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ΡΕΣΥΜΕΝ. ∆ιφερεντεσ αγρυπαµιεντοσ συπρα−εσπεχφιχοσ (ε.γ., γρεµιοσ, γρυποσ φυνχιοναλεσ) σον
υσαδοσ χοµο ηερραµιεντασ δε µανεϕο παρα οβτενερ ινδιχαδορεσ σιµπλεσ ο εχον⌠µιχοσ δελ εσταδο
δε λοσ ρεχυρσοσ ο δε λα �σαλυδ� δε λασ χοµυνιδαδεσ λοχαλεσ. Υνα δε λασ προπυεστασ εσ υσαρ �γρεµιοσ
δε µανεϕο�, θυε αγρυπαν α λασ εσπεχιεσ θυε τιενεν λα µισµα ρεσπυεστα α λασ περτυρβαχιονεσ δε συ
αµβιεντε. ∆ε αχυερδο α λα τχνιχα α πριορι προπυεστα παρα φορµαρλοσ, χλασιφιχαµοσ λασ εσπεχιεσ δε
αϖεσ δελ δεσιερτο δελ Μοντε χεντραλ (Ρεσερϖα δε λα Βιοσφερα δε ∇αχυ〉〈ν, Αργεντινα) εν γρεµιοσ
τρ⌠φιχοσ ψ δε νιδιφιχαχι⌠ν, υτιλιζανδο δατοσ προπιοσ, ηαχιενδο νφασισ εν ελ υσο δε µιχροη〈βιτατσ.
Χαραχτεριζαµοσ λα εστρυχτυρα δε λα ϖεγεταχι⌠ν ψ εστιµαµοσ λα ριθυεζα δε εσπεχιεσ δε αϖεσ ψ λα
δενσιδαδ δε χαδα γρεµιο εν η〈βιτατσ δε βοσθυε αβιερτο δε αλγαρροβο προτεγιδοσ (�χοντρολ�) ψ
η〈βιτατσ βαϕο δοσ δε λασ περτυρβαχιονεσ µ〈σ ηαβιτυαλεσ εν εστε σιστεµα: ινχενδιο ψ παστορεο. Αµβασ
περτυρβαχιονεσ εστυϖιερον ασοχιαδασ χον χαµβιοσ εστρυχτυραλεσ ιµπορταντεσ ψ δυραδεροσ, εν εσ−
πεχιαλ ελ ινχενδιο, ρεδυχιενδο λοσ ϖαλορεσ δε χοβερτυρα δε λοσ εστρατοσ δε γραµνεασ ψ λε〉οσασ. Ελ
νµερο δε εσπεχιεσ δε αϖεσ σιγυι⌠ ελ µισµο πατρ⌠ν. Λασ δενσιδαδεσ δε σολο αλγυνοσ δε λοσ γρε−
µιοσ τρ⌠φιχοσ ψ δε νιδιφιχαχι⌠ν ϖαριαρον εντρε χονδιχιονεσ δε µανερα σιµιλαρ α λα εστρυχτυρα δε λα
ϖεγεταχι⌠ν. Λα οβτενχι⌠ν δε γρεµιοσ δε µανεϕο α παρτιρ δε αγρυπαρ α λασ εσπεχιεσ πορ συ υσο δε
ρεχυρσοσ εσ υνα ηιπ⌠τεσισ πασιβλε δε σερ πυεστα α πρυεβα, ψ εν νυεστρο χασο λα ρεσπυεστα χονσιστεντε
αντε λα περτυρβαχι⌠ν απαρεχι⌠ σ⌠λο εν αθυελλοσ χασοσ τριϖιαλεσ δονδε σε αφεχταρον δρ〈στιχαµεντε
ρεχυρσοσ εσενχιαλεσ παρα εσασ αϖεσ πορ δεφινιχι⌠ν (ε.γ., σι νο ηαψ αρβυστοσ νο ηαψ αϖεσ θυε σε
αλιµενταν εν λοσ αρβυστοσ). Ελ αγρυπαµιεντο α ποστεριορι δε εσπεχιεσ θυε εφεχτιϖαµεντε ρεσπονδαν
δε µανερα σιµιλαρ α υν ιµπαχτο παρεχε σερ υνα ηερραµιεντα τιλ, περο νο εστ〈 λιβρε δε προβλεµασ
(χιρχυλαριδαδ, εξτραπολαχι⌠ν α χονδιχιονεσ διστιντασ, ραζοναµιεντο πλαυσιβλε περο φαλαζ). Αδεµ〈σ,
εν εστοσ χασοσ δονδε σολο σε ασοχιαν ϖαριαβλεσ ιγυαλµεντε οβσερϖαβλεσ, εσ µ〈σ φ〈χιλ ψ διρεχτο
µεδιρ ελ ρεχυρσο περτυρβαδο θυε αλ ινδιχαδορ, πορ λο θυε στε σε ϖυελϖε ιννεχεσαριο. [Παλαβρασ
χλαϖε: αϖεσ, φυεγο, γρεµιοσ δε µανεϕο, ινδιχαδορεσ, παστορεο, περτυρβαχιονεσ, Μοντε.]

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Μαναγεµεντ γυιλδσ ασ ινδιχατορσ οφ ενϖιρονµενταλ χονδιτιονσ: α χασε στυδψ ωιτη
βιρδσ ανδ ηαβιτατ διστυρβανχεσ ιν τηε χεντραλ Μοντε δεσερτ, Αργεντινα: ∆ιφφερεντ συπρα−σπεχιφιχ
γρουπινγσ (ε.γ., γυιλδσ, φυνχτιοναλ γρουπσ) αρε υσεδ ασ µαναγεµεντ τοολσ το οβταιν σιµπλε ορ
εχονοµιχαλ ινδιχατορσ οφ τηε στατε οφ ρεσουρχεσ ορ �ηεαλτη� οφ λοχαλ χοµµυνιτιεσ. Ονε προποσεδ
αππροαχη ωασ το υσε �µαναγεµεντ γυιλδσ�, γρουπινγ τηοσε σπεχιεσ τηατ ρεσπονδ ιν α σιµιλαρ
µαννερ το τηε ιµπαχτσ ιν τηειρ ενϖιρονµεντ. Αχχορδινγ το τηε α πριορι προποσεδ τεχηνιθυε, ωε
χλασσιφιεδ τηε σπεχιεσ οφ βιρδσ ατ τηε χεντραλ Μοντε ∆εσερτ (Βιοσπηερε Ρεσερϖε οφ ∇αχυ〉〈ν,
Αργεντινα) ιντο φοραγινγ ανδ νεστινγ γυιλδσ, υσινγ ουρ οων λοχαλ δατα οφ διετ, φοραγινγ βεηαϖιορ
ανδ νεστινγ συβστρατε, εµπηασιζινγ µιχροηαβιτατ υσε. Ωε εστιµατεδ τηε ριχηνεσσ οφ τηε βιρδ
ασσεµβλαγε, τηε δενσιτψ οφ εαχη γυιλδ ανδ τηε στρυχτυρε οφ τηε ϖεγετατιον (χοϖερ οφ ϖεγετατιον
στρατα) ιν προτεχτεδ οπεν φορεστ (�χοντρολ�) ηαβιτατσ ανδ ιν ηαβιτατσ αφφεχτεδ βψ τηε τωο µοστ
χοµµον διστυρβανχεσ ιν τηισ σψστεµ: φιρε ανδ γραζινγ. Βοτη περτυρβατιονσ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη
λονγ−στανδινγ ιµπορταντ χηανγεσ ιν τηε στρυχτυρε οφ ϖεγετατιον, παρτιχυλαρλψ τηε φιρε: α ρεδυχτιον
οφ τηε χοϖερ οφ γρασσεσ ανδ ωοοδψ πλαντσ. Τηε νυµβερ οφ βιρδ σπεχιεσ φολλοωεδ τηε σαµε τρενδ
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Ελ υσο δε λοσ γρεµιοσ χοµο ινστρυµεντοσ δε
πρεδιχχι⌠ν, εϖαλυαχι⌠ν ο χοµο µεδιδασ συβρο−
γαδασ δελ εσταδο δε λοσ ρεχυρσοσ (ι.ε., χοµο
ινδιχαδορεσ) ηα σιδο προπυεστο παρα ελ εστυ−
διο δε αµβιεντεσ συϕετοσ α περτυρβαχιονεσ
ηυµανασ, παρα ελ µονιτορεο δε αµβιεντεσ
αδµινιστραδοσ ψ χοµο συστεντο δε δεχισιονεσ
δε µανεϕο ψ χονσερϖαχι⌠ν (ϑοηνσον 1981;
Σεϖερινγηαυσ 1981; Σηορτ & Βυρνηαµ 1982;
ςερνερ 1984; Βλοχκ ετ αλ. 1986; Ροβερτσ 1987).
Νο οβσταντε, ελ ενφοθυε ηα σιδο χριτιχαδο, εσ−
πεχιαλµεντε εν ρελαχι⌠ν χον λα απτιτυδ δε λοσ
γρεµιοσ χοµο ηερραµιεντασ δε εϖαλυαχι⌠ν ψ
χον λα µανερα εν θυε σε λοσ υτιλιζα (Λανδρεσ
1983; ∆εγρααφ & Χηαδωιχκ 1984; ςερνερ 1984;
Βλοχκ ετ αλ. 1986; Φρψ ετ αλ. 1986; Ηαωκινσ &
ΜαχΜαηον 1989; Σιµβερλοφφ & ∆αψαν 1991;
Μορρισον ετ αλ. 1992; Γιταψ & Νοβλε 1997). Α
πεσαρ δε λασ χρτιχασ, λασ απροξιµαχιονεσ βασα−
δασ εν ελ υσο δε γρεµιοσ φυερον αδοπταδασ πορ
αγενχιασ γυβερναµενταλεσ ψ σε υτιλιζαν αχτυαλ−
µεντε εν λα εϖαλυαχι⌠ν, ελ µανεϕο ψ ελ µονι−
τορεο (ε.γ., Εαστον & Μαρτιν 1998; Ροδεωαλδ
& Σµιτη 1998; Σηανκαρ Ραµαν ετ αλ. 1998),
δεµοστρανδο ελ φυερτε ιντερσ πορ λογραρ ινδι−
χαδορεσ εχον⌠µιχοσ δε λα �σαλυδ� δε λασ χοµυ−
νιδαδεσ λοχαλεσ χον φινεσ πρ〈χτιχοσ (Χηασε ετ
αλ. 2000; Λινδενµαψερ ετ αλ. 2000).

Τρατανδο δε εϖιταρ λοσ προβλεµασ ινηερεντεσ
αλ χονχεπτο δε γρεµιο (ϖασε ϑακσιχ 1981;
Ηαωκινσ & ΜαχΜαηον 1989; Σιµβερλοφφ &
∆αψαν 1991; Γιταψ & Νοβλε 1997; Ωιλσον 1999)
ψ παρα διφερενχιαρσε δε οτροσ υσοσ θυε λ µισ−
µο χριτιχα, ςερνερ (1984) δεφινι⌠ α λοσ γρεµιοσ
δε µανεϕο (�µαναγεµεντ γυιλδσ�) χοµο αθυε−
λλοσ γρυποσ δε εσπεχιεσ θυε τιενεν λα µισµα
ρεσπυεστα α λοσ ιµπαχτοσ δε συ αµβιεντε. Σε−
γν εστα δεφινιχι⌠ν, λοσ γρεµιοσ δε µανεϕο
δεβεραν θυεδαρ δετερµιναδοσ πορ λα ρεσπυεσ−
τα α ποστεριορι δε λασ εσπεχιεσ α αλγυνα περτυρ−

βαχι⌠ν. Σιν εµβαργο, λασ τχνιχασ υσαδασ παρα
φορµαρ λοσ γρυποσ (ε.γ., Σεϖερινγηαυσ 1981;
Σηορτ & Βυρνηαµ 1982; ςερνερ 1984; Ροβερτσ
1987) συελεν νο ινϖολυχραρ εστυδιοσ λοχαλεσ δε
ιµπαχτο�ρεσπυεστα νι αν〈λισισ δε λοσ µεχανισ−
µοσ συβψαχεντεσ α λασ µοδιφιχαχιονεσ προδυχι−
δασ πορ λασ περτυρβαχιονεσ, σινο αγρεµιαχιονεσ
χλ〈σιχασ α πριορι (Ωιενσ 1989), βασαδασ εν ελ
χονοχιµιεντο δελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ ο χιερτασ
πορχιονεσ δελ εσπαχιο πορ παρτε δε λοσ οργα−
νισµοσ. Α παρτιρ δε εσοσ δατοσ σε πρεσυπονε,
βασ〈νδοσε εν υνα σεριε δε χονχεπτοσ ιµπλχι−
τοσ ϖινχυλαδοσ α λα τεορα δε λα χοµπετενχια
(ε.γ., ρεχυρσο λιµιταντε, χοµπενσαχι⌠ν ιντρα−
γρεµιαλ, εσταδο δε εθυιλιβριο), θυε λοσ γρυποσ
φορµαδοσ σον βυενοσ ινδιχαδορεσ δε λα �χαλι−
δαδ δελ η〈βιτατ� παρα λοσ οργανισµοσ χονσιδε−
ραδοσ ο δελ εσταδο δε συσ ρεχυρσοσ (ςερνερ
1984; Εαστον & Μαρτιν 1998).

Εν ελ 〈µβιτο δε λοσ εστυδιοσ δε αϖεσ, δονδε
εστε ενφοθυε σε οριγιν⌠ ψ συελε απλιχαρσε, λασ
ρεχοµενδαχιονεσ παρα οβτενερ γρεµιοσ δε
µανεϕο ινχλυψεν λα ελεχχι⌠ν δε χριτεριοσ δε χλα−
σιφιχαχι⌠ν φυνχιοναλ θυε τενγαν εσπεχιαλµεντε
εν χυεντα λοσ εστρατοσ ϖεγεταλεσ ο λασ πορχιο−
νεσ δελ η〈βιτατ ρεθυεριδοσ παρα αλιµενταρσε ψ
ρεπροδυχιρσε (Σηορτ & Βυρνηαµ 1982; ςερνερ
1984; Ροβερτσ 1987; Εαστον & Μαρτιν 1998;
Ροδεωαλδ & Σµιτη 1998). Εστο σε φυνδαµεντα
εν λα εστρεχηα ρελαχι⌠ν εντρε λασ αϖεσ, λα εστρυχ−
τυρα δε λα ϖεγεταχι⌠ν ψ λοσ ρεχυρσοσ ασοχιαδοσ
(ε.γ., Βρυση & Στιλεσ 1986; Ηολµεσ & Ρεχηερ
1986; Ηολµεσ 1990). Αδεµ〈σ, λα ιντερπρεταχι⌠ν
δε χιερτασ περτυρβαχιονεσ ηυµανασ χοµο µο−
διφιχαχιονεσ εν ελ νµερο ψ λα χοβερτυρα δε λοσ
εστρατοσ δε ϖεγεταχι⌠ν εσ ρελατιϖαµεντε σενχι−
λλα ψ φρεχυεντε (ε.γ., Βοχκ & Ωεββ 1984; Βοχκ
& Βοχκ 1999; Χαντερβυρψ ετ αλ. 2000).

Εν λα πορχι⌠ν χεντραλ δελ δεσιερτο δελ Μοντε
�ψ, εν γενεραλ, εν λασ ζονασ 〈ριδασ ψ σεµι〈ρι−
δασ� λασ περτυρβαχιονεσ τπιχασ δελ αµβιεντε
σον λοσ ινχενδιοσ ψ ελ παστορεο. ⊃στοσ συελεν

τηαν τηε στρυχτυρε οφ ϖεγετατιον, βυτ τηε δενσιτιεσ οφ ονλψ σοµε οφ τηε φοραγινγ ανδ νεστινγ γυιλδσ
ωερε χορρελατεδ ωιτη τηεσε µοδιφιχατιονσ. Οβταινινγ µαναγεµεντ γυιλδσ βψ γρουπινγ σπεχιεσ
αχχορδινγ το τηε χοµµον υσε οφ ρεσουρχεσ ισ α πλαυσιβλε ηψποτηεσισ, βυτ νοτ α προπερτψ εσταβλισηεδ
βψ δεφινιτιον. Φορ εξαµπλε, γρανιϖορεσ διδ νοτ πρεσεντ αν ηοµογενεουσ ιντρα−γυιλδ ρεσπονσε,
ανδ τηε ονλψ γυιλδσ τηατ σηοωεδ α χονσιστεντ ουτχοµε το τηεσε διστυρβανχεσ ωερε τηοσε ωηοσε
ρεσουρχεσ, βψ δεφινιτιον, ωερε δραστιχαλλψ αλτερεδ (ε.γ., ιφ τηερε αρε νο σηρυβσ, τηε βιρδσ τηατ φοραγε
σεαρχηινγ ιν τηε σηρυβσ δισαππεαρ). Τηε α ποστεριορι γρουπινγ οφ σπεχιεσ τηατ ρεσπονδ ιν α σιµιλαρ
ωαψ το τηε διστυρβανχε µαψ προδυχε α υσεφυλ τοολ, βυτ νοτ ωιτηουτ προβλεµσ (χιρχυλαριτψ, υνκνοων
εξτραπολατιϖε ποωερ, πλαυσιβλε βυτ φαλλαχιουσ ρεασονινγ). Ιν τηεσε χασεσ, ιν ωηιχη τωο οβσερϖαβλε
ϖαριαβλεσ αρε βεεν ασσοχιατεδ, ιτ ισ εασιερ ανδ µορε διρεχτ το µεασυρε τηε αφφεχτεδ ρεσουρχε ρατηερ
τηαν τηε ινδιχατορ, βεινγ τηε λαττερ υννεχεσσαρψ. [Κεψωορδσ: βιρδσ, διστυρβανχεσ, φιρε, γραζινγ,
ινδιχατορσ, µαναγεµεντ γυιλδσ, Μοντε.]
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τενερ υν ιµπαχτο µυψ µαρχαδο ταντο εν λα
εστρυχτυρα χοµο εν ελ φυνχιοναµιεντο δε λοσ
εχοσιστεµασ (ϖερ λασ ρεϖισιονεσ δε Χηριστενσεν
1985, Βοχκ ετ αλ. 1993 ψ Φλεισχηνερ 1994). Εν
παρτιχυλαρ, λα ρεσπυεστα δε λασ αϖεσ α εστασ περ−
τυρβαχιονεσ ηα σιδο εστυδιαδα εν δεταλλε εν
ϖαριοσ σιστεµασ (ε.γ., Βοχκ & Ωεββ 1984;
Μαρονε 1990; Φιτζγεραλδ & Ταννερ 1992; Βοχκ
ετ αλ. 1993; Ηερκερτ 1994; Βοχκ & Βοχκ 1999;
Χοννελλψ ετ αλ. 2000; ∆αϖισ ετ αλ. 2000; Βραων
ετ αλ. 2001; Γοννετ 2001). Αλγυνοσ εστυδιοσ
πρεϖιοσ εν ζονασ 〈ριδασ ψ σεµι〈ριδασ δε Αρ−
γεντινα συγιερεν θυε αλγυνασ αϖεσ σον σενσι−
βλεσ α λα σιµπλιφιχαχι⌠ν εστρυχτυραλ δελ η〈βιτατ
(Χαπυρρο & Βυχηερ 1982; Χαπυρρο 1985;
Μαρονε 1990; Μαρονε ετ αλ. 1997; Γοννετ 2001)
ψ, πορ λο ταντο, θυε ποδραν ϖερσε αφεχταδασ πορ
λασ µοδιφιχαχιονεσ προδυχιδασ πορ εστασ περ−
τυρβαχιονεσ. ∆ε εστα µανερα, λασ αϖεσ δε εστα
ζονα παρεχεν απτασ παρα σερ υτιλιζαδασ χοµο
ινδιχαδορασ δελ εσταδο δε συσ ρεχυρσοσ ο δε λασ
περτυρβαχιονεσ, εν εσπεχιαλ α τραϖσ δελ ρεχο−
νοχιµιεντο δε γρεµιοσ δε µανεϕο.

∆υραντε µ〈σ δε υνα δχαδα ηεµοσ εστυδια−
δο λασ ρελαχιονεσ δε λασ αϖεσ χον συ η〈βιτατ εν
ελ Μοντε χεντραλ, εν παρτιχυλαρ εν λα Ρεσερϖα
δε λα Βιοσφερα δε ∇αχυ〉〈ν, χον ελ ιντερσ δε
ρεϖελαρ συσ ρεθυισιτοσ αµβιενταλεσ ψ ασ ινφεριρ
συσ ρεσπυεστασ α µοδιφιχαχιονεσ δελ η〈βιτατ
(Μαρονε 1990, 1991; Λοπεζ δε Χασεναϖε &
Μαρονε 1996; Μαρονε ετ αλ. 1997). Εν εστε τρα−
βαϕο πρεσενταµοσ δατοσ δε ριθυεζα ψ δενσιδαδ
δε γρεµιοσ δε αϖεσ εν παρχελασ βαϕο διστιντασ
χονδιχιονεσ χονοχιδασ δε ινχενδιο ψ παστορεο,
εν ρελαχι⌠ν χον λασ διφερενχιασ εν λα χοβερτυρα
δε εστρατοσ δε λα ϖεγεταχι⌠ν. Υσανδο λοσ χριτε−
ριοσ ρεχοµενδαδοσ παρα οβτενερ γρεµιοσ δε
µανεϕο, τοµαµοσ α εστε χοµο υν εστυδιο δε
χασο παρα δισχυτιρ λα τχνιχα δε αγρυπαµιεντο
δε λασ εσπεχιεσ ψ λα απτιτυδ δε λοσ γρεµιοσ δε
µανεϕο ψ αγρυπαχιονεσ σιµιλαρεσ χοµο ινδι−
χαδορεσ ο ηερραµιεντασ δε µονιτορεο.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

ℑρεα δε εστυδιο ψ δισε〉ο δε µυεστρεο

Ελ εστυδιο σε λλεϖ⌠ α χαβο εν ελ 〈ρεα δε λα
Ρεσερϖα δε λα Βι⌠σφερα δε ∇αχυ〉〈ν (34°03∋Σ;
67°54∋Ο), υβιχαδα εν λα πορχι⌠ν χεντραλ δελ
δεσιερτο δελ Μοντε, εν λα προϖινχια δε Μενδο−
ζα, Αργεντινα (παρα δεταλλεσ σοβρε ελ 〈ρεα δε
εστυδιο, ϖερ Λοπεζ δε Χασεναϖε 2001). Ελ αµ−
βιεντε πρεδοµιναντε δε λα ρεσερϖα εσ ελ βοσθυε

αβιερτο δε αλγαρροβοσ (αλγαρροβαλ), φορµαδο
πορ υνα µατριζ δε αρβυστοσ αλτοσ (φυνδαµεν−
ταλµεντε ϕαριλλασ, Λαρρεα διϖαριχατα) χον 〈ρβολεσ
δισπερσοσ (αλγαρροβοσ, Προσοπισ φλεξυοσα, ψ χηα−
〉αρεσ, Γεοφφροεα δεχορτιχανσ; λασ αυτοριδαδεσ δε
λοσ νοµβρεσ χιεντφιχοσ πυεδεν χονσυλταρσε εν
Ροιγ 1980). Ταµβιν εστ〈ν πρεσεντεσ οτροσ αρ−
βυστοσ αλτοσ (>1 µ δε αλτυρα) χοµο ελ αταµισ−
θυε (Χαππαρισ αταµισθυεα), ελ πιθυιλλν (Χονδαλια
µιχροπηψλλα) ψ λα ζαµπα (Ατριπλεξ λαµπα), ψ αλ−
γυνοσ αρβυστοσ βαϕοσ (Λψχιυµ σππ., ςερβενα
ασπερα ψ Αχαντηολιππια σεριπηιοιδεσ). Εν λασ ζο−
νασ νο περτυρβαδασ λα χοβερτυρα δε γραµνεασ
εσ ιµπορταντε, γενεραλµεντε δε 30�50%
(Παπποπηορυµ σππ., Τριχηλορισ σπ., Σεταρια σπ.,
∆ιγιταρια σπ., Σποροβολυσ σπ., Αριστιδα σππ.). Λασ
διχοτιλεδ⌠νεασ ηερβ〈χεασ πρεσενταν υνα χο−
βερτυρα µυψ ϖαριαβλε εντρε α〉οσ, υσυαλµεντε
µενορ θυε λα δε λασ γραµνεασ (Μαρονε 1990).

Παρα εστυδιαρ λα ρεσπυεστα δε λασ αϖεσ α λασ
περτυρβαχιονεσ, ρεαλιζαµοσ χοµπαραχιονεσ
εντρε ελ αλγαρροβαλ νο περτυρβαδο δε ∇αχυ〉〈ν
(δε αθυ εν αδελαντε �χοντρολ�) ψ χυατρο χον−
διχιονεσ δε η〈βιτατσ περτυρβαδοσ α µενοσ δε
3 κµ δε διστανχια: δοσ δε παστορεο µοδεραδο
(Π1 ψ Π2) ψ δοσ εν ρεχυπεραχι⌠ν τρασ υν ινχενδιο
(Θ1 ψ Θ2). Λα πριµερα χονδιχι⌠ν δε παστορεο
(Π1) εσ λα δε υν χαµπο γαναδερο εν λοσ αλρεδε−
δορεσ δε λα ρεσερϖα, δονδε σε δεσαρρολλα γαναδε−
ρα εξτενσιϖα δε βοϖινοσ παρα χρα. Λα σεγυνδα
(Π2) εσ υνα ζονα δε απροξιµαδαµεντε 300 ηα,
δεντρο δε λα ρεσερϖα, δονδε σε ηα µαντενιδο
υνα χαργα γαναδερα βαϕα (10�12 εθυιϖαλεντεσ
ϖαχα) εν παστορεο χοντινυο δεσδε πρινχιπιοσ
δε λα δχαδα δε 1980 (Χ Στασσι, ΙΑ∆ΙΖΑ, χοµ.
περσ.). Λασ χονδιχιονεσ λυεγο δε λα αχχι⌠ν δελ
φυεγο χορρεσπονδεν α δοσ εταπασ δε ρεχυπερα−
χι⌠ν δε υν σιτιο ινχενδιαδο δεντρο δε λα Ρεσερϖα,
α 3 α〉οσ (Θ1) ψ 8 α〉οσ (Θ2) δε οχυρριδο ελ ιν−
χενδιο. Λα ρεσπυεστα ινµεδιατα δε λασ αϖεσ αλ
ινχενδιο ψα ηα σιδο ινφορµαδα (Μαρονε 1990).

Μυεστρεοσ δε ϖεγεταχι⌠ν ψ δε αϖεσ

Χαραχτεριζαµοσ λοσ εφεχτοσ δε λα περτυρβαχι⌠ν
α τραϖσ δε λα µοδιφιχαχι⌠ν δε λα χοβερτυρα δε
λοσ διφερεντεσ εστρατοσ δε ϖεγεταχι⌠ν (ι.ε., 〈ρ−
βολεσ, αρβυστοσ αλτοσ, αρβυστοσ βαϕοσ, γραµ−
νεασ, ηιερβασ διχοτιλεδ⌠νεασ ψ συελο δεσνυδο)
εν χαδα υνα δε λασ χονδιχιονεσ εσταβλεχιδασ.
Λα χοβερτυρα φυε µεδιδα εν Θ1 εν πριµαϖερα
δε 1986, ψ εν Π1 ψ ελ χοντρολ χορρεσπονδιεντε α
εστασ χονδιχιονεσ (ΧΑ, αλγαρροβαλ νο περτυρβα−
δο) εν ινϖιερνο δε 1988, σοβρε 20 (Θ1 ψ ΧΑ) ο
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10 (Π1) λνεασ δε 40 µ δε λαργο δισπυεστασ αλ
αζαρ, α λο λαργο δε λασ χυαλεσ σε ρεγιστραρον λοσ
χονταχτοσ δε λα ϖεγεταχι⌠ν σοβρε υνα ϖαρα περ−
πενδιχυλαρ αλ συελο εν 20 πυντοσ πορ λνεα (ιν−
τερχεπταχι⌠ν πυντυαλ; ϖερ Μαρονε 1990). Λοσ
µυεστρεοσ εν Θ2, Π2 ψ εν ελ χοντρολ χορρεσπον−
διεντε (ΧΒ) σε εφεχτυαρον εντρε ινϖιερνο δε
1993 ψ ϖερανο δε 1996−1997 σοβρε 10 λνεασ δε
25 µ, δισπυεστασ αλ αζαρ, εν λασ χυαλεσ σε ρεγισ−
τραρον λοσ ιντερϖαλοσ δε λα λνεα οχυπαδοσ πορ
χαδα πλαντα (ιντερχεπταχι⌠ν λινεαλ; Χανφιελδ
1941). Εν τοδοσ λοσ χασοσ, χαδα λνεα δε µυεσ−
τρεο φυε χονσιδεραδα υνα ρπλιχα.

Λα ριθυεζα δε λοσ ενσαµβλεσ ψ λα αβυνδανχια
δε λασ εσπεχιεσ δε αϖεσ εν χαδα χονδιχι⌠ν σε
εστιµαρον εν τρανσεχτασ δε φαϕα, δε 200 µ δε
λαργο ψ δε ανχηο ϖαριαβλε, εν λασ µισµασ ζονασ
δονδε σε µιδι⌠ λα ϖεγεταχι⌠ν. Εστε µτοδο εσ
υνα ϖαριαντε δελ προπυεστο πορ Χοννερ &
∆ιχκσον (1980) εν λα χυαλ σε υσαν φαϕασ δε δισ−
τιντο ανχηο (εν εστε χασο 50, 70 ο 100 µ) δε
αχυερδο α λα δετεχταβιλιδαδ δε χαδα εσπεχιε.
Σολο λασ αϖεσ θυε υσαβαν εφεχτιϖαµεντε ελ σιτιο
φυερον ρεγιστραδασ (ι.ε., νο σε ινχλυψερον αθυε−
λλασ θυε ατραϖεσαβαν ϖολανδο λασ τρανσεχτασ).
Χαδα υνα δε λασ τρανσεχτασ φυε ρεχορριδα αλ
µενοσ χυατρο ϖεχεσ εν χαδα οχασι⌠ν δε µυεσ−
τρεο, εν δασ χονσεχυτιϖοσ, δεντρο δε λασ 4 η
ποστεριορεσ αλ αµανεχερ. Λασ ρεχορριδασ δε υνα
µισµα τρανσεχτα σε προµεδιαρον παρα οβτενερ
λα δενσιδαδ παρα χαδα εσπεχιε πορ τρανσεχτα εν
χαδα οχασι⌠ν δε µυεστρεο. Εν Π1 ψ Θ1 σε ηιχιερον
µυεστρεοσ δυραντε λα πριµαϖερα δε 1988 ψ ελ
ϖερανο δε 1988−1989 (2 τρανσεχτασ ⋅ 2 εσταχιο−
νεσ = 4 ρπλιχασ εν χαδα χασο; λοσ δατοσ δε Θ1
φυερον ρεχαλχυλαδοσ α παρτιρ δε Μαρονε 1990).
Παρα λα χονδιχι⌠ν χοντρολ χορρεσπονδιεντε α
εστοσ µυεστρεοσ (ΧΘ1Π1) σε µυεστρεαρον χυατρο
τρανσεχτασ εν λασ µισµασ φεχηασ (4 τρανσεχ−
τασ ⋅ 2 εσταχιονεσ = 8 ρπλιχασ). Εν Π2 λοσ µυεσ−
τρεοσ σε ηιχιερον εν λα πριµαϖερα δε 1995 ψ ελ
ϖερανο δε 1995−1996 (4 τρανσεχτασ ⋅ 2 εσταχιο−
νεσ = 8 ρπλιχασ). Συ χοντρολ (ΧΠ2) φυε µυεσ−
τρεαδο εν λασ µισµασ φεχηασ χον ελ µισµο
εσθυεµα (τοταλ = 8 ρπλιχασ). Φιναλµεντε, εν Θ2
σε ηιχιερον µυεστρεοσ εν ελ ϖερανο δε 1993−1994
(δοσ τρανσεχτασ) ψ λα πριµαϖερα δε 1994 (χυα−
τρο τρανσεχτασ; εν τοταλ 6 ρπλιχασ), µιεντρασ θυε
ελ χοντρολ χορρεσπονδιεντε (ΧΘ2) σε µυεστρε⌠
εν λασ µισµασ φεχηασ (τρεσ τρανσεχτασ εν ελ ϖε−
ρανο ψ χυατρο εν λα πριµαϖερα; εν τοταλ 7 ρπλι−
χασ). Λα ριθυεζα δε αϖεσ σε εστιµ⌠ χοµο ελ
νµερο δε εσπεχιεσ ρεγιστραδασ εν χαδα
τρανσεχτα, χον εξχεπχι⌠ν δε λασ αϖεσ ραπαχεσ.

Ρεσπυεστασ γρεµιαλεσ

∆ε αχυερδο α λα προπυεστα δε ςερνερ (1984)
παρα οβτενερ γρεµιοσ δε µανεϕο, ασ χοµο α
λα δε οτρασ χον οβϕετιϖοσ σιµιλαρεσ (ε.γ.,
Σεϖερινγηαυσ 1981; Σηορτ & Βυρνηαµ 1982;
Ροβερτσ 1987), σε φορµαρον γρυποσ τοµανδο
εν χυεντα λασ ζονασ δελ η〈βιτατ υτιλιζαδασ πορ
λασ αϖεσ παρα αλιµενταρσε ψ παρα νιδιφιχαρ εν
∇αχυ〉〈ν. Λα χοµποσιχι⌠ν εσπεχφιχα δε λοσ
γρεµιοσ σε πρεσεντα εν ελ Απνδιχε.

Λα αγρεµιαχι⌠ν δε λασ αϖεσ σεγν συ λυγαρ
δε αλιµενταχι⌠ν σε βασ⌠ εν λοσ γρεµιοσ τρ⌠φιχοσ
δε Μαρονε (1992), µοδιφιχ〈νδολα δε αχυερδο
α οβσερϖαχιονεσ δεταλλαδασ ρεαλιζαδασ εντρε
1993 ψ 2000 (Λοπεζ δε Χασεναϖε 2001), ψα θυε
ελ µιχροη〈βιτατ υτιλιζαδο εσ υνα παρτε φυνδα−
µενταλ δε διχηα χλασιφιχαχι⌠ν. Λοσ γρεµιοσ
τρ⌠φιχοσ φυερον: 1) γρανϖοροσ δε συελο: αθυε−
λλοσ θυε σε αλιµενταν φυνδαµενταλµεντε δε
σεµιλλασ δελ συελο ο δε πλαντασ ηερβ〈χεασ α βαϕα
αλτυρα, 2) ινσεχτϖοροσ δε συελο: σε αλιµενταν
δε ινσεχτοσ εν ελ συελο, 3) ινσεχτϖοροσ δε φο−
λλαϕε: σε αλιµενταν δε ινσεχτοσ εν ελ φολλαϕε δε
〈ρβολεσ ψ αρβυστοσ, 4) ηερβϖοροσ δε φολλαϕε: σε
αλιµενταν δε ηοϕασ ψ φρυτοσ δε 〈ρβολεσ ψ αρβυσ−
τοσ, 5) ινσεχτϖοροσ δε ϖυελο λαργο: δεσδε περ−
χηασ ψ χον ϖυελοσ λαργοσ ατραπαν ινσεχτοσ εν
ελ αιρε ο εν ελ συελο, ψ 6) ινσεχτϖοροσ δε χορτε−
ζα: σε αλιµενταν δε ινσεχτοσ θυε ϖιϖεν βαϕο λα
χορτεζα δε λε〉οσασ. Παρα χυµπλιρ εστριχταµεν−
τε χον λα ρεχοµενδαχι⌠ν δε λα απροξιµαχι⌠ν
δε γρεµιοσ δε µανεϕο δε αγρυπαρ α λασ εσπε−
χιεσ σολο πορ ελ µιχροη〈βιτατ υτιλιζαδο, εϖαλυα−
µοσ λοσ ρεσυλταδοσ παρα ελ γρεµιο δε αϖεσ θυε
υσαν ελ συελο παρα αλιµενταρσε (ϕυντανδο α λοσ
γρανϖοροσ δε συελο ψ λοσ ινσεχτϖοροσ δε συε−
λο), ψ παρα ελ γρεµιο δε αθυελλασ θυε υσαν ελ
φολλαϕε (ινσεχτϖοροσ δε φολλαϕε + ηερβϖοροσ δε
φολλαϕε). ∆αδο θυε λοσ ρεσυλταδοσ σον µυψ σιµι−
λαρεσ (ελ γρεµιο δελ συελο µυεστρα ελ µισµο
πατρ⌠ν θυε λοσ ινσεχτϖοροσ δε συελο, ψ ελ γρε−
µιο δελ φολλαϕε ελ µισµο θυε λοσ ινσεχτϖοροσ
δε φολλαϕε) ψ θυε υνο δε νυεστροσ οβϕετιϖοσ εσ
πρεσενταρ λασ δενσιδαδεσ δε λασ αϖεσ δελ Μοντε
εν παρχελασ περτυρβαδασ, πρεσενταµοσ λοσ δα−
τοσ δεσαγρεγαδοσ, δε αχυερδο α λοσ εσθυεµασ
δε αγρεµιαχι⌠ν δε αϖεσ υσυαλεσ.

Ελ µισµο χονϕυντο δε εσπεχιεσ σε διϖιδι⌠ εν
γρεµιοσ δε νιδιφιχαχι⌠ν, δε αχυερδο αλ τιπο δε
ϖεγεταχι⌠ν ψ αλτυρα εν θυε υβιχαν συσ νιδοσ:
1) νιδιφιχαντεσ εν 〈ρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ:
νιδιφιχαν εν λε〉οσασ γρανδεσ α µ〈σ δε 1.5 µ
δε αλτυρα; 2) εν αρβυστοσ βαϕοσ: εν αρβυστοσ α
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µενοσ δε 1.5 µ υ οχασιοναλµεντε α βαϕα αλτυ−
ρα εν πλαντασ µ〈σ αλτασ; 3) εν ηυεχοσ: εν
ηυεχοσ εν 〈ρβολεσ; 4) εν συελο: εν ελ συελο, γε−
νεραλµεντε εντρε γραµνεασ. Φυερον εξχλυιδασ
δε εστε αν〈λισισ λασ εσπεχιεσ θυε νυνχα φυερον
ϖιστασ νιδιφιχανδο εν ελ αλγαρροβαλ δε ∇αχυ〉〈ν
(εν γενεραλ ϖισιταντεσ ινϖερναλεσ υ οχασιονα−
λεσ) ψ α λοσ παρ〈σιτοσ δε νιδο (ϖερ Απνδιχε).
Λα ασιγναχι⌠ν δε χαδα εσπεχιε δε αϖε α λοσ γρε−
µιοσ δε νιδιφιχαχι⌠ν σε βασ⌠, εν συ µαψορα,
εν λοσ δατοσ οβτενιδοσ δυραντε χυατρο τεµπο−
ραδασ ρεπροδυχτιϖασ (1995−1996 α 1998−1999) εν
λα Ρεσερϖα δε ∇αχυ〉〈ν (Μεζθυιδα 2000, 2001α,
2001β, 2002; Μεζθυιδα & Μαρονε 2000, 2001).

Αν〈λισισ εσταδστιχοσ

Ταντο εν ελ χασο δε λα χοβερτυρα ϖεγεταλ χοµο
δε λα ριθυεζα ψ δενσιδαδ δε αϖεσ, λασ χοµπα−
ραχιονεσ σε ηιχιερον εντρε χαδα χονδιχι⌠ν δε
περτυρβαχι⌠ν ψ ελ αλγαρροβαλ χοντρολ χορρεσπον−
διεντε α λα µισµα φεχηα. ∆αδο θυε λοσ δατοσ
δε χαδα χονδιχι⌠ν εσταβλεχιδα χορρεσπονδεν
α υν νιχο σιτιο δε εστυδιο νο ελεγιδο αλ αζαρ
(ψα θυε σολο ηαψ υνα παρχελα ινχενδιαδα ψ υνα
παστορεαδα δεντρο δε λα Ρεσερϖα), λα ιντερπρε−
ταχι⌠ν δε λοσ ρεσυλταδοσ δεβερα λιµιταρσε α λοσ
χασοσ εστυδιαδοσ (ι.ε., νο σον εστριχταµεντε
απλιχαβλεσ α οτρασ 〈ρεασ). Παρα εϖαλυαρ σι εξισ−
τεν διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εν λα εστρυχτυρα
δε λα ϖεγεταχι⌠ν εντρε χαδα υνα δε λασ χονδι−
χιονεσ ψ συ χοντρολ, σε ηιχιερον πρυεβασ δε
χοµπαραχι⌠ν δε προµεδιοσ µεδιαντε ελ εστα−
δστιχο τ� (Ζαρ 1996). Παρα χοµπαραρ λα ριθυεζα
δε λα χοµυνιδαδ δε αϖεσ ψ λα δενσιδαδ δε λοσ
διστιντοσ γρεµιοσ εντρε λοσ σιτιοσ περτυρβαδοσ
ψ συ χοντρολ σε υτιλιζ⌠ λα πρυεβα δε Μανν−
Ωηιτνεψ (Ζαρ 1996).

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

∆ιφερενχιασ εν λα εστρυχτυρα δε λα ϖεγεταχι⌠ν

Λοσ ϖαλορεσ δε χοβερτυρα δε χαδα υνο δε λοσ
εστρατοσ δε λοσ σιτιοσ χοντρολ (εξχεπτυανδο αλ
δε γραµνεασ) φυερον µυψ σιµιλαρεσ εντρε σ α
πεσαρ δε θυε φυερον οβτενιδοσ εν διστιντοσ
α〉οσ ψ χον διστιντασ τχνιχασ (Φιγυρα 1). Λασ
περτυρβαχιονεσ εστυδιαδασ (ινχενδιο ψ παστο−
ρεο) εστυϖιερον ασοχιαδασ χον διφερενχιασ εσ−
τρυχτυραλεσ ιµπορταντεσ. ⊃στασ χονσιστιερον
πρινχιπαλµεντε εν υνα µαψορ χοβερτυρα δε
συελο εξπυεστο ψ, εν αλγυνοσ χασοσ, δε ηιερβασ
διχοτιλεδ⌠νεασ, εν δετριµεντο δε λοσ δεµ〈σ
εστρατοσ, εν παρτιχυλαρ ελ γραµινοσο (Φιγυρα 1).

Εστασ διφερενχιασ σιεµπρε φυερον µ〈σ µαρχα−
δασ παρα ελ χασο δελ σιτιο ινχενδιαδο θυε παρα
λοσ αµβιεντεσ παστορεαδοσ. Πορ λο ταντο, δε
αχυερδο α λασ ϖαριαχιονεσ εν λα εστρυχτυρα ϖεγε−
ταλ, ποδρα χονσιδεραρσε αλ ινχενδιο χοµο υνα
περτυρβαχι⌠ν φυερτε ψ αλ παστορεο χοµο υνα
περτυρβαχι⌠ν µοδεραδα. Εν ελ χασο δε Π1, λα
νιχα διφερενχια σιγνιφιχατιϖα χον ελ αλγαρροβαλ
χοντρολ σε οβσερϖ⌠ εν ελ εστρατο δε γραµνεασ,
περο εν Π2, χον παστορεο χοντινυο δυραντε αλ
µενοσ 15 α〉οσ, ταµβιν σε οβσερϖαρον διφε−
ρενχιασ εν λοσ οτροσ εστρατοσ (Φιγυρα 1).

Φιγυρα 1. Χοβερτυρα προµεδιο (+ ΕΕ) δε λοσ διστιν−
τοσ εστρατοσ δε ϖεγεταχι⌠ν εν η〈βιτατσ περτυρβαδοσ ψ
νο περτυρβαδοσ (χοντρολ) εν ελ Μοντε χεντραλ, οβτε−
νιδα χον ελ µτοδο δε ιντερχεπταχι⌠ν πυντυαλ (α) ψ
δε ιντερχεπταχι⌠ν λινεαλ (β). Λοσ ϖαλορεσ συµαν µ〈σ
δε 100 πορθυε αλγυνοσ εστρατοσ σε συπερπονεν παρ−
χιαλµεντε εντρε σ. Θ χορρεσπονδε α λοσ σιτιοσ ινχεν−
διαδοσ, Π α λοσ παστορεαδοσ ψ Χ α λοσ χοντρολεσ (ϖασε
ελ τεξτο παρα υνα δεσχριπχι⌠ν δε λασ χονδιχιονεσ δε
χαδα η〈βιτατ). Σε ινδιχαν λοσ εστρατοσ χυψα χοβερτυρα
εσ εσταδστιχαµεντε διφερεντε δε λα δελ χοντρολ χορρεσ−
πονδιεντε (Πρυεβα δε τ�; ∗: Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01).
Φιγυρε 1. Μεαν χοϖερ (+ ΣΕ) οφ εαχη ϖεγετατιον στρα−
τυµ ιν περτυρβεδ ανδ νον−περτυρβεδ (χοντρολ) ηαβι−
τατσ ιν τηε χεντραλ Μοντε, σαµπλεδ βψ ποιντ ιντερχεπτ
τεχηνιθυε (α) ανδ λινε ιντερχεπτ τεχηνιθυε (β). ςαλ−
υεσ εξχεεδ 100 βεχαυσε ϖεγετατιον στρατα µαψ βε παρ−
τιαλλψ οϖερλαππεδ. Θ ισ υσεδ φορ βυρνεδ ηαβιτατσ, Π
φορ τηοσε ωιτη γραζινγ, ανδ Χ φορ χοντρολσ (σεε τεξτ
φορ α δεσχριπτιον οφ τηε χονδιτιονσ οφ εαχη ηαβιτατ).
Τηοσε στρατα ωηοσε χοϖερ διφφερσ στατιστιχαλλψ φροµ ιτσ
χοντρολ αρε σηοων (τ� τεστ; ∗: Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01).
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∆ιφερενχιασ εν λασ αϖεσ

Λα ριθυεζα ψ λα δενσιδαδ δε αϖεσ εν λοσ αµ−
βιεντεσ νο περτυρβαδοσ (χοντρολ) ταµβιν
φυερον σεµεϕαντεσ εν λοσ διστιντοσ α〉οσ εστυ−
διαδοσ (Ταβλα 1 ψ Φιγυρα 2), χον εξχεπχι⌠ν δε
υνα λεϖε δισµινυχι⌠ν δε λα αβυνδανχια δε λοσ
ινσεχτϖοροσ ψ υνα δισµινυχι⌠ν µ〈σ εϖιδεντε
δε λοσ γρεµιοσ δε νιδιφιχαχι⌠ν εν συελο ψ εν
ηυεχοσ, εν αµβοσ χασοσ εν 1994�1996 (χοντρο−
λεσ δε Θ2 ψ Π2) ρεσπεχτο α 1988−1989 (χοντρολεσ
δε Θ1 ψ Π1; Φιγυρα 3).

Ελ νµερο δε εσπεχιεσ δε αϖεσ µοστρ⌠ υνα
ϖαριαχι⌠ν φρεντε α λασ περτυρβαχιονεσ χον−
σιστεντε χον λα δε λα εστρυχτυρα δε λα ϖεγε−
ταχι⌠ν. Εν τοδοσ λοσ χασοσ λοσ αµβιεντεσ
αλτεραδοσ πρεσενταρον µενορεσ ριθυεζασ δε
αϖεσ (Ταβλα 1). Εστα δισµινυχι⌠ν ρεσυλτ⌠ µ〈σ
ιµπορταντε εν λοσ αµβιεντεσ ινχενδιαδοσ θυε
εν λοσ παστορεαδοσ, σιγυιενδο ελ πατρ⌠ν δετεχ−
ταδο εν λα ρεδυχχι⌠ν δε λα χοβερτυρα δε λασ
πλαντασ περεννεσ (λε〉οσασ ψ γραµνεασ):
Θ1! Θ2 < Π2 < Π1! Χοντρολ.

Χονσιδερανδο λα αγρεµιαχι⌠ν τρ⌠φιχα (Φιγυ−
ρα 2), λα δενσιδαδ δε λοσ ινσεχτϖοροσ δε φολλαϕε
σιγυι⌠ ελ µισµο πατρ⌠ν θυε λα εστρυχτυρα δε λα
ϖεγεταχι⌠ν, χον ρεδυχχιονεσ µυψ ιµπορταν−
τεσ εν λοσ η〈βιτατσ ινχενδιαδοσ, λεϖε εν Π2 ψ
σιν διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εν Π1. Λοσ ινσεχτ−
ϖοροσ δε ϖυελο λαργο αυµενταρον συ αβυν−
δανχια εν Θ1, ελ αµβιεντε ρεχιεντεµεντε
ινχενδιαδο, µιεντρασ θυε λοσ ινσεχτϖοροσ δε
συελο σιεµπρε φυερον αλγο µενοσ αβυνδαντεσ
εν λοσ αµβιεντεσ περτυρβαδοσ, σι βιεν εσα δι−
φερενχια σολο ρεσυλτ⌠ σιγνιφιχατιϖα εν Π2. Λοσ
ηερβϖοροσ δε φολλαϕε εστυϖιερον αυσεντεσ δε
Θ1 ψ Π2 ψ τυϖιερον µενορ αβυνδανχια εν Θ2,
αυνθυε εστασ διφερενχιασ νο ρεσυλταρον εσταδσ−
τιχαµεντε σιγνιφιχατιϖασ. Λοσ ινσεχτϖοροσ δε
χορτεζα εστυϖιερον αυσεντεσ δε Θ1 ψ Π1. Εσ πο−
σιβλε θυε λασ βαϕασ δενσιδαδεσ, υσυαλεσ εν εσ−
τοσ δοσ λτιµοσ γρεµιοσ (εν τοδοσ λοσ χασοσ
εϖαλυαδοσ φυε µενορ α 0.63 ινδιϖιδυοσ/ηα),
ιµπιδαν δετεχταρ εσταδστιχαµεντε λασ διφερεν−
χιασ. Φιναλµεντε, λα δενσιδαδ δε λοσ γρανϖοροσ
δε συελο ταµποχο φυε σιγνιφιχατιϖαµεντε διφε−
ρεντε α λα δε λοσ χοντρολεσ.

Εν ελ χασο δε λα αγρεµιαχι⌠ν πορ σιτιο δε
νιδιφιχαχι⌠ν (Φιγυρα 3), εν λασ αϖεσ θυε υτιλι−
ζαν αρβυστοσ βαϕοσ σε οβσερϖ⌠ λα µισµα τεν−
δενχια θυε λα εστρυχτυρα δε λα ϖεγεταχι⌠ν:
δισµινυχι⌠ν µαρχαδα δε συ δενσιδαδ εν λοσ
αµβιεντεσ ινχενδιαδοσ ψ µενορ (νο σιγνιφιχα−

τιϖα) εν λοσ παστορεαδοσ. Λασ θυε νιδιφιχαν εν
〈ρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ σολο µοστραρον υνα
δισµινυχι⌠ν σιγνιφιχατιϖα εν Π2. Λασ αϖεσ θυε
νιδιφιχαν εν ηυεχοσ νο φυερον οβσερϖαδασ εν
Θ1, µιεντρασ θυε λασ δε συελο αυµενταρον
σιγνιφιχατιϖαµεντε συ δενσιδαδ εν λοσ αµβιεν−
τεσ ινχενδιαδοσ.

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

∆ιφερενχιασ εν λοσ η〈βιτατσ περτυρβαδοσ

Λασ παρχελασ θυε συφριερον λασ περτυρβαχιονεσ
εστυδιαδασ �ινχενδιο ψ παστορεο� πρεσεντα−
ρον διφερενχιασ ιµπορταντεσ εν λα εστρυχτυρα
δε λα ϖεγεταχι⌠ν. Λασ διφερενχιασ εν λα χοβερ−
τυρα δε λοσ διστιντοσ εστρατοσ δε λα ϖεγεταχι⌠ν
περµανεχιερον αλ µενοσ ηαστα υνα δχαδα
δεσπυσ δε οχυρριδο ελ ινχενδιο, αν τρατ〈ν−
δοσε δε ζονασ προτεγιδασ δε ποστεριορεσ αχτιϖι−
δαδεσ ηυµανασ. Λασ διφερενχιασ εν λασ παρχελασ
βαϕο υσο γαναδερο φυερον µ〈σ λεϖεσ, αυνθυε
εν ελ σιτιο χον παστορεο χοντινυο δεντρο δε λα
ρεσερϖα σε πυδιερον οβσερϖαρ αλγυνασ µοδιφι−
χαχιονεσ εν λα χοβερτυρα δε οτροσ εστρατοσ αδε−
µ〈σ δελ δε γραµνεασ, ποσιβλεµεντε δεβιδο α
υνα δισµινυχι⌠ν εν ελ εσταβλεχιµιεντο ο συ−
περϖιϖενχια δε νυεϖασ πλαντασ λε〉οσασ. Εσ ιµ−
πορταντε τενερ εν χυεντα θυε λοσ νιϖελεσ δε
παστορεο εν λοσ σιτιοσ εστυδιαδοσ ηαν σιδο λε−

Ταβλα 1. Ριθυεζα εσπεχφιχα (προµεδιο ± ΕΕ, χον ελ
ταµα〉ο µυεστραλ εντρε παρντεσισ) δελ ενσαµβλε δε
αϖεσ εν η〈βιτατσ περτυρβαδοσ ψ νο περτυρβαδοσ (χον−
τρολ) εν ελ Μοντε χεντραλ. Θ χορρεσπονδε α λοσ σιτιοσ
ινχενδιαδοσ ψ Π α λοσ παστορεαδοσ (ϖασε ελ τεξτο παρα
υνα δεσχριπχι⌠ν δε λασ χονδιχιονεσ δε χαδα η〈βιτατ).
Σε ινδιχαν λασ διφερενχιασ εσταδστιχασ εντρε λοσ ϖαλο−
ρεσ δε χαδα αµβιεντε περτυρβαδο ψ συ χοντρολ χορρεσ−
πονδιεντε (Πρυεβα Υ δε Μανν�Ωηιτνεψ).
Ταβλε 1. Σπεχιεσ ριχηνεσσ (µεαν ± ΣΕ, ωιτη σαµπλε
σιζε βετωεεν παρεντηεσεσ) οφ τηε βιρδ ασσεµβλαγε ιν
περτυρβεδ ανδ νον−περτυρβεδ (χοντρολ) ηαβιτατσ ιν
τηε χεντραλ Μοντε. Θ ισ υσεδ φορ βυρνεδ ηαβιτατσ ανδ
Π φορ τηοσε ωιτη γραζινγ (σεε τεξτ φορ α δεσχριπτιον οφ
τηε χονδιτιονσ οφ εαχη ηαβιτατ). Στατιστιχαλ διφφερενχεσ
βετωεεν τηε ϖαλυεσ οφ εαχη περτυρβεδ ηαβιτατ ανδ
ιτσ χοντρολ αρε σηοων (Μανν�Ωηιτνεψ Υ τεστ).

Περτυρβαδο Χοντρολ Υ Π

Θ1   6.25 ± 0.48 (4) 11.25 ± 1.16 (8) 29.5 < 0.05
Θ2   4.00 ± 1.32 (6) 10.14 ± 1.06 (7) 37.5 < 0.05
Π1 10.50 ± 1.04 (4) 11.25 ± 1.16 (8) 18.5 > 0.2
Π2   8.75 ± 0.45 (8) 11.00 ± 0.85 (8)   49 < 0.1
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Φιγυρα 2. ∆ενσιδαδ προµεδιο (+ ΕΕ) δε λοσ γρεµιοσ τρ⌠φιχοσ δε αϖεσ εν η〈βιτατσ περτυρβαδοσ (βαρρασ βλανχασ)
ψ νο περτυρβαδοσ (χοντρολ, βαρρασ νεγρασ) εν ελ Μοντε χεντραλ. Λοσ χ⌠διγοσ δε λοσ η〈βιτατσ σον λοσ µισµοσ θυε
εν λα Ταβλα 1. Σε ινδιχαν λοσ χασοσ εν λοσ θυε λα δενσιδαδ εν ελ αµβιεντε περτυρβαδο φυε εσταδστιχαµεντε
διφερεντε δε συ χοντρολ χορρεσπονδιεντε (Πρυεβα Υ δε Μανν�Ωηιτνεψ; ∗: Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01).
Φιγυρε 2. Μεαν δενσιτψ (+ ΣΕ) οφ βιρδ φοραγινγ γυιλδσ ιν περτυρβεδ (οπεν βαρσ) ανδ νον−περτυρβεδ (χοντρολ,
βλαχκ βαρσ) ηαβιτατσ ιν τηε χεντραλ Μοντε. Ηαβιτατ χοδεσ αρε τηε σαµε ασ ιν Ταβλε 1. Τηοσε χασεσ ιν ωηιχη τηε
δενσιτψ ιν τηε περτυρβεδ ηαβιτατ διφφερεδ στατιστιχαλλψ φροµ ιτσ χοντρολ αρε σηοων. (Μανν�Ωηιτνεψ Υ τεστ; ∗:
Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01).

Φιγυρα 3. ∆ενσιδαδ προµεδιο (+ ΕΕ) δε λοσ γρεµιοσ δε νιδιφιχαχι⌠ν δε αϖεσ εν η〈βιτατσ περτυρβαδοσ (βαρρασ
βλανχασ) ψ νο περτυρβαδοσ (χοντρολ, βαρρασ νεγρασ) εν ελ Μοντε χεντραλ. Λοσ χ⌠διγοσ δε λοσ η〈βιτατσ σον λοσ
µισµοσ θυε εν λα Ταβλα 1. Σε ινδιχαν λοσ χασοσ εν λοσ θυε λα δενσιδαδ εν ελ αµβιεντε περτυρβαδο φυε
εσταδστιχαµεντε διφερεντε δε συ χοντρολ χορρεσπονδιεντε (Πρυεβα Υ δε Μανν�Ωηιτνεψ; ∗: Π < 0.05; ∗∗:
Π < 0.01).
Φιγυρε 3. Μεαν δενσιτψ (+ ΣΕ) οφ βιρδ νεστινγ γυιλδσ ιν περτυρβεδ (οπεν βαρσ) ανδ νον−περτυρβεδ (χοντρολ,
βλαχκ βαρσ) ηαβιτατσ ιν τηε χεντραλ Μοντε. Ηαβιτατ χοδεσ αρε τηε σαµε ασ ιν Ταβλε 1. Τηοσε χασεσ ιν ωηιχη τηε
δενσιτψ ιν τηε περτυρβεδ ηαβιτατ διφφερεδ στατιστιχαλλψ φροµ ιτσ χοντρολ αρε σηοων. (Μανν�Ωηιτνεψ Υ τεστ; ∗:
Π < 0.05; ∗∗: Π < 0.01).
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ϖεσ ο µοδεραδοσ, πορ λο θυε λασ διφερενχιασ πο−
δραν σερ µ〈σ µαρχαδασ εν οτρασ 〈ρεασ µ〈σ
εξπλοταδασ δε λα ρεγι⌠ν, εν παρτιχυλαρ σοβρε λα
διν〈µιχα ποβλαχιοναλ δε λασ γραµνεασ (Γυε−
ϖαρα ετ αλ. 1996).

Λασ διφερενχιασ εν λα εστρυχτυρα δε λα ϖεγετα−
χι⌠ν εστυϖιερον εστρεχηαµεντε χορρελαχιο−
ναδασ χον λα δισµινυχι⌠ν δε λα ριθυεζα λοχαλ
δε λασ αϖεσ εν η〈βιτατσ ινχενδιαδοσ ψ συϕετοσ α
παστορεο. Εν τοδοσ λοσ χασοσ, λοσ αµβιεντεσ
αλτεραδοσ πρεσενταρον µενορ χοβερτυρα δε λε−
〉οσασ ψ γραµνεασ ψ µενορ ριθυεζα δε αϖεσ,
σιενδο µ〈σ αφεχταδο ελ αµβιεντε ινχενδιαδο
θυε λοσ παστορεαδοσ. Λασ ασοχιαχιονεσ οβσερ−
ϖαδασ συγιερεν υν εφεχτο ιµπορταντε δε λασ
περτυρβαχιονεσ µ〈σ ηαβιτυαλεσ εν λα ρεγι⌠ν,
ρεσυλταδο θυε δεβερα σερ τενιδο εσπεχιαλµεν−
τε εν χυεντα εν προγραµασ δε χονσερϖαχι⌠ν
δε αϖεσ εν ελ Μοντε χεντραλ. Εστε εφεχτο σοβρε
λασ αϖεσ σε δα, ποσιβλεµεντε, α τραϖσ δε αλ
µενοσ υνο δε λοσ σιγυιεντεσ µεχανισµοσ: λα
πρδιδα ο µοδιφιχαχι⌠ν δε λοσ µιχροη〈βιτατσ
υτιλιζαδοσ παρα αλιµενταρσε (ινχλυψενδο λα χαλι−
δαδ ψ χαντιδαδ δε αλιµεντο), δε λοσ µιχροη〈βι−
τατσ ρελαχιοναδοσ χον ελ ριεσγο δε δεπρεδαχι⌠ν
(δε αδυλτοσ ο δε νιδαδασ), δε λοσ σιτιοσ απτοσ
παρα νιδιφιχαρ, ο βιεν λα ϖαριαχι⌠ν εν λασ χλαϖεσ
αµβιενταλεσ θυε σε〉αλαραν α λασ αϖεσ λα δισ−
πονιβιλιδαδ δε αλιµεντο (Ηυττο 1985; Μαρονε
ετ αλ. 1997).

Αλγυνασ δε λασ ρεσπυεστασ οβσερϖαδασ αλ νι−
ϖελ γρεµιαλ ινϖιταν α πενσαρ θυε εστοσ γρεµιοσ
πυεδεν σερ τιλεσ χοµο ινδιχαδορεσ δε χονδι−
χιονεσ αµβιενταλεσ εν ελ 〈ρεα δε εστυδιο. Σιν
εµβαργο, α χοντινυαχι⌠ν δεσαρρολλαµοσ αλγυ−
νοσ ασπεχτοσ χονφλιχτιϖοσ θυε χονσπιραν χον−
τρα εστα ιντερπρεταχι⌠ν.

Ασιγναχι⌠ν δε λασ εσπεχιεσ α λοσ
γρεµιοσ δε µανεϕο

Ελ αγρυπαµιεντο δε λασ εσπεχιεσ εν λοσ γρε−
µιοσ δε µανεϕο συελε εσταρ µ〈σ ο µενοσ βα−
σαδο εν ελ υσο θυε στασ ηαχεν δε υνο ο ποχοσ
ρεχυρσοσ (χοµο εσ ελ χασο δε λοσ γρεµιοσ τραδι−
χιοναλεσ). Σι λα αγρεµιαχι⌠ν εστ〈 βασαδα εν ελ
υσο δε λοσ ρεχυρσοσ ψ νο εν λα ϖαριαβλε θυε λοσ
δεφινε χοµο γρεµιοσ δε µανεϕο (ι.ε., θυε
µυεστρεν λα µισµα ρεσπυεστα α λασ περτυρβα−
χιονεσ), εσα ρεσπυεστα σεµεϕαντε δε συσ µιεµ−
βροσ εσ υνα ηιπ⌠τεσισ (ο πρεδιχχι⌠ν) πασιβλε δε
σερ πυεστα α πρυεβα ψ νο υνα προπιεδαδ θυε
δεβε χονσιδεραρσε εσταβλεχιδα πορ δεφινιχι⌠ν.
Λασ εσπεχιεσ ποδραν νο µοστραρ λα µισµα ρεσ−

πυεστα αν χυανδο δεπενδαν δε λοσ µισµοσ
ρεχυρσοσ, ψα σεα πορθυε λα περτυρβαχι⌠ν πυεδε
αφεχταρ υν ρεχυρσο χοµν αυνθυε νο ιγυαλ−
µεντε χονδιχιοναντε παρα τοδασ λασ εσπεχιεσ
χοµπονεντεσ δελ γρεµιο, ο βιεν πορθυε στασ
πυεδεν διφεριρ εν οτροσ ασπεχτοσ αδεµ〈σ δε
λοσ ρεχυρσοσ χονσιδεραδοσ παρα λα αγρεµιαχι⌠ν
(Βλοχκ ετ αλ. 1986; Λανδρεσ ετ αλ. 1988; Σιµβερ−
λοφφ & ∆αψαν 1991; Ηοχκιν ετ αλ. 1992; Μορρισον
ετ αλ. 1992; Χαρο & Ο�∆οηερτψ 1999). Ινχλυσο,
σεγν λοσ µισµοσ πρινχιπιοσ τε⌠ριχοσ θυε ϕυσ−
τιφιχαν ελ υσο δε γρεµιοσ βασαδοσ εν ελ υσο δε
ρεχυρσοσ, δεβεραν εσπεραρσε χορρελαχιονεσ
νεγατιϖασ εντρε λασ δενσιδαδεσ δε λασ εσπεχιεσ
δε υν µισµο γρεµιο πορ εξχλυσι⌠ν χοµπετι−
τιϖα, χοµο ρεσπυεστα εϖολυτιϖα αλ υσο δε λοσ
µισµοσ ρεχυρσοσ λιµιταντεσ (Λανδρεσ ετ αλ.
1988; Λινδενµαψερ ετ αλ. 2000; γρεµιοσ αλφα
σενσυ Ωιλσον 1999). Υσανδο χυαλθυιερα δε εσ−
τοσ ραζοναµιεντοσ σε εσπερα θυε λασ εσπεχιεσ
νο ρεσπονδαν ηοµογνεαµεντε. Σιν λα ηοµο−
γενειδαδ δε ρεσπυεστασ ιντραγρεµιαλεσ σε πιερ−
δε λα χαπαχιδαδ δε εξτραπολαρ λα ρεσπυεστα
γρεµιαλ α λασ εσπεχιεσ θυε λο φορµαν ο λα ρεσ−
πυεστα δε υνα εσπεχιε α λα δε τοδο συ γρεµιο
(�γυιλδ−ινδιχατορ αππροαχη�, χριτιχαδα πορ
ςερνερ 1984).

Εν νυεστρο εστυδιο, πορ εϕεµπλο, λασ αϖεσ
γρανϖορασ δε συελο µαντυϖιερον δενσιδαδεσ
σιµιλαρεσ εντρε λασ χονδιχιονεσ εϖαλυαδασ. Εστο
συγιερε �α πριµερα ϖιστα� θυε νο ρεσπονδεν
αντε εστασ περτυρβαχιονεσ ο θυε συσ ρεχυρσοσ
νο σε ϖιερον αλτεραδοσ (αλ µενοσ χοµο παρα
αλχανζαρ υν υµβραλ δε ρεσπυεστα). Περο ταλ ϖεζ
ελ συπυεστο δε υνιφορµιδαδ εντρε λασ εσπεχιεσ
δελ γρυπο νο εσ ϖ〈λιδο ψ συσ εσπεχιεσ σον αφεχ−
ταδασ δε διστιντα µανερα πορ λασ διφερεντεσ
χονδιχιονεσ δελ η〈βιτατ (Βοχκ ετ αλ. 1993;
Χαντερβυρψ ετ αλ. 2000; Λινδενµαψερ ετ αλ.
2000), σιενδο λα απαρεντε εσταβιλιδαδ ρεσυλτα−
δο δε ρεσπυεστασ εσπεχιε−εσπεχφιχασ δισπαρεσ
εντρε συσ εσπεχιεσ χοµπονεντεσ. Σι βιεν νυεσ−
τρο εστυδιο νο φυε δισε〉αδο εσπεχφιχαµεντε
παρα εξπλοραρ λασ ρεσπυεστασ αλ νιϖελ δε εσπε−
χιε, υνα οβσερϖαχι⌠ν δε νυεστροσ δατοσ µυεσ−
τρα θυε αλγυνασ εσπεχιεσ δελ γρεµιο (Πηρψγιλυσ
χαρβοναριυσ, Ποοσπιζα ορνατα, Σαλτατριχυλα µυλτι−
χολορ) δεσαπαρεχιερον ο ρεδυϕερον συσ δενσι−
δαδεσ εν λοσ σιτιοσ αλτεραδοσ, µιεντρασ θυε
οτρασ (Ζεναιδα αυριχυλατα, Μολοτηρυσ βοναριενσισ,
Ζονοτριχηια χαπενσισ) ρεσπονδιερον εν φορµα
ινϖερσα. Οτρασ, ινχλυσο, νο µοστραρον υνα ρεσ−
πυεστα χονσιστεντε (ε.γ., ∆ιυχα διυχα, Χολυµβα
µαχυλοσα), πορ λο θυε, σι σε εϖαλυαρα σολο εστα
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ρεσπυεστα, σε λασ ποδρα χονσιδεραρ δεσαχοπλα−
δασ δε λοσ ρεχυρσοσ αφεχταδοσ πορ εστασ περτυρ−
βαχιονεσ. Γοννετ (2001) ψα ηα ρεπορταδο
ρεσπυεστασ εσπεχιε−εσπεχφιχασ δε λασ αϖεσ
γρανϖορασ αντε ελ παστορεο εν εστα ζονα. Ασ,
ελ ρεσυλταδο εϖαλυαδο α τραϖσ δε λα ρεσπυεστα
γρεµιαλ εσ ινχονσιστεντε, πυεσ νο πυεδε
διστινγυιρσε εντρε λα αυσενχια δε εφεχτο ψ λα
χοµπενσαχι⌠ν δε λασ διφερεντεσ ρεσπυεστασ εσ−
πεχιε−εσπεχφιχασ.

Χοµο σε οβσερϖα, πυεδε σερ ιναπροπιαδο υτι−
λιζαρ ελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ χοµο βασε παρα λα
αγρεµιαχι⌠ν εν ελ χασο δε γρεµιοσ δε µανεϕο,
πορθυε λα �µισµα ρεσπυεστα� δε λασ εσπεχιεσ
νο εστ〈 γαραντιζαδα, ινχλυσο χον υν προφυνδο
χονοχιµιεντο πρεϖιο δε λα διετα, ελ χοµπορτα−
µιεντο δε αλιµενταχι⌠ν ψ λα νιδιφιχαχι⌠ν λοχα−
λεσ δε λασ αϖεσ ψ χον υνα αγρεµιαχι⌠ν θυε ηαχε
νφασισ εν λασ ασοχιαχιονεσ χον ελ η〈βιτατ. Αυ−
µενταρ ελ νµερο δε ρεχυρσοσ χονσιδεραδοσ ο
ελ γραδο δε δεταλλε εν χαδα υνο παρα λογραρ
γρυποσ δε εσπεχιεσ τοδαϖα µ〈σ σιµιλαρεσ νο
παρεχεν σερ σολυχιονεσ, ψα θυε εντονχεσ σερα
µ〈σ διφχιλ θυε λασ εσπεχιεσ φορµεν γρυποσ
(Μανναν ετ αλ. 1984). Ινεϖιταβλεµεντε, διχηα
αγρεµιαχι⌠ν δεβε δεσχανσαρ σοβρε λα οβσερϖα−
χι⌠ν δε θυε λασ εσπεχιεσ χονστιτυψεντεσ τενγαν
εφεχτιϖαµεντε υνα µισµα ρεσπυεστα α λασ περ−
τυρβαχιονεσ. Χοµο δεσαρρολλαρεµοσ ενσεγυι−
δα, αν ασ ποδρα νο ηαβερ γαραντασ δε θυε
λοσ γρεµιοσ δε µανεϕο χονστιτυψαν ινδιχα−
δορεσ ϖ〈λιδοσ δε λασ χονδιχιονεσ αµβιενταλεσ
παρα συ συπερϖιϖενχια.

Λοσ γρεµιοσ δε µανεϕο χοµο ινδιχαδορεσ

Λοσ γρυποσ δε εσπεχιεσ φορµαδοσ τενιενδο
εν χυεντα διρεχταµεντε λασ ρεσπυεστασ α λασ
περτυρβαχιονεσ παρεχεν σερ µ〈σ αδεχυαδοσ
χοµο ινδιχαδορεσ θυε λοσ γρεµιοσ τραδιχιονα−
λεσ βασαδοσ εν ελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ. Εστασ
χλασιφιχαχιονεσ, εν γενεραλ, σε ρεαλιζαν χοµπα−
ρανδο λα αβυνδανχια δε λασ εσπεχιεσ εντρε σι−
τιοσ δονδε σε χονοχε λα περτυρβαχι⌠ν οχυρριδα
ψ σιτιοσ �χοντρολ� (ε.γ., Σζαρο 1986; Χαντερβυρψ
ετ αλ. 2000; Χηασε ετ αλ. 2000). Ποδρα ηαβερ χιερ−
τα χιρχυλαριδαδ εν ελ προχεδιµιεντο, ψα θυε
δεβε χονοχερσε λα ρεσπυεστα δελ γρυπο α υνα
περτυρβαχι⌠ν παρα ελεγιρ ο χονφιρµαρ ελ αγρυ−
παµιεντο ψ λυεγο ποδερ υσαρλο εν λα πρεδιχ−
χι⌠ν δελ εφεχτο δε εσα περτυρβαχι⌠ν (ςερνερ
1984; Λανδρεσ ετ αλ. 1988). Σιν εµβαργο, λα
χιρχυλαριδαδ πυεδε εϖιταρσε εν βυενα µεδιδα
σι λοσ ρεσυλταδοσ δελ πριµερ εστυδιο σε υσαν
χοµο ηιπ⌠τεσισ α πονερ α πρυεβα χον νυεϖοσ

δατοσ (ε.γ., εν οτροσ λυγαρεσ ο µοµεντοσ, ο
φρεντε α περτυρβαχιονεσ λιγεραµεντε διφερεν−
τεσ). Εν ελ χασο εν θυε λοσ ρεσυλταδοσ χοινχι−
διεραν, εντονχεσ σε ποστυλαραν �ρεγλασ δε
µανεϕο� (ε.γ., σι λα εσπεχιε ο ελ γρεµιο Ξ δισ−
µινυψε, λα περτυρβαχι⌠ν εσ εφεχτιϖα ψ, πορ ταν−
το, ηαβρ〈 θυε αχτυαρ παρα µιτιγαρ συ εφεχτο).

Λα χονφιανζα εν εσασ �ρεγλασ δε µανεϕο� δε−
πενδε, σιν εµβαργο, ταντο δελ αποψο εµπριχο
θυε ρεχιβαν χοµο δε λα ϖαλιδεζ λ⌠γιχα δελ ραζο−
ναµιεντο εµπλεαδο παρα γενεραρλασ. Εν ελ
εσταβλεχιµιεντο δε υνα ρελαχι⌠ν ιµπαχ−
το−ρεσπυεστα σε υσαν ραζοναµιεντοσ ινδυχ−
τιϖοσ (χοµο χυανδο, παρα ϕυστιφιχαρλα, σε
αυµεντα ελ νµερο δε οβσερϖαχιονεσ εν λασ
θυε υνα περτυρβαχι⌠ν προϖοχα υν δετερµινα−
δο εφεχτο). Ταµβιν σε υσαν οτροσ τιποσ δε ρα−
ζοναµιεντο, πορ εϕεµπλο αθυελλοσ εν λοσ θυε
σε εσταβλεχε υνα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ συφι−
χιεντε (Ωιλλιαµσ 1997) εντρε λα περτυρβαχι⌠ν ψ
ελ γρεµιο δε µανεϕο; πορ εϕεµπλο: �σιεµπρε
θυε σε ϖεριφιχα υνα περτυρβαχι⌠ν (χαυσα) εντον−
χεσ δισµινυιρ〈 λα αβυνδανχια δε υν γρυπο δε
εσπεχιεσ (εφεχτο)�. ∆αδα εσα πρεµισα, α παρτιρ
δε λα οβσερϖαχι⌠ν δε θυε εσασ εσπεχιεσ σε ηαν
ηεχηο εσχασασ, σε χονχλυψε θυε λα περτυρβαχι⌠ν
ηα σιδο εφεχτιϖα. ∆εσαφορτυναδαµεντε, νι ελ
ραζοναµιεντο ινδυχτιϖο νι ελ θυε χονχλυψε
αχερχα δε λα µοδιφιχαχι⌠ν εν ελ εσταδο δελ αµ−
βιεντε (περτυρβαχι⌠ν, χαυσα) αλ δετεχταρ υν
χαµβιο εν ελ ινδιχαδορ (αβυνδανχια δελ γρε−
µιο, εφεχτο), ασεγυραν λα οβτενχι⌠ν δε υνα
χονχλυσι⌠ν ϖερδαδερα παρτιενδο δε πρεµισασ
ϖερδαδερασ (Βυνγε 2000). Σε τρατα δε ραζονα−
µιεντοσ πλαυσιβλεσ περο φαλαχεσ. Εν ελ λτιµο
χασο (λα φαλαχια δε αφιρµαρ ελ χονσεχυεντε) σε
ϖε χλαραµεντε θυε ελ εφεχτο ποδρα ηαβερσε
προδυχιδο πορ οτρασ χαυσασ αδεµ〈σ δε λα ιν−
ϖοχαδα.

Λα φαλαχια δε αφιρµαχι⌠ν δελ χονσεχυεντε σ⌠λο
πυεδε σερ εϖιταδα χυανδο σε ελιµιναν λασ αλ−
τερνατιϖασ θυε ποδραν λλεϖαρ αλ µισµο εφεχτο
(ι.ε, χυανδο λα ρελαχι⌠ν εσ δε χαυσαλιδαδ νεχε−
σαρια, δονδε λα λεψ εσταβλεχε θυε σι νο ηαψ χαυ−
σα εντονχεσ νο πυεδε ηαβερ εφεχτο, πορ λο θυε
σιεµπρε θυε σε ϖεριφιχα ελ εφεχτο σε χονχλυψε
λα χαυσα; Ωιλλιαµσ 1997). Εστο πυεδε λογραρσε
ρεστρινγιενδο λα γενεραλιδαδ δε λα λεψ παρα θυε
δεϕεν δε σερ ϖ〈λιδασ οτρασ χαυσασ αλτερνατιϖασ.
Σιν εµβαργο, παρα λοσ γρεµιοσ δε µανεϕο δε
ϖερτεβραδοσ εστο νο παρεχε σενχιλλο, εσπεχιαλ−
µεντε δεβιδο α λα εσχαλα ψ α λα χοµπλεϕιδαδ
δε λοσ σιστεµασ (Βοχκ & Ωεββ 1984). Οτρα
µανερα δε χονσεγυιρλο εσ ινϖεστιγαρ λοσ µε−
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χανισµοσ συβψαχεντεσ α λασ χορρελαχιονεσ περ−
τυρβαχι⌠ν�ρεσπυεστα (Μαρονε & Βυνγε 1998;
Βυνγε 2000), περο εσ χλαρο θυε λοσ χοστοσ (εσ−
πεχιαλµεντε εν τιεµπο) νεχεσαριοσ παρα αλχαν−
ζαρ εστε χονοχιµιεντο προφυνδο σον µυχηο
µαψορεσ θυε λοσ θυε εστ〈ν δισπυεστοσ α
ινϖερτιρσε παρα οβτενερ υνα ηερραµιεντα σιµ−
πλε, ρ〈πιδα ψ βαρατα χοµο σε πρετενδε παρα υν
ινδιχαδορ εν µανεϕο.

Οτρο ασπεχτο ρελαχιοναδο χον λα υτιλιδαδ δε
λοσ γρεµιοσ δε µανεϕο χοµο ινδιχαδορεσ τιε−
νε θυε ϖερ χον λασ χαραχτερστιχασ δε αθυελλο
θυε ιντενταν συβρογαρ. Αλ υσαρσε χοµο ινδιχα−
δορ, λα αβυνδανχια δε υν γρεµιο δε µανεϕο
σε ποστυλα χοµο �ηιπ⌠τεσισ ινδιχαδορα�, χον ελ
οβϕετο δε ασοχιαρ οβσερϖαβλεσ χον ινοβσερ−
ϖαβλεσ ιντερεσαντεσ (Μαηνερ & Βυνγε 1997).
Πορ χασο, χιερτοσ σιγνοσ ϖιταλεσ φ〈χιλεσ δε µε−
διρ (ε.γ., ελ ριτµο χαρδαχο, λα πρεσι⌠ν σανγυ−
νεα) σον �ινδιχαδορεσ δε σαλυδ� χυψοσ ϖαλορεσ
περµιτεν αλ µδιχο εϖαλυαρ ηιπ⌠τεσισ αχερχα
δε προχεσοσ πατολ⌠γιχοσ νο εϖιδεντεσ. ∆ελ µισ−
µο µοδο, σι σε ϖεριφιχα υνα µοδιφιχαχι⌠ν εν
λα αβυνδανχια δε υν γρεµιο δε µανεϕο, εν−
τονχεσ σε ινφιερε υνα περτυρβαχι⌠ν θυε λα εστ〈
αφεχτανδο διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε (ψ θυε πο−
δρα αφεχταρ α οτροσ οργανισµοσ). Σε λα υτιλιζα,
εντονχεσ, χοµο υνα µεδιδα δε λα �σαλυδ� ο
�χαλιδαδ� δελ η〈βιτατ.

Εν νυεστρο εστυδιο, ελ γρεµιο θυε σιγυι⌠ µ〈σ
εστρεχηαµεντε λοσ χαµβιοσ εν λα χοβερτυρα δε
λα ϖεγεταχι⌠ν ψ εν λα ριθυεζα γενεραλ δε αϖεσ
(δισµινυχι⌠ν µαρχαδα εν λοσ σιτιοσ ινχενδια−
δοσ ψ µ〈σ λεϖε εν λοσ παστορεαδοσ) φυε ελ δε
λοσ ινσεχτϖοροσ δε φολλαϕε, θυε δεσαπαρεχι⌠ ο
ρεδυϕο δρ〈στιχαµεντε συ δενσιδαδ εν λοσ σι−
τιοσ θυε θυεδαρον πρ〈χτιχαµεντε σιν 〈ρβολεσ
ψ αρβυστοσ δεβιδο α εστασ περτυρβαχιονεσ. Αηο−
ρα βιεν, εστο ρεσυλτα βασταντε τριϖιαλ, δαδο θυε
ελ χριτεριο δε αγρυπαµιεντο δε εστασ αϖεσ σε
βασα πρεχισαµεντε εν θυε σε αλιµενταν ρεχο−
ρριενδο λασ ραµασ δε 〈ρβολεσ ψ αρβυστοσ, αηορα
αυσεντεσ. Ασ, σολο εσταµοσ ασοχιανδο δοσ ϖα−
ριαβλεσ οβσερϖαβλεσ εντρε σ, λο θυε νο ρεσπον−
δε αλ εσπριτυ δε λασ �ηιπ⌠τεσισ ινδιχαδορασ�.
∆ε ηεχηο, σερα µ〈σ χονϖενιεντε µονιτορεαρ
διρεχταµεντε ελ νιϖελ δελ ρεχυρσο ρεθυεριδο
πορ λοσ οργανισµοσ ψ αφεχταδο πορ λα περτυρ−
βαχι⌠ν (Λανδρεσ ετ αλ. 1988; Κρεµεν 1992; Χαρο
& Ο�∆οηερτψ 1999) ο εϖαλυαρ λα εστρυχτυρα δε
λα ϖεγεταχι⌠ν, προβαβλεµεντε µ〈σ χορρελαχιο−
ναδοσ ταντο χον λα περτυρβαχι⌠ν χοµο χον λασ
αϖεσ (Χαντερβυρψ ετ αλ. 2000; Λινδενµαψερ ετ

αλ. 2000). Εν νυεστρο χασο, εν ελ θυε δεσεαµοσ
δετεχταρ υνα ποσιβλε περτυρβαχι⌠ν θυε ρεδυχε
λα �χαλιδαδ� δελ η〈βιτατ, υνα ϖεζ εσταβλεχιδα λα
ρελαχι⌠ν εντρε λα χοβερτυρα δε λασ λε〉οσασ ψ λοσ
ινσεχτϖοροσ δε φολλαϕε σερα µ〈σ εχον⌠µιχο ψ
χονφιαβλε (ϒψ µενοσ ϖαριαβλε!) εστιµαρ λα χοβερ−
τυρα δε λε〉οσασ θυε λα δε λασ αϖεσ αφεχταδασ.

∆ε εστα µανερα, λα ρεσπυεστα γρεµιαλ χονσισ−
τεντε αντε λα περτυρβαχι⌠ν, ψ πορ λο ταντο λα
ποσιβλε αγρυπαχι⌠ν δε οργανισµοσ θυε ρεσπον−
δεν δε λα µισµα µανερα, ποδρα απαρεχερ σ⌠λο
εν αθυελλοσ χασοσ οβϖιοσ, δονδε σε αφεχταν
δρ〈στιχαµεντε ρεχυρσοσ εσενχιαλεσ (πορ δεφινι−
χι⌠ν δε λοσ γρυποσ) παρα εσασ αϖεσ. Εν εστοσ
χασοσ, εσ µ〈σ φ〈χιλ ψ διρεχτο µεδιρ ελ ρεχυρσο
περτυρβαδο θυε αλ ινδιχαδορ, πορ λο θυε στε
σε ϖυελϖε ιννεχεσαριο.

Α παρτιρ δε νυεστρο αν〈λισισ ρεσυλτα εϖιδεντε
θυε ελ ξιτο δελ υσο δε γρεµιοσ παρα ελ
µονιτορεο δε υν ενσαµβλε εσ αλταµεντε δε−
πενδιεντε δελ χριτεριο δε αγρεµιαχι⌠ν ελεγιδο,
δε χυ〈ν νεχεσαριο ο χονδιχιοναντε εσ εσε ρε−
χυρσο ο χοµπονεντε δελ η〈βιτατ παρα ελ γρυπο
δε οργανισµοσ εστυδιαδο ψ δε λα ρελαχι⌠ν εν−
τρε χαδα τιπο ε ιντενσιδαδ παρτιχυλαρ δε περτυρ−
βαχι⌠ν ψ εσε ρεχυρσο. Σι βιεν λασ αϖεσ (ψ οτροσ
ϖερτεβραδοσ) χυµπλεν χον µυχηοσ χριτεριοσ
χοµο παρα σερ οβϕετιϖο ο βλανχο δε λοσ πλανεσ
δε χονσερϖαχι⌠ν, συελεν σερ υνα ποβρε ελεχ−
χι⌠ν χοµο ινδιχαδορεσ δε λα χαλιδαδ δε συσ
ρεχυρσοσ, δελ αµβιεντε εν γενεραλ ο δε λα πρε−
σενχια δε περτυρβαχιονεσ (Φεινσινγερ 2001). Εν
χονχλυσι⌠ν, δεβιδο α λοσ προβλεµασ τε⌠ριχοσ ψ
πρ〈χτιχοσ πλαντεαδοσ, λα υτιλιζαχι⌠ν δε γρεµιοσ
δε µανεϕο ο γρεµιοσ�ινδιχαδορεσ δε αϖεσ νο
παρεχε σερ ελ µεϕορ µτοδο δε αν〈λισισ παρα
λασ εταπασ πρεϖιασ ψ ποστεριορεσ αλ εσταβλεχι−
µιεντο δε λοσ προγραµασ δε µανεϕο.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Α ΜΕ Ηορνο πορ συ χολαβοραχι⌠ν δυραντε ελ τρα−
βαϕο δε χαµπο ψ α Ρ Γονζ〈λεζ δελ Σολαρ πορ συ ϖα−
λιοσο απορτε δυραντε λα ρεϖισι⌠ν δε υνα ϖερσι⌠ν
αντεριορ δε εστε µανυσχριτο. ΕΤΜ αγραδεχε αλ Προ−
γραµα ΜΥΤΙΣ δελ Ινστιτυτο δε Χοοπεραχι⌠ν Ιβερο−
αµεριχανα (ΙΧΙ). Α λο λαργο δε λοσ α〉οσ, ελ τραβαϕο
φυε παρχιαλµεντε φινανχιαδο πορ ΜαΒ−ΥΝΕΣΧΟ,
Ασσοχιατιον φορ Φιελδ Ορνιτηολογιστσ, Σιγµα Ξι,
ΧΟΝΙΧΕΤ, ΠΡΟΧΙΝΑ−ΜΑΧΝ, Ασοχιαχι⌠ν Ορνιτο−
λ⌠γιχα δελ Πλατα ψ ΦΟΝΧΨΤ (ΠΙΧΤ ΒΙ∆ 01−03187).
Χοντριβυχι⌠ν Ν≡ 16 δελ Γρυπο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν εν
Εχολογα δε Χοµυνιδαδεσ δε ∆εσιερτο (Εχοδεσ) δε
ΙΑ∆ΙΖΑ ψ ΦΧΕψΝ (ΥΒΑ).



∆ιχιεµβρε 2002 ΓΡΕΜΙΟΣ ∆Ε ΑςΕΣ Ψ ΠΕΡΤΥΡΒΑΧΙΟΝΕΣ ΕΝ ΕΛ ΜΟΝΤΕ 159

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ⊆Α

ΒΛΟΧΚ, ΩΜ; ΛΑ ΒΡΕΝΝΑΝ & Ρϑ ΓΥΤΙ⊃ΡΡΕΖ. 1986. Τηε
υσε οφ γυιλδσ ανδ γυιλδ−ινδιχατορ σπεχιεσ φορ ασσεσσ−
ινγ ηαβιτατ συιταβιλιτψ. Ππ. 109�113 εν: ϑ ςερνερ; ΜΛ
Μορρισον & Χϑ Ραλπησ (εδσ). Ωιλδλιφε 2000. Μοδελινγ
ηαβιτατ ρελατιονσηιπσ οφ τερρεστριαλ ϖερτεβρατεσ. Υνιϖερ−
σιτψ οφ Ωισχονσιν Πρεσσ. Μαδισον, ΕΕΥΥ.

ΒΟΧΚ, ΧΕ & ϑΗ ΒΟΧΚ. 1999. Ρεσπονσε οφ ωιντερ βιρδσ
το δρουγητ ανδ σηορτ−δυρατιον γραζινγ ιν σουτηεαστ−
ερν Αριζονα. Χονσερϖ. Βιολ. 13:1117�1123.

ΒΟΧΚ, ΧΕ; ςΑ ΣΑΑΒ; Τ∆ ΡΙΧΗ & ∆Σ ∆ΟΒΚΙΝ. 1993.
Εφφεχτσ οφ λιϖεστοχκ γραζινγ ον Νεοτροπιχαλ µιγρα−
τορψ λανδβιρδσ ιν ωεστερν Νορτη Αµεριχα. Ππ.
296�309 εν: ∆Μ Φινχη & ΠΩ Στανγελ (εδσ). Στατυσ
ανδ µαναγεµεντ οφ Νεοτροπιχαλ µιγρατορψ βιρδσ. Γεν.
Τεχη. Ρεπ. ΡΜ−229. ΥΣ∆Α Φορεστ Σερϖιχε. Φορτ
Χολλινσ, ΕΕΥΥ.

ΒΟΧΚ, ΧΕ & Β ΩΕΒΒ. 1984. Βιρδσ ασ γραζινγ ινδιχατορ
σπεχιεσ ιν Σουτηεαστερν Αριζονα. ϑ. Ωιλδλιφε Μαναγε.
48:1045�1049.

ΒΡΑΩΝ, ϑ∆; ΣΚ ΡΟΒΙΝΣΟΝ & ΦΡ ΤΗΟΜΠΣΟΝ, ΙΙΙ. 2001.
Τηε ρολε οφ διστυρβανχε ιν  τηε εχολογψ ανδ χονσερ−
ϖατιον οφ βιρδσ. Αννυ. Ρεϖ. Εχολ. Σψστ. 32:251�276.

ΒΡΥΣΗ, Τ & ΕΩ ΣΤΙΛΕΣ. 1986. Υσινγ φοοδ αβυνδανχε
το πρεδιχτ ηαβιτατ υσε βψ βιρδσ. Ππ. 57�63 εν: ϑ ςερνερ;
ΜΛ Μορρισον & Χϑ Ραλπησ (εδσ). Ωιλδλιφε 2000. Μοδ−
ελινγ ηαβιτατ ρελατιονσηιπσ οφ τερρεστριαλ ϖερτεβρατεσ. Υνι−
ϖερσιτψ οφ Ωισχονσιν Πρεσσ. Μαδισον, ΕΕΥΥ.

ΒΥΝΓΕ, Μ. 2000. Πηψσιχιανσ ιγνορε πηιλοσοπηψ ατ τηειρ
ρισκ �ανδ ουρσ. Φαχτα Πηιλοσοπηιχα 1:133�144.

ΧΑΝΦΙΕΛ∆, ΡΗ. 1941. Αππλιχατιον οφ τηε λινε ιντερχεπ−
τιον µετηοδ ιν σαµπλινγ ρανγε ϖεγετατιον. ϑ. Φορεστ.
39:388�394.

ΧΑΝΤΕΡΒΥΡΨ, ΓΕ; ΤΕ ΜΑΡΤΙΝ; ∆Ρ ΠΕΤΙΤ; Λϑ ΠΕΤΙΤ & ∆Φ
ΒΡΑ∆ΦΟΡ∆. 2000. Βιρδ χοµµυνιτιεσ ανδ ηαβιτατ ασ
εχολογιχαλ ινδιχατορσ οφ φορεστ χονδιτιον ιν ρεγιοναλ
µονιτορινγ. Χονσερϖ. Βιολ. 14:544�558.

ΧΑΠΥΡΡΟ, ΗΑ. 1985. Εχολογα δε λασ χοµυνιδαδεσ δε αϖεσ
γρανϖορασ εν ελ βοσθυε χηαθυε〉ο οχχιδενταλ. Τεσισ δε
δοχτοραδο, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα. Χ⌠ρ−
δοβα, Αργεντινα.

ΧΑΠΥΡΡΟ, ΗΑ & ΕΗ ΒΥΧΗΕΡ. 1982. Ποβλαχιονεσ δε αϖεσ
γρανϖορασ ψ δισπονιβιλιδαδ δε σεµιλλασ εν ελ βοσ−
θυε χηαθυε〉ο δε Χηαµιχαλ. Εχοσυρ 9:117�131.

ΧΑΡΟ, ΤΜ & Γ Ο�∆ΟΗΕΡΤΨ. 1999. Ον τηε υσε οφ συρ−
ρογατε σπεχιεσ ιν Χονσερϖατιον Βιολογψ. Χονσερϖ. Βιολ.
13:805�814.

ΧΗΑΣΕ, ΜΚ; ΩΒ ΚΡΙΣΤΑΝ, ΙΙΙ; Αϑ ΛΨΝΑΜ; Μς ΠΡΙΧΕ &
ϑΤ ΡΟΤΕΝΒΕΡΡΨ. 2000. Σινγλε σπεχιεσ ασ ινδιχατορσ οφ
σπεχιεσ ριχηνεσσ ανδ χοµποσιτιον ιν Χαλιφορνια
χοασταλ σαγε σχρυβ βιρδσ ανδ σµαλλ µαµµαλσ.
Χονσερϖ. Βιολ. 14:474�487.

ΧΗΡΙΣΤΕΝΣΕΝ, ΝΛ. 1985. Σηρυβλανδ φιρε ρεγιµεσ ανδ
τηειρ εϖολυτιοναρψ χονσεθυενχεσ. Ππ. 85�100 εν: ΣΤΑ
Πιχκεττ & ΠΣ Ωηιτε (εδσ). Τηε εχολογψ οφ νατυραλ δισ−
τυρβανχε ανδ πατχη δψναµιχσ. Αχαδεµιχ Πρεσσ. Ορ−
λανδο, ΕΕΥΥ.

ΧΟΝΝΕΛΛΨ, ϑΩ; ΚΠ ΡΕΕΣΕ; ΡΑ ΦΙΣΧΗΕΡ & ΩΛ ΩΑΚΚΙΝΕΝ.
2000. Ρεσπονσε οφ α σαγεγρουσε βρεεδινγ ποπυλα−
τιον το φιρε ιν σουτηεαστερν Ιδαηο. Ωιλδλιφε Σοχ. Β.
28:90�96.

ΧΟΝΝΕΡ, ΡΝ & ϑΓ ∆ΙΧΚΣΟΝ. 1980. Στριπ τρανσεχτ σαµ−
πλινγ ανδ αναλψσισ φορ αϖιαν ηαβιτατ στυδιεσ. Ωιλδλιφε
Σοχ. Β. 8:4�10.

∆ΑςΙΣ, ΜΑ; ∆Ω ΠΕΤΕΡΣΟΝ; ΠΒ ΡΕΙΧΗ; Μ ΧΡΟΖΙΕΡ; Τ
ΘΥΕΡΨ ΕΤ ΑΛ. 2000. Ρεστορινγ σαϖαννα υσινγ φιρε:
ιµπαχτ ον τηε βρεεδινγ βιρδ χοµµυνιτψ. Ρεστορ. Εχολ.
8:30�40.

∆ΕΓΡΑΑΦ, ΡΜ & ΝΛ ΧΗΑ∆ΩΙΧΚ. 1984. Ηαβιτατ χλασσιφι−
χατιον: α χοµπαρισον υσινγ αϖιαν σπεχιεσ ανδ γυιλδσ.
Ενϖιρον. Μαναγε. 8:511�518.

ΕΑΣΤΟΝ, ΩΕ & Κ ΜΑΡΤΙΝ. 1998. Τηε εφφεχτ οφ ϖεγετα−
τιον µαναγεµεντ ον βρεεδινγ βιρδ χοµµυνιτιεσ ιν
Βριτιση Χολυµβια. Εχολ. Αππλ. 8:1092�1103.

ΦΕΙΝΣΙΝΓΕΡ, Π. 2001. ∆εσιγνινγ φιελδ στυδιεσ φορ βιοδιϖερσιτψ
χονσερϖατιον. Τηε Νατυρε Χονσερϖανχψ ε Ισλανδ
Πρεσσ. Ωασηινγτον ∆Χ, ΕΕΥΥ.

ΦΙΤΖΓΕΡΑΛ∆, ΣΜ & ΓΩ ΤΑΝΝΕΡ. 1992. Αϖιαν χοµµυ−
νιτψ ρεσπονσε το φιρε ανδ µεχηανιχαλ σηρυβ χοντρολ
ιν σουτη Φλοριδα. ϑ. Ρανγε Μαναγε. 45:396�400.

ΦΛΕΙΣΧΗΝΕΡ, ΤΛ. 1994. Εχολογιχαλ χοστσ οφ λιϖεστοχκ
γραζινγ ιν ωεστερν Νορτη Αµεριχα. Χονσερϖ. Βιολ.
8:629�644.

ΦΡΨ, ΜΕ; Ρϑ ΡΙΣΣΕΡ; ΗΑ ΣΤΥΒΒΣ & ϑΠ ΛΕΙΓΗΤΟΝ. 1986.
Σπεχιεσ σελεχτιον φορ ηαβιτατ−εϖαλυατιον προχεδυρεσ.
Ππ. 105�108 εν: ϑ ςερνερ; ΜΛ Μορρισον & Χϑ Ραλπησ
(εδσ). Ωιλδλιφε 2000. Μοδελινγ ηαβιτατ ρελατιονσηιπσ οφ
τερρεστριαλ ϖερτεβρατεσ. Υνιϖερσιτψ οφ Ωισχονσιν Πρεσσ.
Μαδισον, ΕΕΥΥ.

ΓΙΤΑΨ, Η & ΙΡ ΝΟΒΛΕ. 1997. Ωηατ αρε φυνχτιοναλ τψπεσ
ανδ ηοω σηουλδ ωε σεεκ τηεµ. Ππ. 3�19 εν: ΤΜ
Σµιτη; ΗΗ Σηυγαρτ & ΦΙ Ωοοδωαρδ (εδσ). Πλαντ
φυνχτιοναλ τψπεσ. Τηειρ ρελεϖανχε το εχοσψστεµ προπερτιεσ
ανδ γλοβαλ χηανγε. Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. Χαµ−
βριδγε, Ρεινο Υνιδο.

ΓΟΝΝΕΤ, ϑΜ. 2001. Ινφλυενχε οφ χαττλε γραζινγ ον ποπυ−
λατιον δενσιτψ ανδ σπεχιεσ ριχηνεσσ οφ γρανιϖορουσ
βιρδσ (Εµβεριζιδαε) ιν τηε αριδ πλαιν οφ τηε Μοντε,
Αργεντινα. ϑ. Αριδ Ενϖιρον. 48:569�579.

ΓΥΕςΑΡΑ, ϑΧ; ΟΡ ΕΣΤ⊃ςΕΖ, ΧΡ ΣΤΑΣΙ & ΑΣ ΜΟΝΓΕ. 1996.
Βοτανιχαλ χοµποσιτιον οφ τηε σεασοναλ διετ οφ χαττλε
ιν τηε ρανγελανδσ οφ τηε Μοντε ∆εσερτ οφ Μενδοζα,
Αργεντινα. ϑ. Ρανγε Μαναγε. 32:387�394.

ΗΑΩΚΙΝΣ, ΧΠ & ϑΑ ΜΑΧΜΑΗΟΝ. 1989. Γυιλδσ: τηε
µυλτιπλε µεανινγσ οφ α χονχεπτ. Αννυ. Ρεϖ. Εντοµολ.
34:423�451.

ΗΕΡΚΕΡΤ, ϑΡ. 1994. Βρεεδινγ βιρδ χοµµυνιτιεσ οφ
µιδωεστερν πραιριε φραγµεντσ: τηε εφφεχτσ οφ πρε−
σχριβεδ βυρνινγ ανδ ηαβιτατ−αρεα. Νατ. Αρεα. ϑ.
14:128�135.

ΗΟΧΚΙΝ, ∆; Μ ΟΥΝΣΤΕ∆; Μ ΓΟΡΜΑΝ; ∆ ΗΙΛΛ; ς ΚΕΛΛΕΡ

& ΜΑ ΒΑΡΚΕΡ. 1992. Εξαµινατιον οφ τηε εφφεχτσ οφ
διστυρβανχε ον βιρδσ ωιτη ρεφερενχε το ιτσ ιµπορ−
τανχε ιν εχολογιχαλ ασσεσσµεντ. ϑ. Ενϖιρον. Μαναγε.
36:253�286.



160 ΦΑ ΜΙΛΕΣΙ ΕΤ ΑΛ. Εχολογα Αυστραλ 12:149�161

ΗΟΛΜΕΣ, ΡΤ. 1990. Φοοδ ρεσουρχε αϖαιλαβιλιτψ ανδ υσε
ιν φορεστ βιρδ χοµµυνιτιεσ: α χοµπαρατιϖε ϖιεω ανδ
χριτιθυε. Ππ. 387�393 εν: Α Κεαστ (εδ.). Βιογεογραπηψ
ανδ εχολογψ οφ φορεστ βιρδ χοµµυνιτιεσ. ΣΠΒ Αχαδεµιχ
Πυβλισηινγ βϖ. Τηε Ηαγυε, Πασεσ Βαϕοσ.

ΗΟΛΜΕΣ, ΡΤ & ΗΦ ΡΕΧΗΕΡ. 1986. ∆ετερµιναντσ οφ γυιλδ
στρυχτυρε ιν φορεστ βιρδ χοµµυνιτιεσ: αν ιντερχοντι−
νενταλ χοµπαρισον. Χονδορ 88:427�439.

ΗΥΤΤΟ, ΡΛ. 1985. Ηαβιτατ σελεχτιον βψ νονβρεεδινγ,
µιγρατορψ λανδ βιρδσ. Ππ. 455�476 εν: ΜΛ Χοδψ (εδ.).
Ηαβιτατ σελεχτιον ιν βιρδσ. Αχαδεµιχ Πρεσσ. Ορλανδο,
ΕΕΥΥ.

ϑΑΚΣΙΧ, ΦΜ. 1981. Αβυσε ανδ µισυσε οφ τηε τερµ
�γυιλδ� ιν εχολογιχαλ στυδιεσ. Οικοσ 37:397�400.

ϑΟΗΝΣΟΝ, ΡΑ. 1981. Αππλιχατιον οφ τηε γυιλδ χονχεπτ
το ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ αναλψσισ οφ τερρεστριαλ ϖεγ−
ετατιον. ϑ. Ενϖιρον. Μαναγε. 13:205�222.

ΚΡΕΜΕΝ, Χ. 1992. Ασσεσσινγ τηε ινδιχατορ προπερτιεσ
οφ σπεχιεσ ασσεµβλαγεσ φορ νατυραλ αρεασ µονιτορ−
ινγ. Εχολ. Αππλ. 2:203�217.

ΛΑΝ∆ΡΕΣ, ΠΒ. 1983. Υσε οφ τηε γυιλδ χονχεπτ ιν ενϖιρον−
µενταλ ιµπαχτ ασσεσσµεντ. Ενϖιρον. Μαναγε. 7:393�398.

ΛΑΝ∆ΡΕΣ, ΠΒ; ϑ ςΕΡΝΕΡ & ϑΩ ΤΗΟΜΑΣ. 1988. Εχολογι−
χαλ υσεσ οφ ϖερτεβρατε ινδιχατορ σπεχιεσ: α χριτιθυε.
Χονσερϖ. Βιολ. 2:316�328.

ΛΙΝ∆ΕΝΜΑΨΕΡ, ∆Β; ΧΡ ΜΑΡΓΥΛΕΣ & ∆Β ΒΟΤΚΙΝ. 2000.
Ινδιχατορσ οφ βιοδιϖερσιτψ φορ εχολογιχαλλψ συσταιν−
αβλε φορεστ µαναγεµεντ. Χονσερϖ. Βιολ. 14:941�950.

ΛΟΠΕΖ ∆Ε ΧΑΣΕΝΑςΕ, ϑ. 2001. Εστρυχτυρα γρεµιαλ ψ οργα−
νιζαχι⌠ν δε υν ενσαµβλε δε αϖεσ δελ δεσιερτο δελ Μοντε.
Τεσισ δε δοχτοραδο, Υνιϖερσιδαδ δε Βυενοσ Αιρεσ.
Βυενοσ Αιρεσ, Αργεντινα.

ΛΟΠΕΖ ∆Ε ΧΑΣΕΝΑςΕ, ϑ & Λ ΜΑΡΟΝΕ. 1996. Εφεχτοσ δε λα
ριθυεζα ψ δε λα εθυιτατιϖιδαδ σοβρε λοσ ϖαλορεσ δε δι−
ϖερσιδαδ εν χοµυνιδαδεσ δε αϖεσ. Εχολογα 10:447�455.

ΜΑΗΝΕΡ, Μ & Μ ΒΥΝΓΕ. 1997. Φουνδατιονσ οφ βιο−
πηιλοσοπηψ. Σπρινγερ ςερλαγ. Βερλν, Αλεµανια.

ΜΑΝΝΑΝ, ΡΩ; ΜΛ ΜΟΡΡΙΣΟΝ & ΕΧ ΜΕΣΛΟΩ. 1984.
Χοµµεντ: τηε υσε οφ γυιλδσ ιν φορεστ βιρδ µαναγε−
µεντ. Ωιλδλιφε Σοχ. Β. 12:426�430.

ΜΑΡΟΝΕ, Λ. 1990. Μοδιφιχατιονσ οφ λοχαλ ανδ ρεγιοναλ
βιρδ διϖερσιτψ αφτερ α φιρε ιν τηε Μοντε ∆εσερτ, Αρ−
γεντινα. Ρεϖ. Χηιλ. Ηιστ. Νατ. 63:187�195.

ΜΑΡΟΝΕ, Λ. 1991. Ηαβιτατ φεατυρεσ αφφεχτινγ βιρδ σπε−
χιεσ διστριβυτιον ιν τηε Μοντε δεσερτ, Αργεντινα.
Εχολογα Αυστραλ 1:77�86.

ΜΑΡΟΝΕ, Λ. 1992. Σεασοναλ ανδ ψεαρ−το−ψεαρ φλυχτυα−
τιονσ οφ βιρδ ποπυλατιονσ ανδ γυιλδσ ιν τηε Μοντε
δεσερτ, Αργεντινα. ϑ. Φιελδ Ορνιτηολ. 63:294�308.

ΜΑΡΟΝΕ, Λ & Μ ΒΥΝΓΕ. 1998. Λα εξπλιχαχι⌠ν εν εχολο−
γα. Βολετν δε λα Ασοχιαχι⌠ν Αργεντινα δε Εχολογα 7:35�37.

ΜΑΡΟΝΕ, Λ; ϑ ΛΟΠΕΖ ∆Ε ΧΑΣΕΝΑςΕ & ςΡ ΧΥΕΤΟ. 1997.
Παττερνσ οφ ηαβιτατ σελεχτιον βψ ωιντερινγ ανδ βρεεδ−
ινγ γρανιϖορουσ βιρδσ ιν τηε χεντραλ Μοντε δεσερτ,
Αργεντινα. Ρεϖ. Χηιλ. Ηιστ. Νατ. 70:73�81.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ. 2000. Εχολογα ρεπροδυχτιϖα δε υν ενσαµ−
βλε δε αϖεσ δελ δεσιερτο δελ Μοντε χεντραλ, Αργεντινα.
Τεσισ δε δοχτοραδο, Υνιϖ. Αυτ⌠νοµα. Μαδριδ, Εσπα〉α.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ. 2001α. Ασπεχτσ οφ τηε βρεεδινγ βιολογψ
οφ τηε Χρεστεδ Γαλλιτο. Ωιλσον Βυλλ. 113:104�108.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ. 2001β. Λα ρεπροδυχχι⌠ν δε αλγυνασ
εσπεχιεσ δε ∆ενδροχολαπτιδαε ψ Φυρναριιδαε εν ελ
δεσιερτο δελ Μοντε χεντραλ, Αργεντινα. Ηορνερο
16:23�30.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ. 2002. Νιδιφιχαχι⌠ν δε οχηο εσπεχιεσ δε
Τψραννιδαε εν λα Ρεσερϖα δε ∇αχυ〉〈ν, Μενδοζα,
Αργεντινα. Ηορνερο 17:31�40.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ & Λ ΜΑΡΟΝΕ. 2000. Βρεεδινγ βιολογψ
οφ Γραψ−χροωνεδ Τψραννυλετ ιν τηε Μοντε δεσερτ,
Αργεντινα. Χονδορ 102:205�210.

ΜΕΖΘΥΙ∆Α, ΕΤ & Λ ΜΑΡΟΝΕ. 2001. Φαχτορσ αφφεχτινγ
νεστινγ συχχεσσ οφ α βιρδ ασσεµβλψ ιν τηε χεντραλ
Μοντε ∆εσερτ, Αργεντινα. ϑ. Αϖιαν Βιολ. 32:287�296.

ΜΟΝΡΟΕ, ΒΛ, ϑΡ & ΧΓ ΣΙΒΛΕΨ. 1993. Α ωορλδ χηεχκλιστ οφ
βιρδσ. Ψαλε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. Νεω Ηαϖεν, ΕΕΥΥ.

ΜΟΡΡΙΣΟΝ, ΜΛ; ΒΓ ΜΑΡΧΟΤ & ΡΩ ΜΑΝΝΑΜ. 1992.
Ωιλδλιφε−ηαβιτατ ρελατιονσηιπσ: χονχεπτσ ανδ αππλιχατιονσ.
Υνιϖερσιτψ οφ Ωισχονσιν Πρεσσ. Μαδισον, ΕΕΥΥ.

ΡΟΒΕΡΤΣ, ΤΗ. 1987. Χονστρυχτιον οφ γυιλδσ φορ ηαβι−
τατσ ασσεσσµεντ. Ενϖιρον. Μαναγε. 11:473�477.

ΡΟ∆ΕΩΑΛ∆, ΠΓ & ΚΓ ΣΜΙΤΗ. 1998. Σηορτ−τερµ εφφεχτσ
οφ υνδερστορψ ανδ οϖερστορψ µαναγεµεντ ον
βρεεδινγ βιρδσ ιν Αρκανσασ οακ−ηιχκορψ φορεστσ. ϑ.
Ωιλδλιφε Μαναγε. 62:1411�1417.

ΡΟΙΓ, ΦΑ. 1980. Φλορα δε λα Ρεσερϖα Εχολ⌠γιχα δε ∇αχυ〉〈ν.
Χυαδερνο Τχνιχο 3−80. Ινστ. Αργ. δε Ινϖεστ. δε λασ
Ζονασ ℑριδασ (ΧΟΝΙΧΕΤ). Μενδοζα, Αργεντινα.

ΣΕςΕΡΙΝΓΗΑΥΣ, Ω∆. 1981. Γυιλδ τηεορψ δεϖελοπµεντ
ασ α µεχηανισµ φορ ασσεσσινγ ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ.
Ενϖιρον. Μαναγε. 5:187�190.

ΣΗΑΝΚΑΡ ΡΑΜΑΝ, ΤΡ; ΓΣ ΡΑΩΑΤ & ΑϑΤ ϑΟΗΝΣΙΝΓΗ.
1998. Ρεχοϖερψ οφ τροπιχαλ ραινφορεστ αϖιφαυνα ιν ρε−
λατιον το ϖεγετατιον συχχεσιον φολλοωινγ σηιφτινγ
χυλτιϖατιον ιν Μιζοραµ, νορτηεαστερν Ινδια. ϑ. Αππλ.
Εχολ. 35:214�231.

ΣΗΟΡΤ, ΗΛ & ΚΠ ΒΥΡΝΗΑΜ. 1982. Τεχηνιθυε φορ στρυχ−
τυρινγ ωιλδλιφε γυιλδσ το εϖαλυατε ιµπαχτσ ον ωιλδλιφε χοµ−
µυνιτιεσ. Σπεχιαλ Σχι. Ρεπ. Ωιλδλιφε 244. ΥΣ∆Ι Φιση
ανδ Ωιλδλιφε Σερϖιχε. Ωασηινγτον ∆Χ, ΕΕΥΥ.

ΣΙΜΒΕΡΛΟΦΦ, ∆ & Τ ∆ΑΨΑΝ. 1991. Τηε γυιλδ χονχεπτ
ανδ τηε στρυχτυρε οφ εχολογιχαλ χοµµυνιτιεσ. Αννυ.
Ρεϖ. Εχολ. Σψστ. 22:115�143.

ΣΖΑΡΟ, ΡΧ. 1986. Γυιλδ µαναγεµεντ: αν εϖαλυατιον
οφ αϖιαν γυιλδσ ασ α πρεδιχτιϖε τοολ. Ενϖιρον. Μαναγε.
10:681�688.

ςΕΡΝΕΡ, ϑ. 1984. Τηε γυιλδ χονχεπτ αππλιεδ το µαν−
αγεµεντ οφ βιρδ ποπυλατιονσ. Ενϖιρον. Μαναγε. 8:1�14.

ΩΙΕΝΣ, ϑΑ. 1989. Τηε εχολογψ οφ βιρδ χοµµυνιτιεσ.
ςολυµε 1. Φουνδατιονσ ανδ παττερνσ. Χαµβριδγε Υνι−
ϖερσιτψ Πρεσσ. Χαµβριδγε, Ρεινο Υνιδο.

ΩΙΛΛΙΑΜΣ, ΒΚ. 1997. Λογιχ ανδ σχιενχε ιν ωιλδλιφε βι−
ολογψ. ϑ. Ωιλδλιφε Μαναγε. 61:1007�1015.

ΩΙΛΣΟΝ, ϑΒ. 1999. Γυιλδσ, φυνχτιοναλ τψπεσ ανδ εχο−
λογιχαλ γρουπσ. Οικοσ 86:507�522.

ΖΑΡ, ϑΗ. 1996. Βιοστατιστιχαλ αναλψσισ. 3ρα εδν. Πρεντιχε
Ηαλλ. Υππερ Σαδδλε Ριϖερ, ΕΕΥΥ.



∆ιχιεµβρε 2002 ΓΡΕΜΙΟΣ ∆Ε ΑςΕΣ Ψ ΠΕΡΤΥΡΒΑΧΙΟΝΕΣ ΕΝ ΕΛ ΜΟΝΤΕ 161
Απνδιχε. Εσπεχιεσ πρεσεντεσ εν λοσ µυεστρεοσ αναλιζαδοσ ψ γρεµιοσ εσταβλεχιδοσ. Ελ ορδεν ψ λοσ νοµβρεσ δε
λασ εσπεχιεσ εστ〈ν δε αχυερδο α Μονροε & Σιβλεψ (1993), εξχεπτο παρα Σερποπηαγα γρισειχεπσ (παρα θυιεν σε
σιγυε ελ χριτεριο εν Μεζθυιδα & Μαρονε 2000 ψ Λοπεζ δε Χασεναϖε 2001). ∗: νο σε ρεγιστραρον νιδοσ εν ελ
αλγαρροβαλ δε ∇αχυ〉〈ν (εν γενεραλ, ϖισιταντεσ ινϖερναλεσ υ οχασιοναλεσ); ∗∗: παρ〈σιτο δε νιδο.

Αππενδιξ. Σπεχιεσ φουνδ ιν τηε αναλψζεδ σαµπλεσ, ανδ φοραγινγ ανδ νεστινγ γυιλδσ εσταβλισηεδ. Ορδινατιον
ανδ σπεχιεσ ναµεσ φολλοω Μονροε & Σιβλεψ (1993), εξχεπτ φορ Σερποπηαγα γρισειχεπσ (ωηιχη φολλοωσ χριτερια ιν
Μεζθυιδα & Μαρονε 2000 ανδ Λοπεζ δε Χασεναϖε 2001). ∗: νεστσ νοτ δετεχτεδ ιν τηε αλγαρροβαλ οφ ∇αχυ〉〈ν
(υσυαλλψ ωιντερ ορ οχχασιοναλ ϖισιτορσ); ∗∗: νεστ παρασιτε.

Νοµβρε χιεντφιχο Γρεµιο τρ⌠φιχο Γρεµιο δε νιδιφιχαχι⌠ν
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Ζεναιδα αυριχυλατα Γρανϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
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Σερποπηαγα γρισειχεπσ Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
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Αναιρετεσ φλαϖιροστρισ Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε Αρβυστοσ βαϕοσ
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Πηψτοτοµα ρυτιλα Ηερβϖορο δε φολλαϕε ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Υπυχερτηια χερτηιοιδεσ Ινσεχτϖορο δε συελο Ηυεχοσ
Λεπταστηενυρα πλατενσισ Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Σψναλλαξισ αλβεσχενσ Ινσεχτϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Χρανιολευχα πψρρηοπηια Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Αστηενεσ σππ. Ινσεχτϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Πσευδοσεισυρα λοπηοτεσ Ινσεχτϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
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Ρηινοχρψπτα λανχεολατα Ινσεχτϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Τελεδροµασ φυσχυσ Ινσεχτϖορο δε συελο ∗
Μιµυσ τριυρυσ Ινσεχτϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Τρογλοδψτεσ αεδον Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε Ηυεχοσ
Ζονοτριχηια χαπενσισ Γρανϖορο δε συελο Συελο
Σαλτατριχυλα µυλτιχολορ Γρανϖορο δε συελο Αρβυστοσ βαϕοσ
Πηρψγιλυσ χαρβοναριυσ Γρανϖορο δε συελο Αρβυστοσ βαϕοσ
∆ιυχα διυχα Γρανϖορο δε συελο ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Ποοσπιζα ορνατα Γρανϖορο δε συελο Αρβυστοσ βαϕοσ
Ποοσπιζα τορθυατα Ινσεχτϖορο δε φολλαϕε Αρβυστοσ βαϕοσ
Χαταµενια αναλισ Γρανϖορο δε συελο ∗
Σαλτατορ αυραντιιροστρισ Ηερβϖορο δε φολλαϕε ℑρβολεσ ψ αρβυστοσ αλτοσ
Μολοτηρυσ βοναριενσισ Γρανϖορο δε συελο ∗∗


