
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

OOffffiicciiaall  ttrraannssllaattiioonn  bbyy  CChhaarrlleess  AAkkiinn

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  JJaannuuaarryy  22000000

22..  CCoouunnttrryy::  EEccuuaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  AAbbrraass  ddee  MMaanntteeqquuiillllaa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

7799    4455''  wweesstt  lloonnggiittuuddee
  11    3300''  ssoouutthh  llaattiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  2200--2255  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  2222,,550000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::  AAbbrraass  ddee  MMaanntteeqquuiillllaa  iiss  aa  nnaattuurraall  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  ssyysstteemm  ooff  sswwaammppss  aanndd  llaakkeess,,  iinnfflluueenncceedd  bbyy
tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ssmmaallll  ssttrreeaammss  aanndd  sseeaassoonnaall  wwiinntteerr  llaakkeess  eemmppttyyiinngg  iinnttoo  aa  llaarrggee  llaakkee  wwiitthh  aa  ddeennddrriittiicc  ppaatttteerrnn..    TThhee
aarreeaa  hhaass  aann  iimmppoorrttaanntt  bbiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall,,  ""PP"",,  iinntteerrmmiitttteenntt  sseeaassoonnaall  ffrreesshhwwaatteerr  llaakkeess  ((mmoorree  tthhaann  88  hheeccttaarreess)),,  iinncclluuddiinngg
llaakkeess  iinn  fflloooodd  ppllaaiinnss..

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::  11--44,,  66--88

1100..  MMaapp  ooff  ssiittee  iinncclluuddeedd??    PPlleeaassee  ttiicckk    yyeess      --oorr--      nnoo

1111..  NNaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  ccoommppiilleerr  ooff  tthhiiss  ffoorrmm::

OOllggaa  QQuueevveeddoo  PPiinnooss
AAlleeggrrííaa  MMeejjííaa  RRoommáánn
CCaattaalliinnaa  TTaappiiaa  SSaallaazzaarr
RRiittaa  EEcchhááiixx  FFlloorreenncciiaa
CCaassiillllaa  55440044
GGuuaayyaaqquuiill
ee--mmaaiill::  wwrreevveelloo@@gguu..pprroo..eecc

1122..  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccrriitteerriiaa  sseelleecctteedd  uunnddeerr  ppooiinntt  99,,  oonn  pprreevviioouuss  ppaaggee::

CCrriitteerriioonn  11::  IItt  iiss  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  wweettllaanndd  bbeeccaauussee  ooff  iittss  hhaabbiittaatt  aanndd  llaarrggee  aarreeaa..

CCrriitteerriioonn  22::  TThheerree  aarree  ffiivvee  mmiiggrraattoorryy  ssppeecciieess,,  ffoouurr  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess,,  ttwwoo  vvuullnneerraabbllee  ssppeecciieess  aanndd  ttwwoo  ssppeecciieess
wwiitthh  lliimmiitteedd  ddiissttrriibbuuttiioonn..

CCrriitteerriiaa  33  aanndd  44::  TThhee  aaqquuaattiicc  ppllaanntt  ppooppuullaattiioonnss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aalltteerreedd  bbyy  hhuummaann  aaccttiivviittyy  aanndd  ooffffeerr  rreeffuuggee,,  ffoooodd,,
nneessttiinngg  oorr  eegggg--llaayyiinngg  ssiitteess  ffoorr  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  aanniimmaallss  iinn  tthhee  llaakkeess,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  bbiiooddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  hhaabbiittaatt..

CCrriitteerriiaa  77  aanndd  88::  TThhee  aarreeaa  ssuussttaaiinnss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppooppuullaattiioonn  ooff  aauuttoonnoommoouuss  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  tthhaatt  iinntteerraacctt  wwiitthh  ootthheerr
ssppeecciieess  ooff  aanniimmaallss  iinn  tthhee  ffoooodd  cchhaaiinn,,  ccoonnttrriibbuuttiinngg  eeccoollooggiiccaallllyy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  aa  ssoouurrccee  ooff  ffoooodd,,  aa  bbrreeeeddiinngg  aarreeaa  aanndd  aann  aarreeaa  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  nnaattiivvee  ssppeecciieess..



1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  llooccaatteedd  77..33  kkiilloommeettrreess  eeaasstt  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  VViinncceess,,  iinn  tthhee  ccaannttoonnss  ooff  IIssllaa  ddee  BBeejjuuccaall,,  PPuueebblloo  VViieejjoo
aanndd  VViinncceess  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  LLooss  RRiiooss  iinn  tthhee  ccooaassttaall  rreeggiioonn..    VViinncceess  hhaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400,,000000  iinnhhaabbiittaannttss
((AAnnoonnyymmoouuss,,  11999988))..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

GGeeoollooggyy::  TThhiiss  aarreeaa  iiss  oonn  aann  aalllluuvviiaall  ppllaaiinn  wwiitthh  llooww  eelleevvaattiioonnss  ooff  55  ttoo  1100  mmeettrreess  ccrreeaatteedd  dduurriinngg  tthhee  HHoolloocceennee..    AA
ssyysstteemm  ooff  nnaattuurraall  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ddaammmmiinngg  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  CChhoojjaammppee
aanndd  MMaappaanncciilllloo  sswwaammppss..    TThhee  ffllooww  ooff  wwaatteerr  iiss  iinnfflluueenncceedd  bbyy  sseeaassoonnaall  ssttrreeaammss  aanndd  llaakkeess  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..
TThheessee  ssttrreeaammss  eemmppttyy  iinnttoo  tthhee  mmaaiinn  llaakkeess  ooff  CCeennttrraall,,  MMaanntteeqquuiillllaa  aanndd  MMaappaanncciilllloo,,  wwhhoossee  ddeennddrriittiicc  ppaatttteerrnn  mmaayy
hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  nnaattuurraall  ddeeeeppeenniinngg  ooff  ssttrreeaamm  bbeeddss..

CClliimmaattee::  DDuurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  nnuuttrriieennttss  iinn  tthhee  AAbbrraass  ddee  MMaanntteeqquuiillllaa  aarree
iinnfflluueenncceedd  bbyy  rruunnooffff  pprroodduucceedd  dduurriinngg  tthhiiss  sseeaassoonn  aanndd  tthhee  pprroocceesssseess  ooff  ssyynntthheessiiss  aanndd  ddeeccoommppoossiittiioonn  ooff  oorrggaanniicc
mmaatteerriiaall  pprroodduucceedd  iinn  ssiittuu  ((AAyyeerr,,  11999966;;  CChhaalléénn,,  11998833))..    DDuurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinnccrreeaassee  bbeeccaauussee
ooff  sseeddiimmeennttaattiioonn  ooff  aa  llaarrggee  qquuaannttiittyy  ooff  oorrggaanniicc  mmaatteerriiaall..    TThhee  aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  tthhee  wwaatteerr  iiss  44..55  mmeettrreess..    UUnnddeerr
KKööppppeenn''ss  cclliimmaattiicc  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  llaakkee  iiss  AAmmww  ((ttrrooppiiccaall  mmoonnssoooonn)),,  wwiitthh  aa  pprreeddoommiinnaanntt  ssiinnggllee
wwiinntteerr,,  aannnnuuaall  rraaiinnffaallll  ooff  11337766  mmmm  aanndd  aann  aavveerraaggee  ssuurrffaaccee  tteemmppeerraattuurree  ooff  2255    CC..    RRaaiinnffaallll  ddaattaa  iinnddiiccaattee  aa  wweett
ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  JJaannuuaarryy  aanndd  MMaayy  aanndd  aa  ddrryy  ppeerriioodd  ffrroomm  JJuunnee  ttoo  DDeecceemmbbeerr  ((AAnnoonnyymmoouuss,,  11999988))

SSooiill::  IInn  ggeenneerraall,,  tthhiiss  rreeggiioonn  hhaass  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aalllluuvviiaall  ssooiillss  ddeeppoossiitteedd  bbyy  rriivveerrss  ooff  ddeeeepp,,  hheeaavvyy,,  bbllaacckk  ccllaayyss..
UUppoonn  ddrryyiinngg,,  tthhee  ssooiill  bbrreeaakkss  iinnttoo  hhaarrdd  llaarrggee  bblloocckkss  uusseedd  ttoo  ggrrooww  rriiccee  uunnddeerr  iirrrriiggaattiioonn..    IIttss  tteexxttuurree  iiss  ttoooo  hheeaavvyy
ffoorr  ootthheerr  ccrrooppss  ((CCaaññaaddaass,,  11998833))..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  AAbbrraass  ddee  MMaanntteeqquuiillllaa  aarree  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  nnaattuurraall  ddaammmmiinngg  ooff  tthhee  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  CChhoojjaammppee  sswwaammpp,,
ccrreeaattiinngg  ddeennddrriittiicc  ppaatttteerrnnss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  llooww  eelleevvaattiioonnss  ooff  55  ttoo  1100  mmeettrreess..    TThhee  ddeepptthh  ooff  tthhee  wwaatteerr  iinnccrreeaasseess
dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  wwhheenn  ffllooooddss  ccaauussee  iitt  ttoo  oovveerrffllooww  ttoo  tthhee  RRííoo  NNuueevvoo  tthhrroouugghh  tthhee  CCaaiimmiittoo  sswwaammpp..    TThhee
mmaaiinn  llaakkee  ((AAbbrraa  CCeennttrraall----EEll  AArroommoo))  iiss  ffoorrmmeedd  iinn  aa  sslliigghhtt  ddeepprreessssiioonn  aanndd  hhaass  ccrreeaatteedd  bbrraanncchheess  aammoonngg  tthhee  llooww
eelleevvaattiioonnss  wwiitthhoouutt  aann  oouuttlleett  ffoorr  wwaatteerr..    DDuurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  llaakkee''ss  ssuurrffaaccee  ddeeccrreeaasseess..    TThhee  AAbbrraass  ddee
MMaappaanncciilllloo  aarree  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMaappaanncciilllloo  sswwaammpp,,  wwhhiicchh  ccrreeaatteess  sshhaallllooww  ddeennddrriittiicc  ffoorrmmaattiioonnss  tthhaatt  iinnccrreeaassee  tthhee
wwaatteerr  ssuurrffaaccee  aafftteerr  rraaiinnss..    TThhiiss  sswwaammpp  ddrraaiinnss  iinnttoo  tthhee  RRííoo  CChhoojjaammppee  ((RRííoo  NNuueevvoo))..    TThhee  RRííoo  NNuueevvoo  eemmppttiieess,,  iinn
ttuurrnn,,  iinnttoo  RRííoo  VViinncceess  aanndd  tthheenn  iinnttoo  RRííoo  BBaabbaahhooyyoo..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

BBiioo--cclliimmaattiicc  zzoonnee::  ddrryy  ttrrooppiiccaall
LLiiffee  zzoonnee::  ddrryy  ttrrooppiiccaall  ffoorreesstt
FFllooooddeedd  aarreeaa::  hheerrbbaacceeoouuss  aanndd  sshhrruubb  ssttrraattaa
FFllooooddaabbllee  aarreeaa::  SSttrraattaa  ooff  hheerrbbaacceeoouuss  sshhrruubbss,,  ttrreeeess  aanndd  ccrreeeeppiinngg  ppllaannttss
AAggrriiccuullttuurraall  aarreeaa::  rriiccee,,  ggrraazziinngg  aanndd  ggaarrddeenn  pplloottss

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

AAqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn::  EEiicchhoorrnniiaa  ccrraaccccyyppeess,,  TTiipphhaa  llaattiiffoolliiaa,,  LLeemmnnaa  sspppp..

HHeerrbbaacceeoouuss  vveeggeettaattiioonn::  AAsstteerraacceeaaee,,  CCiippeerraacceeaaee,,  CCuuccuurrbbiittaacceeaaee,,  PPooaacceeaaee

SShhrruubbss::  aacchhiioottee  ((BBiixxaa  oorreellllaannaa)),,  GGoossssyyppiiuumm  hheerrbbaacceeuumm,,  oorrttiiggaa  ((UUrreerraa  sspppp..)),,  ccaaññaa  ((BBaammbbuussaa  gguuaadduuaa))

TTrreeeess::  gguuaassmmoo  ((GGuuaazzuummaa  uullmmiiffoolliiaa)),,  nniiggüüiittoo  ((MMuunnttiinnggiiaa  ccaallaabbuurraa)),,  mmaattee  ((CCrreesscceennttiiaa  ccuujjeettee)),,  ppaalloo  pprriieettoo
((EErriittrriinnaa  ppooppppiiggiiaannaa)),,  gguuaabbaa  ((IInnggaa  sspppp..)),,  cciirruueellaa  ((SSppoonnddiiaass  ppuurrppuurreeaa)),,  gguuaayyaabbaa  ((PPssiiddiiuumm  gguuaajjaabbaa)),,  gguuaacchhaappeellíí
((SSaammaanneeaa  gguuaacchhaappeellii)),,  ppeecchhiicchhee  ((VViitteexx  ggiiggaanntteeaa)),,  aallggaarrrroobboo  ((PPrroossooppiiss  sspppp..)),,  mmoorraall  ffiinnoo  ((CClloorroopphhoorraa
ttiinnccttoorriiaa)),,  llaauurreell  ((CCoorrddiiaa  aalliiooddoorraa)),,  FFeerrnnáánn  SSáánncchheezz  ((TTrriippllaarriiss  sspppp..)),,  ppaappaayyoo  ((CCaarriiccaa  ppaappaayyaa)),,  bbrreeaaddffrruuiitt
((AArrttooccaarrppuuss  aallttiilliiss))

IInnttrroodduucceedd  ssppeecciieess::  rriiccee  ((OOrriizzaa  ssaattiivvaa)),,  mmaaiizzee  ((ZZeeaa  mmaaiiss)),,  tteeaakk  ((TTeeccttoonnaa  ggrraannddiiss)),,  cceerreezzoo  ((MMaallppiigghhiiaa  rreettuussaa))



1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

MMaammmmaallss  ((CCaarrppiioo,,  11999966))

lloonngg--ttaaiilleedd  ootttteerr  ((LLoonnttrraa  lloonnggiiccaauuddiiss)),,  aarrmmaaddiilllloo  ((DDaassyyppuuss  nnoovveenncciinnccttuuss)),,  zzoorrrroo  ((DDiiddeellpphhyyss  mmaarrssuuppiiaalliiss)),,  ccuuaattrroo
oojjooss  ((PPhhyyllaannddeerr  ooppuussuumm)),,  bbrroowwnn--tthhrrooaatteedd  ssllootthh  ((BBrraaddyyppuuss  vvaarriieeggaattuuss)),,  mmuurrcciiééllaaggoo  ppeessccaaddoorr  ((NNooccttiilliioo
lleeppoorriinnuuss)),,  mmaannttlleedd  hhoowwlleerr  ((AAlloouuaattttaa  ppaalllliiaattaa)),,  ssqquuiirrrreell  ((SScciiuurruuss  ggrraannaatteennssiiss))

BBiirrddss  ((FFéélliixx  MMaann--GGiinngg,,  11999966--22000000))

qquuaaiill  ((CCrryyppttuurreelllluuss  ttrraannssffaasscciiaattuuss)),,  ppáájjaarroo  ddee  vvaaccaa  ((TTiiggrriissoommaa  lliinneeaattuumm)),,  ggaallllaarreettóónn  ((GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss)),,
ggaallllaarreettaa  aazzuull  ((PPoorrpphhyyrruullaa  mmaarrttiinniiccaa)),,  jjaaccaannaa  ((JJaaccaannaa  jjaaccaannaa)),,  ggrreeaatt  eeggrreett  ((CCaassmmeerrooddiiuuss  aallbbuuss)),,  wwhhiittee  eeggrreett
((EEggrreettttaa  ttuullaa)),,  ccaattttllee  eeggrreett  ((BBuubbuullccuuss  iibbiiss)),,  ggaarrzzaa  mmoorreennaa  ((FFlloorriiddaa  ccaaeerruulleeaa)),,  cchhuuqquuee  ((BBuuttoorriiddeess  ssttrriiaattuuss)),,
oosspprreeyy  ((PPaannddiioonn  hhaalliiaaeettuuss)),,  ppaattoo  rrooddaaddoorr  ((AAnnaass  ddiissccoorrss)),,  ffuullvvoouuss  ttrreeee--dduucckk  ((DDeennddrrooccyyggnnaa  bbiiccoolloorr)),,  mmuussccoovvyy
dduucckk  ((CCaaiirriinnaa  mmoosscchhaattaa)),,  cceelleessttiiaall  ppaarrrroottlleett  ((FFoorrppuuss  ccooeelleessttiiss)),,  cciiggüüeeññuueellaa  ((HHiimmaannttooppuuss  mmeexxiiccaannuuss)),,  ppaattaalleettaa
((TTaacchhyybbaappttuuss  ddoommiinniiccuuss)),,  ppaalloommaa  ttiieerrrreerraa  ((CCoolluummbbiinnaa  ttaallppaaccoottii)),,  aajjiicceerroo  ((SSaallttaattoorr  ssttrriiaattiippeeccttuuss)),,  ccoolleemmbbaa
((CCaassiiccuuss  cceellaa)),,  aazzoottaa  ggaavviilláánn  ((MMyyiioozzeettee  ccaayyaanneennssiiss)),,  kkiinnggffiisshheerr  ((MMeeggaacceerryyllee  ttoorrqquuaattaa)),,  ppuunnttaa  ddee  eessttaaccaa
((NNyyccttiibbiiuuss  ggrriicceeuuss)),,  bbaarrnn  oowwll  ((TTyyttoo  aallbbaa)),,  hhoolllleerroo  ((FFuurrnnaarriiuuss  cciinnnnaammoommeeuuss))

RReeppttiilleess

bbrroowwnn  ccaaiimmaann  ((CCaaiimmaann  ccrrooccooddiilluuss)),,  ttoorrttuuggaa  mmoorrddeeddoorraa  ((CChheellyyddrraa  sseerrppeennttiinnaa)),,  tteerrcciiooppoolloo  ((BBootthhrrooppss  aassppeerr))

CCrruussttaacceeaannss

MMaacchhrroobbrraacchhiiuumm  sspppp..,,  CChheerraaxx  qquuaaddrriicchhaarriinnaattuuss

FFiisshh  ((BBaarrnnhhiillll,,  eett  aall..,,  11997733))

vviieejjaa  aazzuull  ((AAeeqquuiiddeennss  rriivvuullaattuuss)),,  vviieejjaa  ccoolloorraaddaa  ((CCiicchhllaassoommaa  ffeessttaaee)),,  bbooccaacchhiiccoo  ((IIcchhtthhyyoolleepphhaass  hhuummeerraalliiss)),,
gguuaanncchhiicchhee  ((HHoopplliiaass  mmiiccrroolleeppiiss)),,  ddiiccaa  ((CCuurriimmaattoorrbbiiss  bboouulleennggeerrii)),,  ddaammaa  ((BBrryyccoonn  aattrriiccaauuddaattuuss)),,  ccaacchhuueellaa
((AAssttiiaannaaxx  sspppp..)),,  cchhaammee  ((DDoorrmmiittaattoorr  llaattiiffrroonnss))

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThheerree  aarree  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  ttoouurriisstt  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhiiss  wweettllaanndd::  llooccaall  aanndd  nnaattiioonnaall  rreeggaattaass  tthhaatt  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  MMaarrcchh  aanndd
AApprriill..    AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  CCaarrnniivvaall  aanndd  EEaasstteerr,,  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  uussee  tthhee  llaaggoooonn  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn..    IImmppoorrttaanntt
aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss  aarree  oofftteenn  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccllaayy  ffiigguurreess  aanndd  ppoottss  ffrroomm  pprree--CCoolluummbbiiaann  ccuullttuurreess,,
wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ssttuuddiieedd..    AA  llooccaall  iinnhhaabbiittaanntt,,  SSaammuueell  AArriiaass,,  hhaass  iinnffoorrmmeedd  uuss  tthhaatt  tthheessee  aarrttiiffaaccttss  aarree  ssoolldd
iinn  tthhee  cciittyy  ooff  VViinncceess..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

MMoosstt  ooff  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  oowwnn  tthheeiirr  llaanndd,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aallssoo  vvaaccaanntt  llaanndd  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..    TThhee  cciittyy  ooff
VViinncceess  aanndd  CCEEDDEEGGEE  aarree  pprreeppaarriinngg  aa  pprroojjeecctt  ffoorr  aa  ttooppooggrraapphhiicc  ssuurrvveeyy  aanndd  llaanndd  cceennssuuss  ffoorr  RReecciinnttoo  SSaann
FFrraanncciissccoo  ddee  CChhoojjaammppee..    AAnnyy  eexxppaannssiioonn  ooff  llaanndd  hhoollddiinngg  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  lleeggiissllaattiioonn  rreegguullaattiinngg  llaanndd  ffoorr  tthhee
ccoommmmuunniittyy''ss  bbeenneeffiitt..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

AAtt  tthhee  ssiittee,,  ffiisshhiinngg;;  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ggrraazziinngg..    MMoorree  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  wweettllaanndd  iiss  uusseedd
dduurriinngg  tthhee  wwiinntteerr  tthhaann  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr..    LLooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  uussee  wwaatteerr  ffoorr  ggrroowwiinngg  rriiccee,,  mmaaiizzee  aanndd  ffoorr  ffiisshhiinngg
ffoorr  ssaallee  aanndd  llooccaall  ccoonnssuummppttiioonn..    TThhee  ggrraazziinngg  ooff  lliivveessttoocckk  iiss  aannootthheerr  aaccttiivviittyy  tthhaatt  pprroovviiddeess  ffoooodd  aanndd  iinnccoommee  ffoorr
ssoommee  iinnhhaabbiittaannttss  ((llaarrggee  llaanndd  oowwnneerrss))..    DDuurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  wweellllss  aarree  uusseedd  ffoorr  ddoommeessttiicc  wwaatteerr,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee
rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  ttaakkee  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  llaakkeess  ffoorr  ddoommeessttiicc  ccoonnssuummppttiioonn..    HHuunnttiinngg  iiss  nnoott  aann
aaddddiittiioonnaall  ssuubbssiisstteennccee  aaccttiivviittyy  bbeeccaauussee  wwiillddlliiffee  ffoorr  hhuunnttiinngg  hhaass  aallmmoosstt  ccoommpplleetteellyy  ddiissaappppeeaarreedd  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt
tteenn  yyeeaarrss..    MMaannyy  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  rraaiissee  cchhiicckkeennss  aanndd  ppiiggss  ffoorr  llooccaall  ccoonnssuummppttiioonn  aanndd  ssaallee..



2222..  FFaaccttoorrss  ((ppaasstt,,  pprreesseenntt  oorr  ppootteennttiiaall))  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ssiittee''ss  eeccoollooggiiccaall
cchhaarraacctteerr,,  iinncclluuddiinngg  cchhaannggeess  iinn  llaanndd  uussee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss::

AAtt  tthhee  ssiittee,,  oovveerreexxppllooiittaattiioonn  ooff  aaqquuaattiicc  rreessoouurrcceess  aanndd  ffiisshhiinngg  wwiitthh  ssmmaallll--mmeesshh  nneettss  hhaavvee  lleedd  ttoo  aa  ddeeccrreeaassee  iinn
nnaattiivvee  ssppeecciieess  ooff  hhiigghh  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  vvaalluuee  ffoorr  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..    TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttiillaappiiaa,,  aann
eexxoottiicc  ssppeecciieess,,  iiss  ddrraassttiiccaallllyy  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  nnaattiivvee  ssppeecciieess,,  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhiiss  wweettllaannddss  bbuutt  aallssoo  iinn  aallll
wwaatteerrss  iinn  tthhee  ccooaassttaall  rreeggiioonn..    AAlltthhoouugghh  nnoo  ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  ppoolllluuttiioonn  ffrroomm  ppeessttiicciiddeess  iinn  tthheessee  llaakkeess,,  tthhee
ddaannggeerr  ooff  ppoolllluuttiioonn  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  tthheessee  ssuubbssttaanncceess  mmaakkeess  ssttuuddiieess  nneecceessssaarryy..

TThhee  aarreeaa  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  llaakkeess  hhaass  sslloowwllyy  ssuuffffeerreedd  ffrroomm  tthhee  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  ffoorreessttss  ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  tthheerree
aarree  nnooww  oonnllyy  rreemmnnaanntt  sseeccoonnddaarryy  ffoorreessttss  tthhaatt  ssttiillll  ccoonnsseerrvvee  rreepprreesseennttaattiivvee  ffaauunnaa  ssuucchh  aass  tthhee  mmaannttlleedd  hhoowwlleerr..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

TThheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  nnoo  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhiiss  aarreeaa..

2244..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  bbuutt  nnoott  yyeett  iimmpplleemmeenntteedd::

AA  pprrooppoossaall  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ffuullll  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  AAbbrraass  ddee  MMaanntteeqquuiillllaa  llaakkeess  aass  aann
iimmppoorrttaanntt  wweettllaanndd  ffoorr  EEccuuaaddoorr..    TThhee  pprrooppoossaall  iinncclluuddeess  aa  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  wweettllaanndd,,  wwhhiicchh,,  oonnccee  ccoommpplleetteedd,,  wwiillll
lleeaadd  ttoo  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

NNoonnee

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

NNoonnee

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

AA  llooccaall  ffeessttiivvaall,,  tthhee  ""RReeggaattaass  CCaammppeessiinnaass,,""  iiss  hheelldd  aafftteerr  tthhee  rriiccee  hhaarrvveesstt,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  sseelleeccttss  aa
qquueeeenn  aanndd  hhoollddss  tthhee  cchhiivvaa  aaccuuaattiiccaa,,  aa  cceelleebbrraattiioonn,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  iinnhhaabbiittaannttss  ppaarraaddee  iinn  bbooaattss  wwiitthh  bbaannddss  aanndd
mmuussiicciiaannss  sseerreennaaddiinngg  tthhee  qquueeeenn  aanndd  pprriinncceesssseess..    TThhiiss  eevveenntt  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  MMaarrcchh  aanndd  AApprriill  aafftteerr  tthhee  llooccaall  rreeggaattaa
wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  oouuttbbooaarrddss  ffrroomm  aallll  oovveerr  EEccuuaaddoorr..    TThhee  rreeggaattaass  aarree  hheelldd  oonnccee  aa  yyeeaarr..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::
TThhee  cciittyy  ooff  VViinncceess  hhaass  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  tthhiiss  wweettllaanndd..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

SSuubbsseeccrreettaarriiaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  ((RReeggiioonn  LLiittoorraall))
MMiinniisstteerriioo  ddee  TTuurriissmmoo  yy  AAmmbbiieennttee

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


