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∆εβατεσ

Λασ ϖιχυ〉ασ (ςιχυγνα ϖιχυγνα, Μολινα 1782,
Μιλλερ 1924) ψ λοσ γυαναχοσ (Λαµα γυανιχοε,
Μλλερ 1776) σον λοσ ηερβϖοροσ νατιϖοσ σιλϖεσ−
τρεσ µ〈σ ιµπορταντεσ δε λασ εστεπασ δε Αµρι−
χα δελ Συρ, σιενδο λοσ υνγυλαδοσ δοµιναντεσ
εν υνα φαυνα ριχα εν ροεδορεσ περο ποβρε εν
γρανδεσ µαµφεροσ (Φρανκλιν 1983). Αλ µοστραρ
µυχηασ σιµιλιτυδεσ µορφολ⌠γιχασ χον λασ εσπε−
χιεσ δοµστιχασ λλαµασ (Λαµα γλαµα, Λινναευσ
1758) ψ αλπαχασ (Λαµα παχοσ, Λινναευσ 1758),
δε λασ χυαλεσ γυαναχοσ ψ ϖιχυ〉ασ σον ανχεστροσ,
ρεσπεχτιϖαµεντε, σε τιενδε α αγρυπαρ α λασ χυα−
τρο εσπεχιεσ εν λο θυε σε ρεφιερε α χονσερϖα−
χι⌠ν, µανεϕο ψ πολτιχασ αµβιενταλεσ. Εσ δε
συµα ιµπορτανχια διφερενχιαρ α λασ εσπεχιεσ
σιλϖεστρεσ (εν αψµαρα: �σαλθα�) δε λασ δοµστι−
χασ (εν αψµαρα: �υψωα�) εν λο ρελατιϖο α συ
υτιλιζαχι⌠ν. Εν ελ χασο δε λασ πριµερασ, στα
δεβε ενµαρχαρσε εν υν µανεϕο δε υσο συστεν−
ταβλε, µιεντρασ θυε εν λασ δοµστιχασ ελ µα−
νεϕο εσ τπιχαµεντε ελ γαναδερο ο πεχυαριο. Σε
δεφινε α λα δοµεστιχαχι⌠ν χοµο �ελ προχεσο πορ
µεδιο δελ χυαλ υνα ποβλαχι⌠ν δε ανιµαλεσ σε
αδαπτα αλ ηοµβρε ψ αλ αµβιεντε δε χαυτιϖιδαδ
πορ υνα χοµβιναχι⌠ν δε χαµβιοσ γεντιχοσ
θυε οχυρρεν εν ϖαριασ γενεραχιονεσ ψ, ασιµισ−
µο, α εϖεντοσ δε δεσαρρολλο ψ χαµβιοσ ινδυχι−
δοσ πορ ελ αµβιεντε θυε σε ρεπιτεν εν χαδα
γενεραχι⌠ν� (Πριχε 1984).

Μυχηοσ πλανεσ δε εξπλοταχι⌠ν δε λασ ϖιχυ−
〉ασ, εν λα αχτυαλιδαδ, ινχλυψεν ελ χαυτιϖεριο δε
ανιµαλεσ εν πεθυε〉οσ χριαδεροσ (εν Αργεντι−
να) ο εν χορραλεσ γρανδεσ (ηαστα 1000 ηα, εν
Περ). Αλγυνοσ εφεχτοσ θυε πυεδε γενεραρ ελ
ενχιερρο δε εστοσ ανιµαλεσ σιλϖεστρεσ σον:
1) ∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα γεντιχο, εξιστεν
τρεσ φεν⌠µενοσ προβαβιλστιχοσ εν πεθυε〉ασ
ποβλαχιονεσ: εντρεχρυζαµιεντο, δεριϖα γνιχα
ψ σελεχχι⌠ν αρτιφιχιαλ χον ελ ριεσγο δε λα εξπρε−
σι⌠ν δε γενεσ δελετρεοσ θυε πρεϖιαµεντε εσ−

ταβαν ενµασχαραδοσ πορ λοσ γενεσ δοµιναν−
τεσ επιστ〈τιχοσ (Πριχε 1984). Ελ χαυτιϖεριο, αδε−
µ〈σ, γενερα λα δισµινυχι⌠ν δε λα ελεχχι⌠ν δε
παρεϕα δε λοσ ανιµαλεσ, ασ χοµο δε λοσ µεχα−
νισµοσ δε σελεχχι⌠ν σεξυαλ. ∆ε αη θυε σε ινι−
χιεν µεχανισµοσ δε σελεχχι⌠ν αρτιφιχιαλ, πορ λο
γενεραλ σιν χονχιενχια δελ δοµεστιχαδορ
(Μντζινγ 1959). Λα τασα δε χαµβιοσ φενοτπι−
χοσ χοµο χονσεχυενχια δε λα σελεχχι⌠ν αρτιφι−
χιαλ εσ µυχηο µαψορ θυε λα τασα λεντα δε
χαµβιοσ εν ποβλαχιονεσ λιβρεσ δε ανιµαλεσ σιλ−
ϖεστρεσ (∆αρωιν 1859).
2) ∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα χοµπορταµενταλ,
µυχηοσ χοµπορταµιεντοσ φυνδαµενταλεσ
παρα λα συπερϖιϖενχια πιερδεν συ σιγνιφιχαδο
αδαπτατιϖο εν ελ χαυτιϖεριο, ψα θυε λοσ ηοµ−
βρεσ σον �βυφφερσ� (αγεντεσ δε αµορτιγυαχι⌠ν)
εντρε ελ ανιµαλ εν χαυτιϖεριο ψ λασ χονσεχυεν−
χιασ δε συσ ερρορεσ, δισµινυψενδο πορ ελλο λασ
ϖενταϕασ σελεχτιϖασ δελ απρενδιζαϕε ανιµαλ. Εσ
χοµν ενχοντραρ υνα δισµινιχι⌠ν σιγνιφιχατι−
ϖα εν λασ διστανχιασ δε φυγα ψ εν λασ ρεσπυεσ−
τασ αντιπρεδατοριασ δε λοσ ανιµαλεσ χαυτιϖοσ
(Ηεδινγερ 1964). Α συ ϖεζ, λα µανσεδυµβρε
εσ υνα χαραχτερστιχα θυε ελ ηοµβρε σελεχχιονα
ψ θυε δεριϖα δε υν προχεσο δε απρενδιζαϕε εν
ελ χυαλ ελ ανιµαλ σιλϖεστρε ασοχια πορ εξπεριεν−
χια θυε ελ ηοµβρε εσ υνα φυεντε δε αλιµεντο ψ
προτεχχι⌠ν µ〈σ θυε υν εστµυλο θυε λαστιµα ο
ασυστα (Ρεεδ 1984). Σι βιεν, εν γενεραλ, εν λα
δοµεστιχαχι⌠ν σε βυσχα ελ αµανσαµιεντο, στε
νο εσ χονδιχι⌠ν παρα αθυελλα.
3) Εν ελ χαυτιϖεριο, πορ ραζονεσ εχον⌠µιχασ,
σε τιενδε α θυε λασ ποβλαχιονεσ εστν εν µα−
ψορ νµερο ψ δενσιδαδ θυε λασ ποβλαχιονεσ
σιλϖεστρεσ εµπαρενταδασ (∆αωκινσ 1980). Ελ
αυµεντο δε λα δενσιδαδ εστ〈 ασοχιαδο α ινχρε−
µεντοσ εν λα χοµπετενχια ψ εν λασ τασασ δε
αγρεσι⌠ν, α υνα πρδιδα δε χαπαχιδαδ δε ηυι−
δα δε ανιµαλεσ συβορδιναδοσ ψ, εν χονσεχυεν−
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χια, α υν φυερτε αυµεντο δε εστρσ ποβλαχιοναλ
(Πριχε 1984).

Πριχε (1984), εν υνο δε λοσ τραβαϕοσ δε ρεϖι−
σι⌠ν µ〈σ χοµπλετο σοβρε λα δοµεστιχαχι⌠ν,
ενυνχια χοµο φαχτορεσ δεσφαϖοραβλεσ αλγυνασ
χαραχτερστιχασ εσπεχφιχασ θυε ινχλυψεν: α) φορ−
µαχι⌠ν δε γρυποσ φαµιλιαρεσ, β) εστρυχτυρα τε−
ρριτοριαλ, χ) τροπασ δε µαχηοσ, δ) µαχηοσ θυε
δοµιναν ηεµβρασ, ε) διστανχιασ δε φυγα γραν−
δεσ, φ) ρεθυεριµιεντοσ δε η〈βιτατ εσπεχφιχοσ,
γ) διετα εσπεχιαλιζαδα, ψ η) αγιλιδαδ.

Εστε τραβαϕο τιενε χοµο οβϕετιϖο αλερταρ σο−
βρε λα πρδιδα δε σιλϖεστρα δε λασ ϖιχυ〉ασ χοµο
χονσεχυενχια δελ χαυτιϖεριο δε εστα εσπεχιε εν
λοσ διϖερσοσ πλανεσ δε µανεϕο εν µαρχηα.

Λασ ϖιχυ〉ασ σον παστορεαδορασ ψ βεβεδορασ
οβλιγαδασ (Φρανκλιν 1983); συ η〈βιτατ πρινχιπαλ
λο χονστιτυψεν λασ ϖεγασ ψ τολαρεσ (Κοφορδ 1957;
Φρανκλιν 1983; Ρεναυδεαυ δ×Αρχ ετ αλ. 2000).
Εστοσ ανιµαλεσ σον βυενοσ χορρεδορεσ, πυ−
διενδο αλχανζαρ ϖελοχιδαδεσ µαψορεσ α
45 κµ/η (Ηοφµαν ετ αλ. 1983).

Λασ ϖιχυ〉ασ σον τερριτοριαλεσ ψ συ οργανιζα−
χι⌠ν σοχιαλ σε βασα εν γρυποσ φαµιλιαρεσ µυψ
εσταβλεσ ψ γρυποσ δε σολτεροσ µυψ ϖαριαβλεσ εν
χοµποσιχι⌠ν ψ διστριβυχι⌠ν, χον εστρυχτυρασ
λαξασ, σιενδο χοµυνεσ λασ φυσιονεσ ψ φισιονεσ
δε λοσ µισµοσ. Λα χοµποσιχι⌠ν δε λοσ γρυποσ
φαµιλιαρεσ εσ βασταντε φιϕα, ινχλυσιϖε εν λα χοµ−
παραχι⌠ν ιντερποβλαχιοναλ, σιενδο λα φαµιλια
�προµεδιο� λα χοµπυεστα πορ υν µαχηο, τρεσ
α χυατρο ηεµβρασ ψ δοσ χρασ (Κοφορδ 1957;
Φρανκλιν 1983; Γλαδε & Χατταν 1987; Βοναχιχ
1996; Ρεναυδεαυ δ×Αρχ & ςιλ〈 1998). Σε ηα
εστυδιαδο λα ιµπορτανχια αδαπτατιϖα, εν τρ−
µινοσ δε χοστο παρα λοσ µαχηοσ, δε εστε ν−
µερο προµεδιο δε ηεµβρασ εν λοσ γρυποσ
(ςιλ〈 & Χασσινι 1994). Λοσ µαχηοσ σον λοσ εν−
χαργαδοσ δε µαντενερ ελ νµερο δε ανιµαλεσ
εν συ γρυπο φαµιλιαρ ψ δε εϖιταρ θυε συσ ηεµ−
βρασ σε πυεδαν χρυζαρ χον οτροσ µαχηοσ. Εστο
σε λογρα α παρτιρ δελ χοµπορταµιεντο αγρεσι−
ϖο, ινιχιαδο πρινχιπαλµεντε πορ λοσ µαχηοσ
ρεπροδυχτορεσ (80%; ςιλ〈 1992α). Χυανδο λοσ
µαχηοσ σολτεροσ σον λοσ ρεχεπτορεσ δε λα αγρε−
σι⌠ν, γενεραλµεντε στα φιναλιζα χον υνα φυερ−
τε χορριδα ψ υν αλεϕαµιεντο µυψ δισταντε δε
λοσ σολτεροσ (ινχλυσιϖε πυεδεν δεσαπαρεχερ
ϖαριοσ δασ δε λα ζονα δε εστυδιο). Βοσχη &
Σϖενδσεν (1987) ηαν εστιµαδο θυε µαχηοσ δε
3−4 α〉οσ πυεδεν δεφενδερ συ τερριτοριο πορ λο
µενοσ πορ σεισ α〉οσ. Εστα περσιστενχια δελ

µαχηο χον συσ ηεµβρασ εσ µυψ παρτιχυλαρ δε
λα εσπεχιε ψ βασταντε ατπιχα δεντρο δε λοσ µα−
µφεροσ.

Λασ ηεµβρασ δε ϖιχυ〉α περτενεχιεντεσ α υνα
φαµιλια εστ〈ν γενεραλµεντε χερχα εντρε σ (δισ−
τανχια προµεδιο: 2.6 µ) ψ εστε εσπαχιαµιεντο
εντρε ινδιϖιδυοσ νο σε µοδιφιχα εν φυνχι⌠ν δε
λασ διστιντασ αχτιϖιδαδεσ δε λοσ µισµοσ (ςιλ〈
1995). Λασ ηεµβρασ παστορεαν σιγνιφιχατιϖα−
µεντε µ〈σ θυε λοσ µαχηοσ ψ περµανεχεν
µενοσ τιεµπο αλερτα ψ δεσπλαζ〈νδοσε (ςιλ〈 &
Χασσινι 1994). Χον ρεσπεχτο αλ χοµπορταµιεντο
µατερναλ, λοσ υνγυλαδοσ σε χλασιφιχαν εν σεγυι−
δορεσ (�φολλοωερσ�) ψ εσχονδεδορεσ (�ηιδερσ�)
(Λεντ 1974). Λασ ϖιχυ〉ασ σον σεγυιδορασ εν λα
χλασιφιχαχι⌠ν δε υνγυλαδοσ (ςιλ〈 1992β). Λα δισ−
τανχια εντρε λασ µαδρεσ ψ λασ χρασ εσ φυνδα−
µενταλ παρα λα δεφενσα αντιπρεδατορια εν
υνγυλαδοσ σεγυιδορεσ (Λεντ 1974; Λευτηολδ
1977) ψ εν υν εστυδιο θυε χοµπαρα δαδασ
µαδρε−χρα εν σιλϖεστρα ψ εν υν χορραλ σε οβ−
σερϖ⌠ θυε λα διστανχια εν ελ χορραλ ερα σιγνιφιχα−
τιϖαµεντε µαψορ θυε εν ελ χαµπο (ςιλ〈 1992β).

Λασ τροπασ δε σολτεροσ εστ〈ν φορµαδασ πορ
µαχηοσ νο φαµιλιαρεσ περο µαδυροσ σεξυαλ−
µεντε ψ µαχηοσ ϕ⌠ϖενεσ νο ρεπροδυχτιϖοσ.
Χυανδο εστ〈ν εν τροπασ, λα διστανχια εντρε ιν−
διϖιδυοσ δε λοσ σολτεροσ εσ λα µενορ δε τοδασ
λασ αγρυπαχιονεσ δε ϖιχυ〉ασ (απροξιµαδαµεν−
τε 1.7 µ). Λα �πρεσι⌠ν δε σελεχχι⌠ν σεξυαλ� δε
λοσ µαχηοσ σολτεροσ εσ φυνδαµενταλ παρα σε−
λεχχιοναρ α λοσ µαχηοσ τερριτοριαλεσ α τραϖσ δε
λοσ ενχυεντροσ αγρεσιϖοσ. Λασ τροπασ δε σολτε−
ροσ ινχλυψεν α λοσ φυτυροσ µαχηοσ ρεπροδυχτο−
ρεσ ψ λλεϖαν υνα ρεσερϖα δε διϖερσιδαδ γεντιχα
εσενχιαλ παρα λα ποβλαχι⌠ν (Σϖενδσεν 1987).

Αλ ρελαχιοναρ λα δεσχριπχι⌠ν ετοεχολ⌠γιχα δε
λασ ϖιχυ〉ασ χον λοσ φαχτορεσ δεσφαϖοραβλεσ
δεσχριπτοσ πορ Πριχε (1984), σε ιδεντιφιχαν υνα
σεριε δε διφιχυλταδεσ χονχρετασ παρα ελ µανεϕο
εν χαυτιϖεριο, θυε σολο πυεδεν συβσαναρσε χον
υνα ιντερϖενχι⌠ν µυψ αχτιϖα θυε ινχλυψε λα
χαστραχι⌠ν ψ/ο σεπαραχι⌠ν δε λασ τροπασ δε σολ−
τεροσ (πρ〈χτιχα θυε σε ηα ρεαλιζαδο εν προψεχ−
τοσ δε χαυτιϖιδαδ εν Αργεντινα; Γ Ρεβυφφι,
ΙΝΤΑ Αβραπαµπα, χοµ. πβλιχα). Ελ χαυτιϖε−
ριο, αλ ελιµιναρ λασ ποσιβιλιδαδεσ δε λοσ ανιµα−
λεσ δε δισπερσαρσε, ρεστρινγε λοσ µεχανισµοσ
δε σελεχχι⌠ν νατυραλ ψ ρεδυχε λα ελεχχι⌠ν δε λα
παρεϕα δε απαρεαµιεντο. Εστασ χονδιχιονεσ (ελι−
µιναχι⌠ν δε µαχηοσ, χοντρολ δε λα σελεχχι⌠ν
νατυραλ ψ λιβρε απαρεαµιεντο) σον φαχτορεσ δε−
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τερµιναντεσ δε λα πρδιδα δε σιλϖεστρα, λα πο−
σιβιλιδαδ δε υν χαµβιο φενοτπιχο δεσφαϖορα−
βλε (Ηεµµερ 1990) ψ ελ ινιχιο δε υν προχεσο
δε δοµεστιχαχι⌠ν, αν χυανδο στε νο σεα ελ
οβϕετιϖο πρινχιπαλ δελ ενχιερρο. Λα ελιµιναχι⌠ν
αρτιφιχιαλ δε λασ τροπασ δε σολτεροσ πυεδε αδε−
µ〈σ τενερ εφεχτοσ δελετρεοσ α λαργο πλαζο εν
λα εστρυχτυρα εταρια ψ γεντιχα δε λα ποβλαχι⌠ν
(Σϖενδσεν 1987). Λα πρδιδα δε σιλϖεστρα εσ
γενεραλµεντε υν προχεσο ιρρεϖερσιβλε, χοµο
λο µυεστραν αλγυνοσ φραχασοσ δε λοσ προγρα−
µασ δε χρα εν χαυτιϖεριο δε εσπεχιεσ εν πελι−
γρο χον ελ οβϕετιϖο δε ρεποβλαρ 〈ρεασ νατυραλεσ,
ψα θυε λοσ ανιµαλεσ χαυτιϖοσ τιενεν αλτασ προ−
βαβιλιδαδεσ δε περδερ συσ αδαπταχιονεσ
χοµπορταµενταλεσ αλ αµβιεντε σιλϖεστρε
(Μιλλερ & Βοτκιν 1974; Μαρτιν 1975; Πριχε 1984).

Εστυδιοσ µολεχυλαρεσ δε Α∆Ν µιτοχονδριαλ
(χιτοχροµο β) ψ νυχλεαρ (µιχροσατλιτεσ) εν 580
χαµλιδοσ αχτυαλεσ ηαν δετερµιναδο θυε λασ
αλπαχασ σον ϖιχυ〉ασ δοµεστιχαδασ (χον ηιβρι−
δαχι⌠ν δυραντε ελ προχεσο δε δοµεστιχαχι⌠ν
χον ελ ηαπλοτιπο γυαναχο−λλαµα) (ΝΜ Καδωελλ
ετ αλ.; Ινστιτυτο Ζοολ⌠γιχο δε Λονδρεσ, χοµ. π−
βλιχα). Χαβε πορ λο ταντο πρεγυνταρσε σοβρε ελ
σεντιδο δε ινιχιαρ πρ〈χτιχασ δε µανεϕο θυε, ιν−
διρεχταµεντε, ινχλυψεν υνα τενδενχια ηαχια λα
δοµεστιχαχι⌠ν δε υνα εσπεχιε θυε ψα ηα ατρα−
ϖεσαδο εστε προχεσο εν ελ πασαδο ψ χυψα εσπε−
χιε δεριϖαδα δοµστιχα, λα αλπαχα, γοζα δε
βυενοσ πλανεσ δε µανεϕο πεχυαριο.

Λασ ποβλαχιονεσ σιλϖεστρεσ δε ϖιχυ〉ασ ποσεεν
βαϕοσ νιϖελεσ δε διϖερσιδαδ γεντιχα δεντρο δε
λασ ποβλαχιονεσ ψ αλτοσ νιϖελεσ εντρε ποβλαχιο−
νεσ (τπιχα σιτυαχι⌠ν δε εσπεχιεσ θυε ηαν συφρι−
δο υνα γραν ρεδυχχι⌠ν δε ταµα〉ο ποβλαχιοναλ
ψ υν ριεσγο χονσεχυεντε δε εξτινχι⌠ν εν ελ
πασαδο; Ο∋Ρψαν ετ αλ. 1998; Βαρραττ ετ αλ. 1999),
πορ λο µενοσ εν λασ ποβλαχιονεσ περυανασ, θυε
σον λασ µ〈σ νυµεροσασ δε λα εσπεχιε (Ωηεελερ
ετ αλ. 2001). Εν ελ τραβαϕο χιταδο σε συγιερεν
εστρατεγιασ παρα µαξιµιζαρ λα διϖερσιδαδ
γεντιχα, θυε ινχλυψεν νο χαστραρ µαχηοσ νι
ρεστρινγιρ λοσ µοϖιµιεντοσ δε λοσ ανιµαλεσ,
ελιµινανδο λοσ χερχοσ θυε λιµιτεν ποβλαχιονεσ.

Λα ϖιχυ〉α σιλϖεστρε εσ ποσεεδορα δε υνα δε
λασ φιβρασ µ〈σ φινασ δελ µυνδο (Φρανκλιν 1983;
Ηοφµανν ετ αλ. 1983) ψ εστα φιβρα εσ χονσεχυεν−
χια δε λα αδαπταχι⌠ν νατυραλ ϖιχυ〉α−αµβιεντε
σιν ιντερϖενχι⌠ν δε λα χυλτυρα ηυµανα. Εστα
φιβρα εσ ελ πρινχιπαλ ρεχυρσο θυε σε θυιερε υτι−

λιζαρ δε λα εσπεχιε ψ λα µοτιϖαχι⌠ν πρινχιπαλ δε
λοσ πλανεσ δε µανεϕο δε χαυτιϖεριο. Σιν εµ−
βαργο, λα χαυτιϖιδαδ πονε εν ριεσγο ασπεχτοσ
εσενχιαλεσ παρα λα χονσερϖαχι⌠ν δε υνα εσπε−
χιε θυε ψα ηα συφριδο προβλεµασ δε δισµινυ−
χι⌠ν δε ϖαριαβιλιδαδ γεντιχα εν σιλϖεστρα. Εστα
πρδιδα δε ϖαριαβιλιδαδ δεβερα µινιµιζαρσε,
ινχλυσιϖε δεσεστιµανδο προγραµασ διριγιδοσ
α µεϕοραρ λα φινυρα ψ/υ οτρασ χαραχτερστιχασ δε
λα φιβρα (Ωηεελερ ετ αλ. 2001).

Εξιστεν ιντερεσαντεσ αλτερνατιϖασ δε υτιλιζα−
χι⌠ν δε ποβλαχιονεσ σιλϖεστρεσ δε ϖιχυ〉ασ χον
χαπτυρα, εσθυιλα ψ συελτα δε λοσ ανιµαλεσ, χοµο
σε εστ〈 ρεαλιζανδο αχτυαλµεντε εν Βολιϖια. Εσ−
τασ πρ〈χτιχασ σε ενµαρχαν εν λοσ χριτεριοσ δε λα
ΙΥΧΝ παρα ελ µανεϕο συστενταβλε δε εσπεχιεσ
σιλϖεστρεσ (Τορρεσ 1995), ψα θυε λασ χονδιχιο−
νεσ εσενχιαλεσ παρα λα συπερϖιϖενχια δε λα πο−
βλαχι⌠ν σε χονσερϖαν ψ συ απροϖεχηαµιεντο εσ
χοµπατιβλε χον ελ µαντενιµιεντο δε λα
βιοδιϖερσιδαδ ψ λα ϖιαβιλιδαδ δελ εχοσιστεµα
πυνε〉ο. Εστασ πρ〈χτιχασ δε µανεϕο ινχορποραν
ασπεχτοσ δε βιενεσταρ ανιµαλ (Βοναχιχ 1996) ψ
σοχιεχον⌠µιχοσ ρελαχιοναδοσ (Πρεσχοττ−Αλλεν
1996).  Α τραϖσ δε εστε υσο, δε αλγυνα µανε−
ρα, λασ ϖιχυ〉ασ σιλϖεστρεσ �παγαν� συ χονσερϖα−
χι⌠ν (Ελτρινγηαµ 1994) ψ γενεραν υν ρεχυρσο
ποτενχιαλ παρα ελ δεσαρρολλο συστενταβλε δε λοσ
χαµπεσινοσ λοχαλεσ σιν λοσ χοστοσ δε ινφραεσ−
τρυχτυρα θυε σον νεχεσαριοσ παρα λοσ ενχιερροσ.
Λοσ ανιµαλεσ σε µαντιενεν εν σιλϖεστρα ψ ρε−
γιδοσ πορ λασ χονδιχιονεσ νατυραλεσ παρα λα ρε−
προδυχχι⌠ν, πυδιενδο δισπερσαρσε, πορ λο θυε
νο σε πονε εν ριεσγο λα ϖαριαβιλιδαδ γεντιχα
νι σε εσπεραν χαµβιοσ φενοτπιχοσ νο δεσεα−
δοσ. Ελ υσο εν σιλϖεστρα απαρεχε εντονχεσ χοµο
υνα αλτερνατιϖα χον µενοσ ριεσγοσ δε περδερ
λασ ϖαλιοσασ ϖιχυ〉ασ.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Εστε τραβαϕο φυε φινανχιαδο πορ ελ Χονιχετ α
τραϖεσ δε µι χαργο δε Ινϖεστιγαδορα. Θυιερο α−
γραδεχερ α λα ∆ρα. Γαβριελα Λιχητεινστειν ψ αλ ∆ρ.
Ηυγο Ψαχοβαχχιο πορ συ αποψο εν εστε τραβαϕο.
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