαντε ελεχτροπεσχα χον υν
εθυιπο πορτ〈τιλ, υτιλιζ〈νδοσε υν ρανγο δε ϖολ−
ταϕε δε 700�800 ϖ ψ υνα φρεχυενχια δε 60 Ηζ.
Σε ρεαλιζαρον τρεσ πασαδασ χονσεχυτιϖασ,
µυεστρε〈νδοσε τοδοσ αθυελλοσ σεχτορεσ χον
προφυνδιδαδ δε ηαστα 1.5 µ.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Λασ εσπεχιεσ χαπτυραδασ ινχλυψερον εσπεχιεσ
τπιχαµεντε παταγ⌠νιχασ χοµο Περχιχητηψσ τρυ−
χηα (περχα βοχα χηιχα), Περχιχητηψσ χοληυαπιενσισ
(περχα βοχονα), ϕυϖενιλεσ δε Γαλαξιασ σπ.
(πυψεν) ψ Γεοτρια αυστραλισ (λαµπρεα). Λασ εσ−
πεχιεσ βρασλιχασ δετεχταδασ φυερον Χορψδορασ
παλεατυσ (ταχηυελα) ψ ϑενψνσια µυλτιδεντατα (πρε−
ϖιαµεντε ϑενψνσια λινεατα; µαδρεχιτα δε αγυα).
Λοσ ινδιϖιδυοσ δε Χορψδορασ παλεατυσ µιδιερον
46, 80 ψ 90 µµ δε λονγιτυδ τοταλ ψ σε ενχοντρ⌠
υν ινδιϖιδυο αδιχιοναλ εν υν εστ⌠µαγο δε
Περχιχητηψσ χοληυαπιενσισ. Ελ νµερο δε ινδιϖι−
δυοσ ενχοντραδοσ, χον ρελαχι⌠ν αλ εσφυερζο δε
µυεστρεο απλιχαδο, συγιερε θυε λα εσπεχιε σε
ενχυεντρα ψα εσταβλεχιδα εν εστε σεχτορ δελ ρο
Λιµαψ, ψα θυε σε λα ηα οβσερϖαδο αγυασ αρριβα
δε λα ζονα δε µυεστρεο ηαστα αγυασ αβαϕο δε
λα ρεπρεσα δε Αρροψιτο (Α ∆ελ ςαλλε, ΧΕΑΝ,
χοµ. περσ.).

Ελ ηαλλαζγο δε Χορψδορασ παλεατυσ αδιχιονα υνα
νυεϖα εσπεχιε α λα ιχτιοφαυνα παταγ⌠νιχα,
ινχρεµεντανδο ασ α οχηο ελ νµερο δε εσπε−
χιεσ βρασλιχασ ρεχονοχιδασ εν Παταγονια ψ θυε
δεφινεν λα ιχτιοφαυνα βρασλιχα θυε ηαβιτα ελ λ−
µιτε αυστραλ δε λα Προϖινχια Παρανο−Πλατενσε
(Ταβλα 1). Χονσιδερανδο εστασ εσπεχιεσ δεντρο
δε λα Ρεγι⌠ν Παταγ⌠νιχα, λασ µισµασ ρεπρεσεν−
ταν ελ 30% δε λα ριθυεζα εσπεχφιχα παρα τοδα λα
ρεγι⌠ν ψ ελ 61% σι σε χοµπαραν νιχαµεντε χον
λασ εσπεχιεσ νατιϖασ δε λα προϖινχια παταγ⌠νιχα.

Ταβλα 1. Εσπεχιεσ δε πεχεσ δυλχεαχυχολασ θυε ηαβι−
ταν εν αµβιεντεσ λ⌠τιχοσ ψ λντιχοσ δε λα Παταγονια
αργεντινα. Ελ αστερισχο σε〉αλα α λασ εσπεχιεσ δε οριγεν
βρασλιχο (Προϖινχια Παρανο−Πλατενσε) ρεγιστραδασ εν
ελ νορτε δε λα Προϖινχια Παταγ⌠νιχα. Σε ινδιχαν λασ
εσπεχιεσ νατιϖασ (Ν), εξ⌠τιχασ (Ε) ψ τρανσπλανταδασ (Τ).
Νο σε ινχλυψεν λασ εσπεχιεσ µαρινασ δε ινχυρσι⌠ν οχα−
σιοναλ εν λασ 〈ρεασ ποτ〈µιχασ δε λοσ ροσ δε ϖερτιεντε
ατλ〈ντιχα.
Ταβλε 1. Φρεσηωατερ φιση σπεχιεσ ινηαβιτινγ λεντιχ ανδ
λοτιχ ωατερβοδιεσ ιν Αργεντινε Παταγονια. Αστερισκσ
ινδιχατε σπεχιεσ οφ Βραζιλιχ οριγιν (Παρανο−Πλατα Προϖ−
ινχε) ρεχορδεδ φορ νορτηερν Παταγονιαν Προϖινχε.
Νατιϖε (Ν), εξοτιχ (Ε) ανδ τρανσπλαντεδ σπεχιεσ (Τ)
αρε αλσο ινδιχατεδ. Μαρινε σπεχιεσ οφ οχχασιοναλ πρεσ−
ενχε ιν ποταµιχ αρεασ οφ Ατλαντιχ σλοπε αρε νοτ ιν−
χλυδεδ.

Ορδεν Σαλµονιφορµεσ
  Φαµιλια Σαλµονιδαε
    Ονχορηψνχηυσ µψκισσ Ριχηαρδσον 1836 (Ε)
    Ονχορηψνχηυσ τσχηαωψτσχηα Ωαλβαυµ 1792 (Ε)
    Σαλµο τρυττα Λινν 1758 (Ε)
    Σαλµο σαλαρ σεβαγο Γιραρδ 1855 (Ε)
    Σαλϖελινυσ ναµαψχυση Ωαλβαυµ 1792 (Ε)
    Σαλϖελινυσ φοντιναλισ Μιτχηιλλ 1815 (Ε)
  Φαµιλια Γαλαξιιδαε
    Γαλαξιασ µαχυλατυσ ϑενψνσ 1842 (Ν)
    Γαλαξιασ πλατει Στεινδαχηνερ 1898 (Ν)
    Απλοχηιτον ζεβρα ϑενψνσ 1842 (Ν)
    Απλοχηιτον ταενιατυσ ϑενψνσ 1842 (Ν)

Ορδεν Περχιφορµεσ
  Φαµιλια Περχιχητηψιδαε
    Περχιχητηψσ χοληυαπιενσισ Μαχ ∆οναγη 1955 (Ν)
    Περχιχητηψσ ϖινχιγυερραι Περυγια 1891 (Ν)
    Περχιχητηψσ τρυχηα Χυϖιερ & ςαλενχιεννεσ 1840 (Ν)
    Περχιχητηψσ αλτισπιννισ Ρεγαν 1905 (Ν)

Ορδεν Χψπρινιφορµεσ
  Φαµιλια Χψπρινιδαε
    Χψπρινυσ χαρπιο Λινν 1758 (Ε)
  Φαµιλια Αναβλεπιδαε
    ϑενψνσια µυλτιδεντατα ϑενψνσ 1842 (↵Τ?) ∗

Ορδεν Σιλυριφορµεσ
  Φαµιλια ∆ιπλοµψστιδαε
    ∆ιπλοµψστεσ µεσεµβρινυσ Ρινγυελετ 1982 (Ν)
    ∆ιπλοµψστεσ ϖιεδµενσισ Μαχ ∆οναγη 1931 (Ν)
    ∆ιπλοµψστεσ χυψανυσ Ρινγυελετ 1965 (Ν)
  Φαµιλια Τριχηοµψχτεριδαε
    Ηατχηερια µαχραει Γιραρδ 1855 (Ν)
    Τριχηοµψχτερυσ αρεολατυσ Αρρατια & Χηανγ 1975 (Ν)
  Φαµιλια Χαλλιχητηψιδαε
    Χορψδορασ παλεατυσ Λαχεπεδε 1803 (↵Τ?) ∗

Ορδεν Ατηερινιφορµεσ
  Φαµιλια Ατηερινοπσιδαε
    Οδοντεστηεσ βοναριενσισ Χυϖιερ & ςαλενχιεννεσ 1835 (Τ) ∗
    Οδοντεστηεσ ηατχηερι Γιραρδ 1885 (Ν) ∗

Ορδεν Χηαραχιφορµεσ
  Φαµιλια Χηαραχιδαε
    Ολιγοσαρχυσ ϕενψνσιι Γντηερ 1864 (Ν) ∗
    Γψµνοχηαραχινυσ βεργι Στεινδαχηνερ 1903 (Ν) ∗
    Αστψαναξ ειγενµαννιορυµ Χοπε 1894 (Ν) ∗
    Χηειροδον ιντερρυπτυσ ϑενψνσ 1842 (Ν) ∗
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∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Αυνθυε λα ιχτιοφαυνα βρασλιχα οχυπα ελ
χεντρο−εστε ψ νορτε δε Αργεντινα, συ διστρι−
βυχι⌠ν εν ελ πασαδο παρεχε ηαβερ σιδο µυχηα
µ〈σ αµπλια ψ ηαβερσε εξτενδιδο νατυραλµεντε
ηαχια λα Παταγονια, δονδε λασ χονδιχιονεσ αµ−
βιενταλεσ εραν µ〈σ φαϖοραβλεσ (Μεννι ετ αλ.
1996). Σεγν Ρινγυελετ (1978), ελ ινχρεµεντο
εν λα αριδεζ προδυχιδα δυραντε ελ Τερχιαριο ρε−
δυϕο νοταβλεµεντε λα διστριβυχι⌠ν δε εστασ εσπε−
χιεσ. Λα πρεσενχια δελ ρελιχτο Γψµνοχηαραχινυσ
βεργι εν λα χαβεχερα δελ αρροψο ςαλχηετα, σοβρε
λα µεσετα δε Σοµυνχυρ〈 αλ εστε δε λα προϖιν−
χια δε Ρο Νεγρο (Μεννι & Γ⌠µεζ 1995;
Ορτυβαψ ετ αλ. 1997), εσ προβαβλεµεντε ελ ρε−
συλταδο δε διχηα εξπανσι⌠ν δε λα ιχτιοφαυνα
βρασλιχα ηαχια ελ συρ δελ χοντινεντε. Αχτυαλ−
µεντε σε χονσιδερα θυε ελ λµιτε αυστραλ δε λα
Συβρεγι⌠ν Βρασλιχα τερµινα εν λα χυενχα δελ
ρο Νεγρο (Αλµιρ⌠ν ετ αλ. 1997).

Λα πρεσενχια δε Χορψδορασ παλεατυσ εν ελ βορδε
νορτε δε λα Παταγονια ρεπλαντεα λοσ ιντε−
ρρογαντεσ αχερχα δε χυ〈ντασ εσπεχιεσ δε λα Προ−
ϖινχια Παρανο−Πλατενσε ηαβιταν διχηα ρεγι⌠ν,
δε χυ〈ντασ εσπεχιεσ βρασλιχασ δεφινεν ελ λµι−
τε αυστραλ δε συ προϖινχια ιχτιογρ〈φιχα, θυε πα−
ρεχε λλεγαρ ηαστα ελ ρο Νεγρο, ψ δε χυ〈λεσ σον
λοσ φαχτορεσ εχολ⌠γιχοσ θυε ποδραν λιµιταρ λα
πρεσενχια δε οτρασ εσπεχιεσ σιµιλαρεσ εν λασ
χυενχασ δε λοσ ροσ Νεγρο ψ Χολοραδο. Εσπε−
χιεσ χοµο ϑενψνσια µυλτιδεντατα, Αστψαναξ
ειγενµαννιορυµ, Χηειροδον ιντερρυπτυσ ,

Οδοντεστηεσ βοναριενσισ ψ Ολιγοσαρχυσ ϕενψνσιι
σον χιταδασ χοµο χοµυνεσ εν λα χυενχα δελ
ρο Χολοραδο (ϖασε λα ρεϖισι⌠ν δε Αλµιρ⌠ν ετ
αλ. 1997). Αδεµ〈σ, εστοσ αυτορεσ µενχιοναρον
παρα εστε χυρσο δε αγυα α Ολιγοσαρχυσ ϕενψνσιι,
υνα νυεϖα χιτα, ψ εξπανδιερον λα διστριβυχι⌠ν
δε Αστψαναξ ειγενµαννιορυµ ηαστα ελ βαϕο ρο
Χολοραδο, λο θυε ιµπλιχα θυε λα ιχτιοφαυνα δε
εστα χυενχα, ασ χοµο λα δελ ρο Νεγρο, νο πρε−
σεντα αν υν χονοχιµιεντο εξηαυστιϖο, περο
χλαραµεντε ρεϖελα λα πρεσενχια δε ϖαριασ εσπε−
χιεσ βρασλιχασ.

Λα φαλτα δε χιτασ πρεϖιασ δε Χορψδορασ παλεατυσ
εν λασ χυενχασ δελ Χολοραδο ψ Νεγρο ποδρα
συγεριρ θυε συ πρεσενχια εσ ελ ρεσυλταδο δε υν
προχεσο δε τρανσπλαντε (σενσυ Σηαφλανδ &
Λεωισ 1984), αυνθυε νο σε χονοχε λα λοχαλιδαδ
τιπο δε εστα εσπεχιε. Χαζζανιγα (1978) χονσιδε−
ρ⌠ θυε εστε προχεσο εξπλιχα λα αµπλια διστριβυ−
χι⌠ν δε οτρασ εσπεχιεσ βρασλιχασ. Σιν εµβαργο,
ελ γνερο ϑενψνσια φυε δετεχταδο πορ πριµερα
ϖεζ εν ελ ρο Χολοραδο πορ Ηασεµαν (1911) ψ
Ηενν (1916), ψ ενχοντραδο πορ Μαχ∆οναγη
(1934) εν υν πεθυε〉ο χυρσο δε αγυα πρ⌠ξιµο
α λα βαηα Σαν Βλασ, εν ελ εστε δε λα προϖινχια
δε Ρο Νεγρο. Ταµβιν Αλµιρ⌠ν ετ αλ. (1997)
σε〉αλαν α Χρενιχηλα σχοττι χοµο εσπεχιε µεν−
χιοναδα εν ελ σιγλο ΞΙΞ, πορ λο θυε αλγυνασ
εσπεχιεσ βρασλιχασ ποδραν ηαβερ τενιδο υνα
διστριβυχι⌠ν νατυραλ µαργιναλ µ〈σ αµπλια, θυε
ινχλυψ⌠ ελ νορτε δε λα Παταγονια.

Βαϕο λασ αχτυαλεσ χονδιχιονεσ εχολ⌠γιχασ δε
λοσ αµβιεντεσ παταγ⌠νιχοσ, λα εξπανσι⌠ν δε

Ταβλα 2. Μ〈ξιµα χονδυχτιϖιδαδ τολεραδα χονοχιδα παρα εσπεχιεσ δε οριγεν βρασλιχο (αδαπταδο δε Γ⌠µεζ
1996 ψ Μεννι ετ αλ. 1996) ψ συ πρεσενχια εν σεισ 〈ρεασ δε Αργεντινα. ΡΧ: ρο Χολοραδο; ΡΝ: ρο Νεγρο; ΡΛ: ρο
Λιµαψ; Σς: αρροψοσ δε Σιερρα δε λα ςεντανα; ΛΧ: λαγυνα Χοχηιχ⌠; ΛΑ: λαγυνα Αλσινα.
Ταβλε 2. Τολερατεδ µαξιµυµ χονδυχτιϖιτψ φορ σπεχιεσ οφ Βραζιλιχ οριγιν (αδαπτεδ φροµ Γ⌠µεζ 1996 ανδ Μεννι
ετ αλ. 1996), ανδ ιτσ πρεσενχε ιν σιξ Αργεντινεαν αρεασ. ΡΧ: Χολοραδο Ριϖερ; ΡΝ: Νεγρο Ριϖερ; ΡΛ: Λιµαψ Ριϖερ;
Σς: Σιερρα δε λα ςεντανα στρεαµσ; ΛΧ: Χοχηιχ⌠ Λακε; ΛΑ: Αλσινα Λακε.

ℑρεασ

Εσπεχιε
Χονδυχτιϖιδαδ

(!Σ/χµ) ΡΧ ΡΝ ΡΛ Σς ΛΧ ΛΑ

ϑενψνσια λινεατα 3400 Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ
Βρψχοναµριχυσ ιηερινγι 1500 Ξ Ξ Ξ
Χνεστεροδον δεχενµαχυλατυσ 530 Ξ Ξ Ξ Ξ
Πιµελοδελλα λατιχεπσ 350 Ξ
Χηειροδον ιντερρυπτυσ 3420 Ξ Ξ Ξ
Αστψαναξ ειγενµαννιορυµ 2940 Ξ Ξ Ξ
Ολιγοσαρχυσ ϕενψνσιι 2940 Ξ Ξ Ξ
Χορψδορασ παλεατυσ 350 Ξ Ξ Ξ
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οτρασ εσπεχιεσ ηαχια ελ λµιτε αυστραλ δε λα Προ−
ϖινχια Παρανο−Πλατενσε εν Παταγονια εσταρα
λιµιταδα πριµαριαµεντε πορ λα αυσενχια δε ροσ
θυε χορρεν εν διρεχχι⌠ν νορτε−συρ. ∆ιφερεντεσ
αυτορεσ (Μαχ∆οναγη 1934; Ρινγυελετ 1975;
Μεννι ετ αλ. 1988) ηαν δετερµιναδο θυε λοσ
χυρσοσ δε αγυα δε βαϕο ορδεν θυε ναχεν εν
λασ Σιερρασ δε λα ςεντανα, παρτιχυλαρµεντε ελ
αρροψο Ναποστ〈, πυεδεν σερ χονσιδεραδοσ
χοµο λοσ αµβιεντεσ µ〈σ αυστραλεσ δονδε το−
δασ λασ εσπεχιεσ δε πεχεσ εξιστεντεσ σον δε
αβολενγο βρασλιχο ψ δονδε εξιστε υνα βαϕα
ριθυεζα εσπεχφιχα. Πορ εϕεµπλο, Χαζζανιγα &
Στϕαρ (1986) µενχιοναρον λα πρεσενχια εν ελ
αρροψο Ναποστ〈 δε Ολιγοσαρχυσ ϕενψνσιι,
Ρηαµδια σαπο, Χορψδορασ παλεατυσ, ϑενψνσια λινεατα
λινεατα ψ Χνεστεροδον δεχενµαχυλατυσ. Πορ συ
παρτε, Μεννι ετ αλ. (1988) ενχοντραρον θυε λα
λαγυνα Χηασιχ⌠ χονστιτυα λα λοχαλιδαδ λµιτε
αλ συρ δονδε ηαβιταβα Χορψδορασ παλεατυσ, πορ
λο θυε ελ ηαλλαζγο δε εστα εσπεχιε εν ελ ρο
Λιµαψ ρεπρεσεντα υνα εξπανσι⌠ν χονσιδεραβλε
δε συ διστριβυχι⌠ν αχτυαλ, χονφιρµανδο συ αλτο
γραδο δε ευριτοπα (ϖερ Φιγυρα 1). Εστα εσπεχιε
εσ χοµν εν λοσ ροσ δε λα βαϕα χυενχα δελ Πλα−
τα, ασ χοµο εν λασ λαγυνασ τεµπλαδασ παµ−
πεανασ, περο ποσεε ποβλαχιονεσ εσταβλεσ εν λοσ
αρροψοσ δε Σιερρα δε λα ςεντανα (Ρινγυελετ ετ
αλ. 1967β). Γ⌠µεζ (1996) δετερµιν⌠ θυε λα τεµ−
περατυρα λεταλ µνιµα παρα εστα εσπεχιε εσ δε
2 °Χ, λα χυαλ εσ ινφεριορ α λα µνιµα θυε εξηιβε
ελ ρο Λιµαψ δυραντε ελ ινϖιερνο (Χ Βαιγν,
δατοσ νο πυβλ.). Εστα εσπεχιε ταµβιν σε αδαπ−
τα α αγυασ δε µυψ βαϕα χονδυχτιϖιδαδ (Μεννι
ετ αλ. 1996) ψ πυεδε σοπορταρ χονχεντραχιονεσ
δε οξγενο ταν βαϕασ χοµο 1 µγ/Λ (Γ⌠µεζ
1993).

Μεννι ετ αλ. (1996) σε〉αλαν θυε λασ χονδιχιο−
νεσ φσιχο−θυµιχασ ενχοντραδασ εν αµβιεντεσ
τεµπλαδο�χ〈λιδοσ δε Αργεντινα εστ〈ν δε αλγυ−
να µανερα ρελαχιοναδοσ χον λα διστριβυχι⌠ν δε
πεχεσ, ψ υνα χονχλυσι⌠ν σιµιλαρ πυεδε απλιχαρ−
σε α λοσ αµβιεντεσ τεµπλαδο�φροσ δε Παταγο−
νια (Θυιροσ ετ αλ. 1986; Βαιγν 2001). Υνο δε
λοσ φαχτορεσ θυε ηα ρεχιβιδο µ〈σ ατενχι⌠ν εσ λα
χονδυχτιϖιδαδ, παρ〈µετρο θυε δε αλγυνα µα−
νερα εστ〈 διρεχταµεντε ρελαχιοναδο χον λα
σαλινιδαδ. Εν εστε σεντιδο, υνα χαραχτερστιχα
δε αλγυνασ εσπεχιεσ βρασλιχασ θυε δεφινεν ελ
λµιτε αυστραλ δε λα Προϖινχια Παρανο−Πλατενσε
εσ συ ελεϖαδα τολερανχια α αλτοσ ϖαλορεσ δε
χονδυχτιϖιδαδ. Λα Ταβλα 2 πρεσεντα λοσ ϖαλο−
ρεσ δε µ〈ξιµα χονδυχτιϖιδαδ τολεραδοσ πορ

εσπεχιεσ βρασλιχασ θυε ηαβιταν ελ συροεστε δε
λα λλανυρα παµπεανα ψ ελ λµιτε νορτε δε Πατα−
γονια, νοτ〈νδοσε υν αµπλιο ρανγο εν ελ χασο
δε ϖαριοσ τετραγονοπτριδοσ. Ασ, εσ ιντερεσαντε
νοταρ θυε, αδεµ〈σ δε Χηειροδον ιντερρυπτυσ,
οτρασ δοσ εσπεχιεσ ενχοντραδασ εν ελ βαϕο ρο
Χολοραδο (Αστψαναξ ειγενµαννιορυµ ψ Ολιγοσαρ−
χυσ ϕενψνσι) σε ενχυεντραν πρεσεντεσ ταµβιν
εν λασ λαγυνασ δε Αλσινα ψ Χοχηιχ⌠ (εστα λτι−
µα χον χαραχτερστιχασ µεσοηαλινασ; Ρινγυελετ
ετ αλ. 1967α), εν ελ συροεστε δε λα λλανυρα
παµπεανα, περο εστ〈ν αυσεντεσ εν λοσ αρρο−
ψοσ δε Σιερρα δε λα ςεντανα. Εν ελ ρο Χολορα−
δο, λασ εσπεχιεσ µενχιοναδασ ηαβιταν λοσ
χαναλεσ δε ριεγο θυε χοµυνιχαν χον ελ χαυχε
πρινχιπαλ (Αλµιρ⌠ν ετ αλ. 1997) ψ παρα λοσ χυα−
λεσ Φερν〈νδεζ ετ αλ. (1998) δετερµιναρον ϖα−

Φιγυρα 2. ∆ιστριβυχι⌠ν δε εσπεχιεσ δε οριγεν βρασλιχο
εν φυνχι⌠ν δε λοσ ρανγοσ χονοχιδοσ δε τολερανχια α λα
αλτα σαλινιδαδ (ΤΑΣ) ψ α λα βαϕα τεµπερατυρα (ΤΒΤ)
(αδαπταδο δε Γ⌠µεζ 1996 ψ Μεννι ετ αλ. 1996). Λασ
ελιπσεσ πυντεαδασ ρεπρεσενταν λοσ ρανγοσ δε ϖαρια−
χι⌠ν ενχοντραδοσ εν διφερεντεσ τιποσ δε αµβιεντεσ
δε λα λλανυρα παµπεανα ψ δε Παταγονια. Α: λαγυνασ
πρ⌠ξιµασ αλ ρο Σαλαδο Ινφεριορ; Β: λαγυνασ δελ συδοεσ−
τε δε λα χυενχα δελ Σαλαδο; Χ: αρροψοσ δε Σιερρα δε λα
ςεντανα; ∆: λαγοσ ψ ροσ δε λα µεσετα παταγ⌠νιχα; Ε:
λαγοσ ψ ροσ ανδινοσ.
Φιγυρε 2. ∆ιστριβυτιον οφ σπεχιεσ οφ Βραζιλιχ οριγιν
αχχορδινγ το τηε τολερανχε ρανγεσ το ηιγη σαλινιτψ
(ΤΑΣ) ανδ λοω τεµπερατυρε (ΤΒΤ) (αδαπτεδ φροµ
Γ⌠µεζ 1996 ανδ Μεννι ετ αλ. 1996). ∆οττεδ ελλιπσεσ
ρεπρεσεντ ϖαριαβιλιτψ ρανγεσ φουνδ ιν διφφερεντ ενϖι−
ρονµεντ τψπεσ οφ Παµπεαν πλαινσ ανδ Παταγονια. Α:
λακεσ νεαρ λοωερ Σαλαδο Ριϖερ; Β: σουτηωεστερν
Σαλαδο Ριϖερ ωατερσηεδ λακεσ; Χ: Σιερρα δε λα ςεντανα
στρεαµσ; ∆: λακεσ ανδ ριϖερσ οφ τηε Παταγονιχ πλατεαυ;
Ε: Ανδεαν λακεσ ανδ ριϖερσ.
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λορεσ δε χονδυχτιϖιδαδ δε ηαστα 1300 ∝Σ/χµ.
Εστασ εσπεχιεσ ηαν σιδο δετεχταδασ εν οτροσ
αµβιεντεσ δε Αργεντινα χον χονδυχτιϖιδαδ δε
ηαστα 3000 ∝Σ/χµ (Μεννι ετ αλ. 1996) ψ, σεγν
εστοσ αυτορεσ, δεφινεν ϕυντο χον οτρασ υν γρυ−
πο δε εσπεχιεσ θυε ηαβιταν αµβιεντεσ ασοχια−
δοσ αδεµ〈σ χον ελεϖαδοσ ϖαλορεσ δε ΣΟ4

−2, Κ+,
Χα+2 Κ+, Χα+2 ψ Μγ+2. Α συ ϖεζ, Βρψχοναµεριχυσ
ιηερινγι ψ Χνεστεροδον δεχεµµαχυλατυσ, θυε απα−
ρεντεµεντε σε ενχυεντραν εν αµβιεντεσ χον
χονδυχτιϖιδαδεσ µ〈ξιµασ εντρε 55�1110 ∝Σ/χµ
(Μεννι ετ αλ. 1996), σον εσπεχιεσ χοµυνεσ εν
αµβοσ σιστεµασ περο νο ηαβιταν εν ελ ρο Χο−
λοραδο. Πορ συ παρτε, ϑενψνσια µυλτιδεντατα πα−
ρεχε σερ λα εσπεχιε βρασλιχα µ〈σ υβιχυα, αλ
ηαβερ σιδο δετεχταδα εν τοδοσ εστοσ αµβιεν−
τεσ, ασ χοµο εν λοσ ροσ Νεγρο, Λιµαψ ψ
Νευθυν (Φερριζ & Λ⌠πεζ 1987). Εστα εσπεχιε
φυε ενχοντραδα εν αγυασ χον χασι 3500 ∝Σ/χµ
δε χονδυχτιϖιδαδ (Μεννι ετ αλ. 1996).

Λα χοµβιναχι⌠ν δε τεµπερατυρα ψ σαλινιδαδ
δε αθυελλοσ αµβιεντεσ λοχαλιζαδοσ εν 〈ρεασ
µαργιναλεσ δε διστριβυχι⌠ν δε λα ιχτιοφαυνα
βρασλιχα, χοµβιναδο χον λοσ ρανγοσ δε τολε−
ρανχια δε λασ διφερεντεσ εσπεχιεσ, δετερµινα−
ρα ασ λασ ποσιβιλιδαδεσ δε χολονιζαχι⌠ν ο
αχλιµαταχι⌠ν εν διχηα 〈ρεασ. Ελλο ινχλυψε α λα
ρεγι⌠ν εχοτοναλ δελ νορτε δε Παταγονια. Εστοσ
φαχτορεσ εχολ⌠γιχοσ ταµβιν λιµιταραν λα εξ−
πανσι⌠ν δε λα ιχτιοφαυνα βρασλιχα ηαχια ελ ιν−
τεριορ δε λα Παταγονια, δονδε εξιστε υν ριχο
µοσαιχο δε αµβιεντεσ λαχυστρεσ (Βαιγν &
Μαρινονε 1995). Μιεντρασ λα σαλινιδαδ ρεπρε−
σεντα υν φαχτορ λιµιταντε πορ συ ινφλυενχια εν
λα οσµορεγυλαχι⌠ν, λα τεµπερατυρα χονστιτυψε
υν φαχτορ θυε χοντρολα ελ χοµπορταµιεντο ψ λα
αχτιϖιδαδ δε λοσ πεχεσ (Σταυφφερ 1980). Λα Φι−
γυρα 2 πρεσεντα λοσ λµιτεσ δε τολερανχια χονο−
χιδοσ α βαϕασ τεµπερατυρασ ψ α αλτασ σαλινιδαδεσ
παρα εσπεχιεσ βρασλιχασ (σενσυ Γ⌠µεζ 1993),
εν ρελαχι⌠ν χον λα ϖαριαβιλιδαδ θυε εξηιβεν
εστοσ δοσ παρ〈µετροσ εν αµβιεντεσ παµπεα−
νοσ ψ παταγ⌠νιχοσ. Παρα λα τεµπερατυρα σε χον−
σιδεραν χοµο φαχτορ λιµιταντε λασ χονδιχιονεσ
δε µνιµα θυε χορρεσπονδεν αλ περιοδο ιν−
ϖερναλ, µιεντρασ θυε παρα λα σαλινιδαδ σε χον−
σιδεραν χοµο µ〈σ χρτιχοσ λοσ ϖαλορεσ θυε σε
οβσερϖαν δυραντε ελ περιοδο εστιϖαλ, θυε εσ
χυανδο λασ λλυϖιασ σον εσχασασ εν λα Παµπα ψ
σον χασι αυσεντεσ εν λα ρεγι⌠ν παταγ⌠νιχα. Σε
οβσερϖα θυε εσπεχιεσ φρεχυεντεσ εν αµβιεν−
τεσ δελ συδοεστε δε λα χυενχα δελ Σαλαδο (Β) ψ
θυε ηαβιταν ταµβιν λοσ αµβιεντεσ µ〈σ πρ⌠ξι−
µοσ αλ Σαλαδο ινφεριορ (Α), χοµο Χψπηοχηαραξ

ϖογα ψ Πιµελοδελλα λατιχεπσ, σε ενχοντραραν λι−
µιταδοσ δε εξπανδιρ συ διστριβυχι⌠ν ηαστα ελ
νορτε δε Παταγονια δεβιδο α συ βαϕα τολερανχια
αλ φρο. Λασ τεµπερατυρασ µνιµασ θυε εξηι−
βεν λασ λαγυνασ παµπεανασ ραρα ϖεζ δεσχιεν−
δεν πορ δεβαϕο δε 8 °Χ ψ, εν τοδο χασο, εστασ
χονδιχιονεσ εξτρεµασ σον δε χορτα δυραχι⌠ν.
Πορ ελ χοντραριο, εσπεχιεσ χοµο Χνεστεροδον
δεχεµµαχυλατυσ ψ Ρηαµδια σαπο πρεσενταν υνα
µαψορ ρεσιστενχια α λασ βαϕασ τεµπερατυρασ ψ,
πορ λο ταντο, νο ρεσυλτα σορπρενδεντε θυε σε
λασ ενχυεντρε εν λοσ αρροψοσ δελ µαχιζο δε Σιε−
ρρα δε λα ςεντανα. Λα ιχτιοφαυνα δε εστοσ αµ−
βιεντεσ χονστιτυψε υνα φαυνα παρανο−πλατενσε
εµποβρεχιδα πορ φαχτορεσ εχολ⌠γιχοσ λιµιταντεσ
ταλεσ χοµο λα προδυχτιϖιδαδ νατυραλ ψ λασ βα−
ϕασ τεµπερατυρασ (Μεννι ετ αλ. 1996). Εστασ εσ−
πεχιεσ τενδραν ελ ποτενχιαλ δε χολονιζαρ
αµβιεντεσ δελ νορτε δε λα Παταγονια σιεµπρε
θυε ποσεαν σαλινιδαδεσ µοδεραδασ ψ τεµπε−
ρατυρασ µνιµασ νο µυψ εξτρεµασ. Οτρασ εσ−
πεχιεσ χον µαψορ τολερανχια α λα σαλινιδαδ ψ α
λα βαϕα τεµπερατυρα, χοµο ϑενψνσια λινεατα ψ
Οδοντεστηεσ βοναριενσισ, ταµβιν ποσεεν λα χα−
παχιδαδ ποτενχιαλ δε αχλιµαταρσε α αµβιεντεσ
παταγ⌠νιχοσ θυε πυεδεν σερ δε τιπο µεσο−
τρ⌠φιχο ψ θυε υσυαλµεντε εστ〈ν λοχαλιζαδοσ εν
λα µεσετα (∆). ∆εβιδο α θυε εστασ εσπεχιεσ σον
µυψ ευριτρµιχασ ψ ευριηαλινασ, τιενεν ϖεντα−
ϕασ παρα εξπανδιρ συ ρανγο δε διστριβυχι⌠ν γεο−
γρ〈φιχα δεντρο δε λασ χυενχα δε λοσ ροσ
Χολοραδο ψ Νεγρο ο βιεν εν οτροσ αµβιεντεσ.
Φιναλµεντε, Χορψδορασ παλεατυσ απαρεχε χοµο
υνα εσπεχιε χον ποσιβιλιδαδεσ δε αχλιµαταρσε
α αµβιεντεσ δε βαϕα σαλινιδαδ ψ τεµπερατυρα,
χονδιχιονεσ θυε σε οβσερϖαν εν Σιερρα δε λα
ςεντανα ψ, παρτιχυλαρµεντε, εν ελ ρο Λιµαψ.

Εσ ιµπορταντε νοταρ θυε λασ ποσιβιλιδαδεσ δε
δισπερσι⌠ν ψ αχλιµαταχι⌠ν εστ〈ν ταµβιν χον−
διχιοναδασ πορ λασ χονδιχιονεσ λοχαλεσ. Εν ελ
〈ρεα µυεστρεαδα, λα βαϕα ϖελοχιδαδ δε χορριεντε
ψ λασ δενσασ µαχρ⌠φιτασ δε φονδο αρραιγαδασ
προπορχιοναραν χονδιχιονεσ αδεχυαδασ παρα
ελ δεσπλαζαµιεντο δε εστα πεθυε〉α εσπεχιε ψ
ρεφυγιο δε πρεδαδορεσ ψ εσπεχιεσ ιχτϖορασ
χοµο Περχιχητηψσ χοληυαπιενσισ. Ελλο χονχυερδα
χον λα πρεσενχια δε υν εϕεµπλαρ δε Χορψδορασ
παλεατυσ εν λα διετα δε διχηο περχχτιδο.

Ελ ηαλλαζγο δε Χορψδορασ παλεατυσ χοµο νοϖε−
δαδ γεογρ〈φιχα εν ελ βαϕο ρο Λιµαψ δεβερα
σερ χορροβοραδο, εξπανδιενδο ελ 〈ρεα δε
µυεστρεο εν διχηο ρο ε ινχλυψενδο α λοσ ροσ
Νευθυν ψ Νεγρο. Μασ αλλ〈 δε λα βαρρερα να−
τυραλ θυε ρεπρεσεντα λα φαλτα δε χονεξι⌠ν διρεχ−
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τα εντρε αµβιεντεσ παµπεανοσ ψ παταγ⌠νιχοσ,
λα συπερποσιχι⌠ν εντρε λα ιχτιοφυνα βρασλιχα ψ
αυστραλ εν λοσ ροσ Χολοραδο ψ Νεγρο σε ϖε φα−
ϖορεχιδα πορ λα εξιστενχια δε ιµπαχτοσ ηυµα−
νοσ χοµο ελ δεσαρρολλο δε χαναλεσ δε ριεγο ψ
λα ρεαλιζαχι⌠ν δε τρανσπλαντεσ φαυνστιχοσ νο
δοχυµενταδοσ (Λ⌠πεζ 2001). Πορ ελλο εσ νεχε−
σαριο χονσιδεραρ χον µ〈σ δεταλλε, ψ α εσχαλα λο−
χαλ, θυ φαχτορεσ αµβιενταλεσ δετερµιναν λα
πρεσενχια δε εσπεχιεσ βρασιλιχασ ψ χ⌠µο εστο
µοδιφιχα, α εσχαλα ρεγιοναλ, λα διϖερσιδαδ δε λα
ιχτιοφαυνα παταγ⌠νιχα ψ λοσ πατρονεσ ιχτιογεο−
γρ〈φιχοσ χονοχιδοσ εν ελ συρ δε Αργεντινα.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αγραδεχεµοσ α Χριστινα Μαρινονε ψ Σεργιο
Γ⌠µεζ πορ λα ρεϖισι⌠ν χρτιχα δελ µανυσχριτο ψ α
λοσ ρεϖισορεσ αν⌠νιµοσ.
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