
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

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

22..  CCoouunnttrryy::  EEccuuaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  LLaa  SSeegguuaa  ((LLaa  SSaabbaannaa  oorr  PPaammppaass))

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

00    4411''  --  00    4444''  SSoouutthh  llaattiittuuddee
8800    99''  --  8800    1144''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  99  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  11,,883366  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  iiss  aa  ffrreesshhwwaatteerr  wweettllaanndd  llooccaatteedd  aatt  tthhee
jjuunnccttiioonn  ooff  tthhee  CCaarrrriizzaall  aanndd  CChhoonnee  rriivveerrss..    IItt  ccoommpprriisseess  aa
cceennttrraall  mmaarrsshh,,  wwhhiicchh  iiss  aallmmoosstt  aallwwaayyss  ffllooooddeedd,,  aanndd  aa  bbrrooaadd
ffllooooddppllaaiinn,,  wwhhiicchh  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  wwaatteerr  dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy
sseeaassoonn..    IIttss  ssooiillss  aarree  ssaanndd,,  ccllaayy  oorr  hheeaavvyy  ccllaayy,,  wwiitthh  fflluuvviiaall
ddeeppoossiittss  ooff  rreecceenntt  ffiinnee  sseeddiimmeennttss..    TThhee  wwaatteerr  iiss  ooff  aavveerraaggee
qquuaalliittyy,,  hhoowweevveerr,,  wwiitthh  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffaaeeccaall  ccoolliiffoorrmmeess,,  hhiigghh
lleevveell  ooff  ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss  aanndd  aa  llooww  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ddiissssoollvveedd
ooxxyyggeenn..    TThhee  wweettllaanndd  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  wwiiddee  ddiivveerrssiittyy  ooff  lliivviinngg
oorrggaanniissmmss,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aa  hhiigghh  ddeennssiittyy  ooff  eeaacchh  ssppeecciieess..    TThhee
ffaauunnaa  lliivviinngg  iinn  oorr  uussiinngg  tthhee  mmaarrsshh  iinncclluuddeess  1122  ssppeecciieess  ooff
ffiisshh,,  22  ssppeecciieess  ooff  ccrraayyffiisshh  ((MMaaccrroobbrraacchhyyuumm  aammeerriiccaannuuss  aanndd  MM..
tteenneelllluumm)),,  ttuurrttlleess  ooff  tthhee  ggeennuuss  CChheellyyddrraa  aanndd  116644  ssppeecciieess  ooff
bbiirrddss  ((2222  mmiiggrraattoorryy  aanndd  6633  aaqquuaattiicc  ssppeecciieess))..    TThhee  fflloorraa  iiss
rreepprreesseenntteedd  bbyy  3399  ssppeecciieess  iinn  2277  ffaammiilliieess  ooff  wwiilldd  vveeggeettaattiioonn..
DDuurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  aaqquuaattiicc  ppllaannttss  pprreeddoommiinnaattee,,
eessppeecciiaallllyy  lleecchhuugguuiinn  ((EEiicchhhhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess))..    IInn  tthhiiss  sseeaassoonn,,
tthhee  mmaarrsshh  ccaann  rreeaacchh  aann  aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  11..2277  mmeettrreess..    DDuurriinngg
tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  ffiillllss  wwiitthh  GGrraammiinneeaaee  aanndd
CCyyppeerraacceeaaee,,  aanndd  tthhee  bbooddyy  ooff  wwaatteerr  ddeeccrreeaasseess  ttoo  aabboouutt  552255
hheeccttaarreess  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  6677  cceennttiimmeettrreess..

TThheerree  aarree  ffoouurr  ttoowwnnss  ((LLaarrrreeaa,,  LLaa  SSaabbaannaa,,  LLaa  SSeegguuaa  aanndd  SSaann
AAnnttoonniioo))  aarroouunndd  tthhee  mmaarrsshh  wwiitthh  aa  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff
aapppprrooxxiimmaatteellyy  11770000  ppeerrssoonnss..    TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  llooccaall
iinnhhaabbiittaannttss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  ffiisshhiinngg,,  rraanncchhiinngg  aanndd  aaggrriiccuullttuurree
wwiitthhiinn  tthhee  wweettllaanndd..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::

CCoonnttiinneennttaall  OO,,  PP,,  TTss,,  WW

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::

11aa,,  11cc,,  22cc,,  33aa,,  44aa,,  44bb
1100..  MMaapp  ooff  ssiittee  iinncclluuddeedd??    PPlleeaassee  ttiicckk    yyeess      --oorr--      nnoo



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

MMaannffrreedd  AAllttaammiirraannoo  GGaalllleeggooss
WWoorrlldd  CCoonnsseerrvvaattiioonn  UUnniioonn
RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ffoorr  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa
AAttaahhuuaallppaa  995555  aanndd  RReeppúúbblliiccaa
QQuuiittoo
TTeell::  ((559933  22))  446666  662222  aanndd  446666  662233
FFaaxx::  ((559933  22))  446666  662244
ee--mmaaiill::  mmaannffrree@@ggyyee..ssaattnneett..nneett  aanndd  ccoonnssuullttoorr@@ssuurr..iiuuccnn..oorrgg
ee--mmaaiill::  ssaammeerriiccaa@@uuiiccnnssuurr..ssaattnneett..nneett

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

11aa  --  TThhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  ssuussttaaiinnss  aa  ddiivveerrssiittyy  ooff  ffiisshh  ((ttiillaappiiaa,,
cchhaammee  aanndd  ccrraayyffiisshh))  iimmppoorrttaanntt  iinn  ffiisshheerriieess..    TThheessee  rreessoouurrcceess
iinn  ttuurrnn  pprroovviiddee  aa  lliivveelliihhoooodd  ffoorr  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  ffoouurr
ccoommmmuunniittiieess  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  wweettllaanndd..    IInn  ssuummmmeerr,,  llaanndd  iinn  tthhee
mmaarrsshh  iiss  uusseedd  ffoorr  ggrroowwiinngg  sshhoorrtt--ccyyccllee  ccrrooppss  ssuucchh  aass  mmaaiizzee,,
rriiccee,,  wwaatteerrmmeelloonnss,,  mmeelloonnss,,  bbeeaannss  aanndd  bbrrooaadd  bbeeaannss  tthhaatt
rreepprreesseenntt  iinnccoommee  ffoorr  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee
rreessoouurrcceess  mmeennttiioonneedd,,  tthhee  mmaarrsshh  pprroovviiddeess  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthh  aa
sseerriieess  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  bbeenneeffiittss  tthhaatt  aarree  aallmmoosstt  nneevveerr
rreeccooggnniisseedd  aanndd  mmuucchh  lleessss  vvaalluueedd  eeccoonnoommiiccaallllyy..    TThheessee  iinncclluuddee
aa))  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffllooooddiinngg,,  bb))  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee
ffiisshh  ffaauunnaa  tthhaatt  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ffiisshheerriieess  iinn  tthhee  mmaarrsshh,,  cc))
ffeerrttiilliizzaattiioonn  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  wwaatteerr  ttoo  tthhee  llaanndd  uusseedd  ffoorr
aaggrriiccuullttuurree,,  dd))  rreeffuuggee  ffoorr  wwiillddlliiffee  ((mmaammmmaallss,,  bbiirrddss,,  rreeppttiilleess
aanndd  ffiisshh))  aanndd  ee))  rreeccrreeaattiioonn..

11cc  --  TThhee  LLaa  SSeegguuaa  wweettllaanndd  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  lloowweerr  bbaassiinn  ooff  tthhee
CChhoonnee  RRiivveerr  aanndd  hhaass  aallwwaayyss  sseerrvveedd  aass  aa  nnaattuurraall  ssttaabbiilliizzeerr  ooff
ffllooooddiinngg  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  oovveerrfflloowwiinngg  ooff  tthhee  rriivveerrss..    IInn
aaddddiittiioonn,,  ttrraappss  aarree  ccoonnssttrruucctteedd  tthhaatt  rreettaaiinn  sseeddiimmeennttss  ffrroomm  tthhee
CChhoonnee  aanndd  CCaarrrriizzaall  rriivveerrss  rreedduucciinngg  tthhee  sseeddiimmeenntt  llooaadd  ttoowwaarrdd
tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  eessttuuaarryy..    BBeeccaauussee  ooff  cchhaannggeess  ((llaannddffiillll,,
ddrraaiinniinngg  aanndd  ddiikkeess))  pprroodduucceedd  iinn  tthhee  wweettllaanndd  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,
iittss  rroollee  aass  aa  rreegguullaattoorr  hhaass  ddeeccrreeaasseedd,,  bbuutt  tthhee  mmaarrsshh  ddooeess  ppllaayy
aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..

22cc  --  TThheerree  aarree  llaarrggee  ppooppuullaattiioonnss  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  tthhaatt  ttaakkee
rreeffuuggee  iinn  tthhiiss  wweettllaanndd,,  bbootthh  rreessiiddeenntt  ssppeecciieess  tthhaatt  uussee  iitt  aass  aa
rreeffuuggee  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  aanndd  mmiiggrraattoorryy  ssppeecciieess  tthhaatt  uussee  tthhee
wweettllaanndd  aass  aa  rreessttiinngg  ssiittee..

44bb  --  TThhee  LLaa  SSeegguuaa  wweettllaanndd  ffoorrmmss  aann  aarreeaa  ffoorr  mmiiggrraattiioonn  ooff  tthhee
cchhaammee  ((DDoorrmmiittaattoorr  llaattrriiffrroonnss))  dduurriinngg  iittss  lliiffee  ccyyccllee..    TThhee
cchhaammee,,  wwhhiicchh  ssppeennddss  ppaarrtt  ooff  iittss  lliiffee  iinn  aann  eessttuuaarriinnee
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  aannootthheerr  ppaarrtt  iinn  aa  ffrreesshhwwaatteerr  lleennttiicc
eennvviirroonnmmeenntt,,  mmiiggrraatteess  ffrroomm  eessttuuaarriinnee  aarreeaass  aass  aa  jjuuvveenniillee  ttoo
mmaarrsshh  aarreeaass  wwhheerree  iitt  ggrroowwss  aanndd  ffeeeeddss  uunnttiill  rreeaacchhiinngg  tthhee  aadduulltt
ssttaaggee..    IItt  tthheenn  rreettuurrnnss  ttoo  tthhee  lloowweerr  ppaarrttss  ((eessttuuaarriieess))  ttoo  mmaattee
aanndd  llaayy  eeggggss..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::



TThhee  LLaa  SSeegguuaa  wweettllaanndd  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  ppaarriisshh
ooff  SSaann  AAnnttoonniioo,,  iinn  CChhoonnee  ccaannttoonn  iinn  MMaannaabbíí  pprroovviinnccee  iinn
ccoonnttiinneennttaall  EEccuuaaddoorr..    TThhee  nneeaarreesstt  iimmppoorrttaanntt  cciittyy  iiss  CChhoonnee,,
aapppprrooxxiimmaatteellyy  2200  kkiilloommeettrreess  aawwaayy..    TThheerree  aarree  ffoouurr  ttoowwnnss  aarroouunndd
tthhee  wweettllaanndd::  SSaann  AAnnttoonniioo  wwiitthh  990088  iinnhhaabbiittaannttss  iinn  11999911;;  LLaa
SSeegguuaa  wwiitthh  aa  ppooppuullaattiioonn  iinn  11999977  ooff  228800  ppeerrssoonnss;;  LLaa  SSaabbaannaa  wwiitthh
331133  iinnhhaabbiittaannttss  iinn  11999977;;  aanndd  LLaarrrreeaa  wwhhiicchh  iiss  bbaassiiccaallllyy  aa
vviillllaaggee  wwhheerree  6611  ppeerrssoonnss  lliivveedd  iinn  11999977..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

GGeeoollooggyy  aanndd  ggeeoommoorrpphhoollooggyy::  TThhee  mmaarrsshh''ss  llaannddssccaappee  iiss  oolldd
sseeddiimmeennttaarryy  rreelliieeff  wwiitthh  rriivveerr  vvaalllleeyyss,,  bbaassiinnss,,  ddeeccaannttaattiioonn
ppoonnddss  aanndd  aa  ccoonnssttaannttllyy  ffllooooddeedd  llooww--aallttiittuuddee  ffllooooddppllaaiinn..    IItt  iiss
ppoooorrllyy  ddrraaiinneedd  llooww  ggrroouunndd  wwiitthh  tthhee  wwaatteerr  ttaabbllee  aatt  tthhee  ssuurrffaaccee
aanndd  wwiitthh  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn..

OOrriiggiinn::  NNaattuurraall

HHyyddrroollooggyy::  TThhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  aa  ppeerrmmaanneennttllyy
ffllooooddeedd  cceennttrraall  mmaarrsshh  aanndd  aa  bbrrooaadd  ffllooooddppllaaiinn  tthhaatt  iiss  ccoovveerreedd
wwiitthh  wwaatteerr  oonnllyy  dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  ((DDeecceemmbbeerr--AApprriill))..    AAtt
iittss  eexxttrreemmee  nnoorrtthheerrnn  eeddggee,,  tthhee  mmaarrsshh  jjooiinnss  tthhee  CCaarrrriizzaall  RRiivveerr,,
wwhhiicchh  ccoonnssttaannttllyy  ccaarrrriieess  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  wweettllaanndd  ttoo  tthhee  eessttuuaarryy
ooff  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr..

SSooiill  ttyyppee  aanndd  cchheemmiiccaall  ccoommppoossiittiioonn::  TThhee  ssooiillss  aarree  ssaanndd,,  ccllaayy
oorr  hheeaavvyy  ccllaayy  wwiitthh  rreecceenntt  ffiinnee  sseeddiimmeenntt  ddeeppoossiittss..

WWaatteerr  qquuaalliittyy::  AA  WWQQII  ooff  00..5566  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  wwaatteerr  iiss  ooff
aavveerraaggee  qquuaalliittyy..    TThhee  pprreesseennccee  ooff  ffaaeeccaall  ccoolliiffoorrmmeess  aanndd  tthhee
hhiigghh  qquuaannttiittyy  ooff  ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss  aarree  tthhee  mmaaiinn  lliimmiittaattiioonnss
pprreevveennttiinngg  ddiirreecctt  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  wwaatteerr..    WWaatteerr  wwiitthh  hhiigghh
lleevveellss  ooff  ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss  ccaauusseess  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  ffoorr  tthhee
lliiffee  ooff  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  wwaatteerr  ttrraannssppaarreennccyy  iiss
rreedduucceedd,,  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  aa  ddeecceeaassee  iinn  pprriimmaarryy  pprroodduuccttiivviittyy
tthhrroouugghh  jjooiinniinngg  wwiitthh  hheeaavvyy  mmeettaallss  aanndd  tthhiiss  ccaann  iinnccrreeaassee  wwaatteerr
tteemmppeerraattuurree  tthhrroouugghh  aabbssoorrppttiioonn  ooff  ssuunn  rraayyss  bbyy  ppaarrttiicclleess..
AAllssoo,,  aa  llooww  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssaattuurraatteedd  ooxxyyggeenn  lliimmiittss  wwaatteerr
qquuaalliittyy,,  bbeeccaauussee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  nneeeedd  ooxxyyggeenn
ffoorr  tthheeiirr  mmeettaabboolliissmm..    SSoommee  aanniimmaallss,,  tthhoossee  tthhaatt  aaddaapptt  ttoo  llooww
lleevveellss  ooff  ooxxyyggeennaattiioonn,,  ccaann,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  rreeaacchh  lleevveellss  ooff
oovveerrppooppuullaattiioonn..    BBeeccaauussee  tthhiiss  aarreeaa  iiss  eexxppllooiitteedd  ffoorr
aaggrriiccuullttuurree,,  tthheerree  aarree  oorrggaanniicc  wwaasstteess  tthhaatt  aarree  ddeeggrraaddeedd  bbyy
aannaaeerroobbiicc  bbaacctteerriiaa,,  wwhhiicchh  ccoonnssuummee  aa  llaarrggee  qquuaannttiittyy  ooff  ooxxyyggeenn..
TThhiiss  mmiigghhtt  bbee  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  llooww  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  tthhiiss
iimmppoorrttaanntt  eelleemmeenntt..

DDeepptthh,,  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  lleevveell  aanndd  ppeerrmmaanneennccee  ooff  tthhee  wwaatteerr::
WWaatteerr  lleevveell  vvaarriieess  ffrroomm  oonnee  sseeaassoonn  ttoo  tthhee  nneexxtt..    IInn  ssuummmmeerr,,
tthhee  ffllooooddeedd  aarreeaa  ddeeccrreeaasseess  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  552255  hheeccttaarreess..    TThhee
aavveerraaggee  ddeepptthh  iinn  wwiinntteerr  iiss  11..2277  mmeettrreess,,  wwhhiillee  iinn  ssuummmmeerr  iitt  iiss
6677  cceennttiimmeettrreess..

WWaatteerrsshheedd  bbaassiinn::  TThhee  mmaarrsshh  iiss  ffeedd  bbyy  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  ffllooooddiinngg
ooff  tthhee  CCaarrrriizzaall  aanndd  CChhoonnee  rriivveerrss..



RRuunnooffff  bbaassiinn::  IInn  tthhee  ssuummmmeerr  ((tthhee  ddrryy  sseeaassoonn)),,  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee
wweettllaanndd  rruunnss  ooffff  ttoo  tthhee  lloowweerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  eessttuuaarryy  ooff  tthhee
CChhoonnee  RRiivveerr,,  ccaarrrryyiinngg  wwiitthh  iitt  aa  llaarrggee  qquuaannttiittyy  ooff  bbiioommaassss
((lleecchhuugguuiinneess))..

CClliimmaattee::  AAccccoorrddiinngg  ttoo  KKooeeppppeenn''ss  cclliimmaattiicc  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  tthhee
aarreeaa  ooff  tthhee  mmaarrsshh  iiss  ttrrooppiiccaall  mmoonnssoooonn  ((AAmmww))  wwiitthh  aa  ssiinnggllee
pprreeddoommiinnaanntt  wwiinntteerr..    TToottaall  aannnnuuaall  rraaiinnffaallll  iiss  11000000  ttoo  22000000  mmmm
ccoonncceennttrraatteedd  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  mmoonntthhss  ooff  JJaannuuaarryy  ttoo  MMaayy..    AAvveerraaggee
aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss  2255    CC  ((IIGGMM  11999955))..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  mmaarrsshh  iiss  aa  nnaattuurraall  ssuummpp  ffoorr  rraaiinnwwaatteerr  pprroodduucciinngg  aa  sshhaallllooww
bbuutt  llaarrggee  aarreeaa  ooff  wweettllaanndd..    IItt  iiss  aa  nnaattuurraall  bbaarrrriieerr  aaggaaiinnsstt
eexxcceeppttiioonnaallllyy  hhiigghh  ttiiddeess  aanndd  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn
mmaaiinnttaaiinniinngg  wwaatteerr  qquuaalliittyy..    TThhiiss  wweettllaanndd,,  ccrreeaatteedd  pprriimmaarriillyy  bbyy
ffllooooddiinngg  ooff  tthhee  CCaarrrriizzaall  aanndd  CChhoonnee  rriivveerrss  aanndd  ssuurrffaaccee  rruunnooffff
ffrroomm  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  hhiillllss,,  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  rreegguullaattoorr  ooff  tthhee
hhyyddrroollooggiicc  ccyyccllee  ffaarrtthheerr  ddoowwnn  ssttrreeaamm..    TThhaannkkss  ttoo  iittss  oouuttlleett
ccaannaallss,,  iitt  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  sseeddiimmeenntt  ssuummpp,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  wwaatteerr
qquuaalliittyy  aanndd  ddeeccrreeaassiinngg  ffllooooddiinngg  ddoowwnn  rriivveerr..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

11))  ZZoonneess::

PPeerrmmaanneennttllyy  ffllooooddeedd  --  TThhiiss  zzoonnee  iiss  ffoorrmmeedd  mmaaiinnllyy  aa  mmaarrsshh  wwiitthh
aa  wwaatteerr  lleevveell  tthhaatt  ppaarrttiiaallllyy  ddeeccrreeaasseess  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    IInn
tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  ((eessppeecciiaallllyy  DDeecceemmbbeerr)),,  iitt  ffoorrmmss  sshhaallllooww  llaakkeess
((aapppprrooxxiimmaatteellyy  66  mmeettrreess  iinn  ddeepptthh)),,  wwhhiicchh  ccoovveerr  aallmmoosstt  aallll  ooff
LLaa  SSeegguuaa..    MMaannyy  ooff  tthheessee  aarreeaass  aarree  ddrraaiinneedd  ffoorr  ggrroowwiinngg  sshhoorrtt--
ccyyccllee  ccrrooppss  ((pprriimmaarriillyy  mmaaiizzee))..

SSuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg  --  TThhiiss  zzoonnee  iiss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  wweettllaanndd,,
ffoorrmmeedd  bbaassiiccaallllyy  bbyy  GGrraammiinneeaaee  aanndd  CCyyppeerraacceeaaee,,  wwiitthh  aa  lliigghhtt
ddeennssiittyy  ooff  ttrreeeess  aanndd  sshhrruubbss..

22))  PPllaanntt  ssttrruuccttuurree  aanndd  rreepprreesseennttaattiivvee  ssppeecciieess::

PPeerrmmaanneennttllyy  ffllooooddeedd  zzoonnee  --  TThhee  hheerrbbaacceeoouuss  ssttrraattuumm  iiss
pprreeddoommiinnaanntt..    TThheerree  iiss,,  nnoonneetthheelleessss,,  aa  hhiigghh  ddeennssiittyy  ooff
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  aaqquuaattiicc  ssppeecciieess  ssuucchh  aass
EEiicchhhhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess  aanndd  EE..  lluuzzuullaa..    SShhrruubb  ssttrraattuumm  iiss  vveerryy
ppoooorr,,  ddoommiinnaatteedd  bbyy  lleegguummeess  ssuucchh  aass  SSeennnnaa  aallaattaa  aanndd
AAeesscchhyynnoommeennee  sspppp..    TThhee  aarrbboorreeaall  ssttrraattuumm  hhaass  aa  vveerryy  llooww
ppooppuullaattiioonn  lleevveell,,  aanndd  iinn  ssoommee  ccaasseess  iitt  ddooeess  nnoott  eexxiisstt..

AArreeaa  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg  --  TThhee  aarrbboorreeaall  ssttrraattuumm  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy
ssppoorraaddiicc  ggrroouuppss  ooff  ttrreeeess::  aallggaarrrroobboo  ((PPrroossooppiiss  iinneerrmmiiss)),,  aa
llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  gguuaabbaass  ((IInnggaa  sspppp..))  aanndd  AAccaacciiaa  aarroommaa..    TThhee
ddeennssiittyy  ooff  tthhee  sshhrruubb  ssttrraattuumm  iiss  llooww  aanndd  nnoott  vveerryy  ddiivveerrssee..
SSeennnnaa  aallaattaa  aanndd  SS..  bbiiccaappssuullaarriiss  ddoommiinnaattee..

33))  FFaarrmmiinngg::

MMoosstt  ooff  tthhee  wweettllaanndd  iiss  uusseedd  ffoorr  rraanncchhiinngg  aanndd  ffaarrmmiinngg,,
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  ggrroowwiinngg  sshhoorrtt--ccyyccllee  mmaaiizzee,,  hhaarrvveesstteedd  tthhrreeee



mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  wweettllaanndd  iiss  ccoommpplleetteellyy  ffllooooddeedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,
cciittrruuss  ffrruuiitt  ssuucchh  aass  oorraannggee  ((CCiittrruuss  sspppp..)),,  lliimmeess  aanndd  lleemmoonnss  aass
wweellll  aass  rriiccee  aarree  ppllaanntteedd..    AAqquuaattiicc  ppllaannttss  ssuucchh  aass  EEiicchhhhoorrnniiaa
ccrraassssiippeess  aarree  aallmmoosstt  ccoommpplleetteellyy  hhaarrvveesstteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssooww
ppaassttuurree  ffoorr  ggrraazziinngg..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

FFllooaattiinngg  ppllaannttss::

AArraacceeaaee::  LLeecchhuuggaa  ((PPiissttiiaa  ssttrraattiiooiiddeess))  iiss  aa  rraarree  ssppeecciieess  iinn  tthhee
ddrryy  sseeaassoonn..    IInn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  iitt  iiss  ffoouunndd  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee
ssoouutthhwweesstt..

CCoonnvvoollvvuullaacceeaaee::  IIppoommeeaa  aaccuuaattiiccaa  iiss  aa  ppllaanntt  rreellaattiivveellyy  aabbuunnddaanntt
iinn  bbootthh  sseeaassoonnss  aanndd  aaddooppttss  wweellll  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..

LLeemmnnaacceeaaee::  LLeenntteejjaa  ((LLeemmnnaa  mmiinnoorr  aanndd  LLeemmnnaa  sspppp..))  iiss  rreellaattiivveellyy
aabbuunnddaanntt..

MMiimmoossaacceeaaee::  MMoonnddoonngguuiilllloo  ((NNeeppttuunniiaa  oolleerraacceeaaee))  iiss  nnoott  vveerryy
aabbuunnddaanntt  aanndd  iiss  ffoouunndd  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee
llaakkee..

PPoonntteeddeerriiaacceeaaee::  EEiicchhhhoorrnniiaa  sspppp..,,  EEiicchhhhoorrnniiaa  aazzuurreeaa,,  aanndd
EEiicchhhhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess,,  ccoommmmoonnllyy  ccaalllleedd  lleecchhuugguuíínn,,  wwaatteerr
hhyyaacciinntthh  oorr  aaccuuááttiiccaa,,  aarree  ccoommmmoonn  ppllaannttss  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,
aalltthhoouugghh  tthheeiirr  ppooppuullaattiioonn  ddeeccrreeaasseess  iinn  ssuummmmeerr..    TThheeyy  qquuiicckkllyy
rreepprroodduuccee  iinn  tthhee  ffllooooddeedd  aarreeaa,,  bbuutt  aarree  oofftteenn  eelliimmiinnaatteedd
tthhrroouugghh  bbuurrnniinngg  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  wweeeeddss..

TTyypphhaacceeaaee::  TToottoorraa  ((TTyypphhaa  sspppp..))  ggrroowwss  aalloonngg  tthhee  eeddggee  ooff  tthhee
llaakkee..

PPllaannttss  ppeerrmmaanneennttllyy  rrooootteedd  iinn  tthhee  llaakkee::

AAsstteerraacceeaaee::  AAlltthhoouugghh  tthhee  ssppeecciieess  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd,,  iitt
iiss  kknnoowwnn  tthhaatt  aa  ppllaanntt  wwaass  rreecceennttllyy  iinnttrroodduucceedd,,  pprroobbaabbllyy
ddiissppeerrsseedd  bbyy  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss..

JJuunnccaacceeaaee::  JJuunnccoo  ((JJuunnccuuss  sspppp..))  iiss  nnaattiivvee  ttoo  LLaa  SSaabbaannaa  oonn  tthhee
eeddggee  ooff  tthhee  wweettllaanndd..

MMiimmoossaacceeaaee::  PPiiee  ddee  ssaabbaannaa  ((MMiimmoossaa  lleeiiccoorrpp))  ggrroowwss  oonn  tthhee  eeddggee
ooff  tthhee  llaaggoooonn  aanndd  iiss  vveerryy  aabbuunnddaanntt  bbootthh  iinn  LLaa  SSeegguuaa  aanndd  LLaa
SSaabbaannaa..

NNyymmpphhaaeeaacceeaaee::  PPllaattiilllloo,,  mmaarraavviillllaa  oorr  lliirriioo  ddee  aagguuaa  ((NNyymmpphhaaeeaa
aammppllaa))  iiss  nnoott  vveerryy  aabbuunnddaanntt..    IItt  iiss  ffoouunndd  iinn  tthhee  ffllooooddeedd  aarreeaa
dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  aanndd  aatt  tthhee  eeddggee  ooff  tthhee  llaaggoooonn  iinn  tthhee
ddrryy  sseeaassoonn..    IInn  ssoommee  ccaasseess,,  iinnvveerrtteebbrraatteess  lliivvee  aammoonngg  iittss
rroooottss..

PPllaannttss  oonn  tthhee  ffllooooddppllaaiinn::

AAlliissmmaattaacceeaaee::  EEcchhiinnooddoorruuss  bbrraacctteeaattaa

AAmmaarraannttaacceeaaee::  AAlltteerrnnaanntthheerraa  sspppp..



AAsstteerraacceeaaee::  PPeeccttiiss  aarreennaarriiaa  iiss  aa  tteerrrreessttrriiaall  ssppeecciieess  ffoouunndd
oonnllyy  oonn  tthhee  fflloooodd  ppllaaiinn..
BBoorrrraaggiinnaacceeaaee::  HHeelliioottrrooppiiuumm  sspppp..

CCaaeessaallppiinnaacceeaaee::  SSeennnnaa  oocccciiddeennttaalliiss  iiss  aann  iinnddiiccaattoorr  ssppeecciieess  ffoorr
aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  hhiigghhllyy  aalltteerreedd..

CCaappppaarriiddaacceeaaee::  CCaappppaarriiss  sspppp..  aanndd  AAsscclleeppiiaa  ccuurraassssaavviiccaa  aarree
tteerrrreessttrriiaall  aanndd  aarree  ffoouunndd  oonnllyy  oonn  tthhee  ffllooooddppllaaiinn..

CCoonnvvoollvvuullaacceeaaee::  MMaattaaccaabbrraa  ((IIppoommeeaa  ccaarrnneeaa))  ggrroowwss  oonn  tthhee  sshhoorreess
ooff  tthhee  wweettllaanndd  oovveerr  aa  llaarrggee  aarreeaa  aanndd  rreemmaaiinnss  dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy
sseeaassoonn..

CCyyppeerraacceeaaee::  CCyyppeerruuss  sspppp..,,  CCyyppeerruuss  ddiiffffuussuuss,,  CCyyppeerruuss
ffeerrrruuggiinneeuuss  aanndd  EElleeoocchhaarriiss  eelleeggaannss  aarree  vveerryy  aabbuunnddaanntt  ssppeecciieess
iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    TThheeyy  aarree  uussuuaallllyy  ffoouunndd  oonn  tthhee  sshhoorreess  ooff
tthhee  llaaggoooonn..

MMiimmoossaacceeaaee::  PPiiee  ddee  ssaabbaannaa  ((MMiimmoossaa  aaccaanntthhoolloobbaa))  lliivveess  oonn  tthhee
sshhoorreess  ooff  tthhee  llaaggoooonn  aanndd  iiss  vveerryy  aabbuunnddaanntt  bbootthh  iinn  LLaa  SSeegguuaa  aanndd
LLaa  SSaabbaannaa..

OOnnaaggrraacceeaaee::  LLuuggwwiiggiiaa  ooccttoovvaalliiss  iiss  aann  aaggggrreessssiivvee  iinnvvaaddiinngg
ppllaanntt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddrraaiinneedd  aarreeaass  aanndd  iiss  aa  cclleeaarr  iinnddiiccaattoorr  ooff
tthhee  aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  mmooddiiffiieedd..

PPooaacceeaaee::  CCeenncchhrruuss  bbrroowwnneeii,,  CCeenncchhrruuss  cciilliiaarriiss,,  DDiiggiittaarriiaa  sspppp..,,
ccrruuddggee  ((HHyymmeennaacchhnnee  aammpplleexxiiccaannlliiss)),,  LLeeppttoocchhllooaa  sspppp..  aanndd
MMaaccrraanntthhaa  sspppp..  aarree  ffoouunndd  iinn  ppaassttuurreess  aanndd  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff
tthhee  llaaggoooonn..    TThheeyy  aarree  oofftteenn  aabbuunnddaanntt..

PPoollyyggoonnaacceeaaee::  NNoo  ssppeecciieess  hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd..

RRuubbiiaacceeaaee::  RRaannddiiaa  aammaattaa

SSaappiinnddaacceeaaee::  CCaarrddiioossppeerrmmuumm  hhaalliiccaabbuumm

SSoollaannaacceeaaee::  SSoollaannuumm  sspppp..

VVeerrvveennaacceeaaee::  PPhhyyllaa  ssttrriigguulloossaa

TTrreeeess  iinn  tthhee  mmaarrsshh::

AAnnaaccaarrddiiaacceeaaee::  MMaannggoo  ((MMaannggiiffeerraa  iinnddiiccaa))

BBiiggnnoonniiaacceeaaee::  MMaattee  ((CCrreesscceennttiiaa  ccuujjeettee))

CCaaeessaallppiinnaacceeaaee::  CCaarraaccaa  oorr  aabbeejjóónn  ((CCaassssiiaa  sspppp..))

FFaabbaacceeaaee::  PPaalloo  pprriieettoo  ((EErryytthhrriinnaa  ggllaauuccaa))

MMiimmoossaacceeaaee::  GGuuaabbaa  ((IInnggaa  sspppp..)),,  gguuaacchhaappeellíí  ((AAllbbiizziiaa
gguuaacchhaappeellee)),,  aallggaarrrroobboo  ((PPrroossooppiiss  sspppp..)),,  ttaammaarriinndd  ((TTaammaarriinndduuss
iinnddiiccaa))

MMyyrrttaacceeaaee::  GGuuaayyaabbaa  ((PPssiiddiiuumm  gguuaajjaavvaa))



RRuuttaacceeaaee::  OOrraannggee  ((CCiittrruuss  ssiinneennssiiss))  aanndd  lleemmoonn  ((CCiittrruuss  lliimmoonn))

SSaalliiccaacceeaaee::  wwiillllooww  ((SSaalliixx  sspppp..))  iiss  aann  iinnttrroodduucceedd  ssppeecciieess  aanndd
iiss  ffoouunndd  iinn  LLaa  SSaabbaannaa..

AAmmoonngg  tthhee  sshhrruubbss,,  SSccaabbiioossaa  aattrrooppuurrppuurraa  iiss  nnoott  nnaattiivvee  ttoo  tthhee
wweettllaanndd  bbuutt  iiss  iinnvvaaddiinngg  tthhee  aarreeaa..    IIttss  pprreesseennccee  wwaass  ffiirrsstt
rreeccoorrddeedd  iinn  11999966..    IItt  iiss  aa  sshhrruubb  iinn  tthhee  DDiippssaaccaacceeaaee  ffaammiillyy,,
nnoorrmmaallllyy  ggrroowwiinngg  iinn  ccoolldd  ffoorreessttss..    IInn  tthhiiss  qquuaalliittyy,,  iitt  iiss
ffoouunndd  iinn  ccoolllleeccttiioonnss  iinn  hheerrbbaarriiaa  wwiitthh  rreeccoorrddeedd  ssiigghhttiinnggss  oonnllyy
iinn  AAzzuuaayy  pprroovviinnccee  ((22335500  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell))  aanndd  IImmbbaabbuurraa
pprroovviinnccee  ((22880000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell))..    OObbvviioouussllyy,,  tthhiiss
iinnddiiccaatteess  tthhaatt  iitt  iiss  ffoouunndd  aatt  tthhee  ssiittee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ffaarrmmiinngg
pprraaccttiicceess  aanndd  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ccoonnssiiddeerreedd  aann  iinnttrroodduucceedd  wweeeedd,,
wwhhiicchh  iiss  ggrroowwiinngg  aaggggrreessssiivveellyy  iinn  tthhee  ffllooooddeedd  aarreeaass  ooff  tthhee
wweettllaanndd..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

MMaammmmaallss  --  EEiigghhtt  ssppeecciieess  ooff  mmaammmmaallss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ooff  wwhhiicchh
ttwwoo  aarree  nnaattiivvee  ttoo  tthhee  wweettllaanndd::  tthhee  SSoouutthh  AAmmeerriiccaann  rriivveerr  ootttteerr
((LLoonnttrraa  lloonnggiiccaauuddiiss))  aanndd  tthhee  mmuurrcciiééllaaggoo  ppeessccaaddoorr  ((NNooccttiilliioo
lleeppoorriinnuuss))..    AAmmoonngg  tthhee  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess  aarree  tthhee  wwhhiittee--ttaaiilleedd
ddeeeerr  ((OOddooccooiilleeuuss  vviirrggiinniiaannuuss)),,  hhuunntteedd  ffoorr  iittss  mmeeaatt,,  aanndd  tthhee
SSoouutthh  AAmmeerriiccaann  rriivveerr  ootttteerr  ((LLoonnttrraa  lloonnggiiccaauuddiiss))..    AAccccoorrddiinngg  ttoo
CCIITTEESS,,  tthheessee  ssppeecciieess  aarree  iinn  ddaannggeerr  ooff  llooccaall  eexxttiinnccttiioonn  iinn
sseevveerraall  ccoouunnttrriieess,,  aalltthhoouugghh  nnoo  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxiissttss  oonn  tthhee  aarreeaa
ssttuuddiieedd..    AA  ffooxx  ((CCaalluurroommyyss  ddeerrbbiiaannuuss)),,  DDiiddeellpphhiiss  mmaarrssuuppiiaalliiss
aanndd  PPhhiillaannddeerr  ooppoossssuunn  aarree  ccoommmmoonn..    AAmmoonngg  tthhee  ssppeecciieess  nnoott
rreellaatteedd  wwiitthh  tthhee  wweettllaanndd  aarree  OOddooccooiilleeuuss  vviirrggiinniiaannuuss  aanndd  tthhee
ttaayyrraa  ((EEiirraa  bbaarrbbaarraa))..  AAlltthhoouugghh  LLoonnttrraa  lloonnggiiccaauuddiiss,,  OOddooccooiilleeuuss
vviirrggiinniiaannuuss  aanndd  EEiirraa  bbaarrbbaarraa  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee
WWeettllaannddss  IInnvveennttoorryy  ffoorr  EEccuuaaddoorr  ((BBrriioonneess  eett  aall..  11999977)),,  tthhee
PPMMRRCC,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  ssiinnccee  11999933  iinn  tthhee  wweettllaanndd,,  ffeeeellss
tthhaatt  tthheerree  iiss  rreeaassoonn  ttoo  ddoouubbtt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthheessee  ssppeecciieess  iinn
tthhee  wweettllaanndd,,  bbeeccaauussee  nnoo  oobbsseerrvvaattiioonnss
hhaavvee  ooccccuurrrreedd  ssiinnccee  11999933..

BBiirrddss  --  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  iiss  vviissiitteedd  aannnnuuaallllyy  bbyy  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss;;
wwhhiicchh  aarrrriivvee  ffrroomm  AAuugguusstt  ttoo  JJaannuuaarryy..    TThheeyy  uussee  tthhee  ffaavvoouurraabbllee
ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  eeccoossyysstteemm  aass  aa  ppllaaccee  ffoorr  rreessttiinngg,,  ffeeeeddiinngg,,
mmaattiinngg  oorr  nneessttiinngg..    AA  ttoottaall  ooff  4444  ffaammiilliieess  aanndd  116644  ssppeecciieess  ooff
bbiirrddss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  bbootthh  iinn  tthhee  ddrryy  aanndd  wweett  sseeaassoonnss..    OOuutt
ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ssppeecciieess  iiddeennttiiffiieedd,,  2222  aarree  mmiiggrraattoorryy
aanndd  aarrrriivvee  ffrroomm  tthhee  nnoorrtthheerrnn  hheemmiisspphheerree,,  22  ttrraavveell  ffrroomm  tthhee
ssoouutthheerrnn  hheemmiisspphheerree,,  6633  aarree  aaqquuaattiicc  aanndd  tthhee  rreesstt  ((7777))  aarree
ssppeecciieess  ffrroomm  tteerrrreessttrriiaall  eennvviirroonnmmeennttss..

AAmmoonngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssppeecciieess..    TThhee  rreedd--
mmaarrkkeedd  ppaarraakkeeeett  ((AArraattiinnggaa  eerryytthhrrooggeennyyss)),,  wwhhiicchh  sslleeeeppss  iinn  tthhee
wweettllaanndd  aanndd  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  mmaarrsshh  iinn  sseeaarrcchh  ooff  wwooooddeedd  aarreeaass
ffoorr  ffeeeeddiinngg..    IItt  uussuuaallllyy  lliivveess  iinn  tthhee  aarriidd  rreeggiioonnss  ooff  wweesstteerrnn
EEccuuaaddoorr..    TThhiiss  ssppeecciieess  iiss  oonn  tthhee  lliisstt  ooff  eennddaannggeerreedd  bbiirrddss
bbeeccaauussee  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  hhuunnttiinngg..    TThhee  ppaattoo  aannddiinnoo  ((NNeettttaa
eerryytthhrroopphhtthhaallmmaa))  iiss  ffoouunndd  iinn  aarreeaass  ooff  rriiccee  ffiieellddss  nneeaarr  tthhee
lleecchhuugguuiinneess  aanndd  iinn  aarreeaass  ooff  aabbuunnddaanntt  eemmeerrsseedd  vveeggeettaattiioonn..    IItt
lliivveess  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  iinntteerrAAnnddeeaann  rreeggiioonnss  bbeettwweeeenn  22000000  aanndd



33220000  mmeettrreess  iinn  aallttiittuuddee..    TThhiiss  ssppeecciieess  iiss  vveerryy  rraarree  aanndd  iiss
eennddaannggeerreedd..    TThhee  ppeerreeggrriinnee  ffaallccoonn  ((FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss))  iiss  aa
mmiiggrraattoorryy  ssppeecciieess,,  wwhhiicchh  lliivveess  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..    IItt  hhaass  bbeeeenn
oobbsseerrvveedd  iinn  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  wweettllaanndd,,  bbuutt  iiss  ffoouunndd  pprriimmaarriillyy
iinn  tthhee  ccooaassttaall  aarreeaa  ooff  mmaannggrroovveess,,  ccooaassttaall  ddeesseerrttss  aanndd  mmaarrsshheess..
TThhee  ppiiggeeoonn  hhaawwkk  ((FFaallccoo  ccoolluummbbaarriiuuss))  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  vveerryy
lliittttllee  iinn  tthhee  aarreeaa..    IItt  mmiiggrraatteess  ffrroomm  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  aanndd  hhaass
bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  iinn  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  mmaarrsshh..    IItt  rreessttss  oonn  ddeeaadd
ttrreeee  ttrruunnkkss  ttoo  hhuunntt  ssmmaalllleerr  bbiirrddss  ffoorr  ffeeeeddiinngg..    TThhiiss  ssppeecciieess
iiss  ffoouunndd  mmoossttllyy  aatt  tthhee  mmoouutthh  ooff  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  iinn  mmaannggrroovveess,,
ccooaassttaall  ddeesseerrttss  aanndd  mmaarrsshheess..    IIxxoobbrryycchhuuss  eexxiilliiss  lliivveess  iinn
mmaarrsshheess  wwhheerree  tthheerree  iiss  hheeaavvyy  eemmeerrsseedd  vveeggeettaattiioonn  aanndd  iiss  aa  ttiimmiidd
bbiirrdd  tthhaatt  hhiiddeess  iinn  tthhee  lleecchhuugguuiinneess..    TThhiiss  ssppeecciieess  iiss  sseellddoomm
rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  aarreeaa..    PPlleeggaaddiiss  ffaacciinneelllluuss  iiss  vveerryy  rraarreellyy
oobbsseerrvveedd..    IItt  fflliieess  iinn  ssmmaallll  fflloocckkss  aanndd  hhaass  bbeeeenn  sseeeenn  ffeeeeddiinngg
iinn  tthhee  wweettllaanndd..    IItt  lliivveess  iinn  ffrreesshhwwaatteerr  aanndd  ssaallttwwaatteerr  mmaarrsshheess..
IItt  wwaass  oobbsseerrvveedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  tthhee  mmaarrsshh  iinn  DDeecceemmbbeerr
11999966,,  tthhee  sseeccoonndd  ssiigghhttiinngg  rreeppoorrtteedd  iinn  EEccuuaaddoorr..    IItt  iiss  nnooww  iinn
ddaannggeerr  ooff  eexxttiinnccttiioonn..    CCaarrdduueelliiss  sseemmiirrrroossttrriiss  lliivveess  oonn  tthhee
ffllooooddppllaaiinn  bbuutt  tthheerree  aarree  ffeeww  rreeppoorrtteedd  oobbsseerrvvaattiioonnss..    TThhiiss
ssppeecciieess  iiss  iinn  ddaannggeerr  ooff  eexxttiinnccttiioonn  bbeeccaauussee  ooff  iittss  lliimmiitteedd
ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  EEccuuaaddoorr..    AAllll  ooff  tthheessee  ssppeecciieess  aarree  vveerryy
iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  wweettllaanndd  bbeeccaauussee  ssoommee  ooff  tthheemm  aarree
ddiissaappppeeaarriinngg  aanndd  tthheerree  aarree  ffeeww  rreeppoorrtteedd  ssiigghhttiinnggss  iinn  tthhiiss
eeccoossyysstteemm  aanndd  tthhee  rreesstt  ooff  EEccuuaaddoorr..

SSppeecciieess  tthhaatt  vviissiitt  tthhee  wweettllaanndd  dduurriinngg  tthhee  ttwwoo  sseeaassoonnss  ooff  tthhee
yyeeaarr  ttoo  rreepprroodduuccee  oorr  mmaattee  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd,,  ffoorr
eexxaammppllee,,  tthhee  ssppeecciieess  BBuullbbuuccuuss  iibbiiss,,  ttyyppiiccaall  ooff  tthhee  wweettllaannddss,,
lliivveess  nneeaarr  wwhheerree  tthheerree  aarree  ccaattttllee  aanndd  hhoorrsseess  aanndd  wwaass  oobbsseerrvveedd
iinn  nneessttiinngg  ccoolloonniieess,,  sshhaarriinngg  tthhee  aarreeaa  wwiitthh  ootthheerr  ssppeecciieess  ooff
bbiirrddss..    EEggrreettttaa  tthhuullaa  iiss  aa  ccoossmmooppoolliittaann  ssppeecciieess,,  lliivviinngg  iinn
ppaassttuurreess,,  aalloonngg  rriivveerrss,,  aammoonngg  ccrrooppss  aanndd  iinn  mmaarrsshheess..    IItt  iiss
aaddaapptteedd  ttoo  aallll  eennvviirroonnmmeennttss  ooff  tthhee  wweettllaanndd..    IItt  hhaass  bbeeeenn
oobbsseerrvveedd  iinn  nneessttiinngg  ccoolloonniieess  sshhaarriinngg  iittss  aarreeaa  wwiitthh  ootthheerr
ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss..    CCaassmmeerrooddiiuuss  aallbbuuss  iiss  aa  rroobbuusstt  ssppeecciieess,,
lliivviinngg  oonn  fflloooodd  ppllaaiinnss  aanndd  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee  llaaggoooonn,,
ffeeeeddiinngg  oonn  ffiisshh,,  aammpphhiibbiiaannss  aanndd  iinnsseeccttss..    DDuurriinngg  tthhee  mmaattiinngg
ppeerriioodd,,  iitt  ffoorrmmss  ccoouupplleess  aanndd  lliivveess  iinn  nneessttiinngg  ccoolloonniieess..
BBuuttoorriiddeess  ssttrriiaattuuss  iiss  aa  ssppeecciieess  ffrreeqquueennttllyy  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee
wweettllaanndd,,  lliivviinngg  iinn  tthhee  mmaarrsshh  aammoonngg  aabbuunnddaanntt  aaqquuaattiicc  aanndd  sshhrruubb
vveeggeettaattiioonn..    IItt  ddooeess  nnoott  nneesstt  wwiitthh  tthhee  hheerroonnss,,  pprreeffeerrrriinngg  ttoo
nneesstt  iinn  sshhrruubbss  nneeaarr  tthhee  ffllooooddeedd  aarreeaa..    PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  oolliivvaacceeuuss
lliivveess  iinn  eessttuuaarriieess  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  wweettllaannddss..    IItt  ffeeeeddss  oonn  ffiisshh
aanndd  ccrruussttaacceeaannss,,  pprreeffeerrrriinngg  ttoo  nneesstt  aammoonngg  tthhee  hheerroonn  ccoolloonniieess..
DDeennddrroocciiggnnaa  aauuttuummnnaalliiss  aanndd  DD..  bbiiccoolloorr  lliivvee  iinn  mmaarrsshh  aarreeaass  wwiitthh
aabbuunnddaanntt  aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn  ((lleecchhuugguuiinneess)),,  uussuuaallllyy  iinn  aallll
aarreeaass  ooff  tthhee  wweettllaanndd..    TThheeyy  ffoorrmm  ccoouupplleess  aanndd  aarree  eennddaannggeerreedd,,
mmaaiinnllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  wwhheenn  tthheeyy  aarree  hhuunntteedd..    PPoorrpphhiirruullaa
mmaarrttiinniiccaa  aanndd  GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss  ffeeeedd  oonn  ssmmaallll  iinnvveerrtteebbrraatteess..
TThheeyy  lliivvee  iinn  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  wweettllaanndd,,  pprreeffeerraabbllyy  iinn  aarreeaass  ooff
ffrreesshhwwaatteerr  mmaarrsshheess,,  sshhrruubbss,,  rriiccee  ffiieellddss  aanndd  sseeccttoorrss  ooff
aabbuunnddaanntt  aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn,,  pprreeffeerrrriinngg  ttoo  nneesstt  dduurriinngg  tthhee
rraaiinnyy  sseeaassoonn..    JJaaccaannaa  jjaaccaannaa  ffoorrmmss  fflloocckkss  ooff  ffiivvee  ssppeecciimmeennss,,
lliivviinngg  iinn  mmaarrsshh  aarreeaass  wwiitthh  aabbuunnddaanntt  aaqquuaattiicc  aanndd  ffllooaattiinngg
vveeggeettaattiioonn..    IItt  bbuuiillddss  nneessttss  iinn  lleecchhuugguuiinneess  aanndd  pprrootteeccttss  tthheemm
iinn  ccoouupplleess..    FFlluuvviiccoollaa  nneennggeettaa  lliieess  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee
llaakkeess  aanndd  iinn  ttrreeeess  wwhheerree  iitt  ffeeeeddss  oonn  iinnsseeccttss  aanndd  lliivveess  aalloonnee



oorr  aass  aa  ccoouuppllee..    FFuurrnnaarriiuuss  lleeuuccooppuuss  iiss  aann  oofftteenn--nnoottiicceedd
ssppeecciieess  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ccaallll  oonn  tthhee  ffllooooddppllaaiinn..    IItt  uussuuaallllyy
lliivveess  aalloonnee  oorr  aass  aa  ccoouuppllee,,  bbuuiillddiinngg  nneessttss  iinn  ttrreeee  bbrraanncchheess
tthhaatt  llooookk  lliikkee  ssmmaallll  mmuudd  oovveennss..

RReeppttiilleess  --  FFoouurr  ssppeecciieess  ooff  rreeppttiilleess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd::
ccoommmmoonn  ccaaiimmaann  ((CCaaiimmaann  ccrrooccooddyylluuss)),,  ttoorrttuuggaa  mmoorrddeeddoorraa  ((CChheellyyddrraa
sseerrppeennttiinnaa)),,  aann  aabbuunnddaanntt  ttuurrttllee  iinn  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  iinn  tthhee
rriivveerrss,,  ggrreeeenn  iigguuaannaa  ((IIgguuaannaa  iigguuaannaa))  aanndd  tthhee  bbooaa  ccoonnssttrriiccttoorr
((BBooaa  ccoonnssttrriiccttoorr))..

AAmmpphhiibbiiaannss  --  OOnnee  ssppeecciieess,,  LLeeppttooddaaccttyylluuss  sspppp..,,  hhaass  bbeeeenn
rreeccoorrddeedd  aass  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  eeccoossyysstteemm  aanndd  lliivviinngg  oonn
tthhee  sshhoorree  ooff  tthhee  wweettllaanndd  oonn  ffllooaattiinngg  vveeggeettaattiioonn..

FFiisshh  --  TTwweellvvee  ssppeecciieess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd::  tteenn  nnaattiivvee  ssppeecciieess
aanndd  ttwwoo  iinnttrroodduucceedd  ssppeecciieess..    TThhee  ffiirrsstt,,  cchhaammee  ((DDoorrmmiittaattoorr
llaattiiffrroonnss)),,  iiss  tthhee  mmoosstt  aabbuunnddaanntt  nnaattiivvee  ssppeecciieess  aanndd  tthhee  mmoosstt
pprrooffiittaabbllee  ssppeecciieess  iinn  tthhee  mmaarrsshh..    IItt  lliivveess  iinn  bbootthh  eessttuuaarriinnee
aanndd  rriivveerr  eennvviirroonnmmeennttss..    VViieejjaa  ((AAeeqquuiiddeennss  rriivvuullaattuuss))  iiss
aabbuunnddaanntt  aanndd  iiss  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  rriivveerr  eennvviirroonnmmeenntt..    TThheerree  iiss  aa
llaarrggee  ddeemmaanndd  ffoorr  iitt..    HHuuaayyjjaa  ((LLeebbiiaassiinnaa  bbiimmaaccuullaattuuss))  aanndd
gguuaabbiinnaa  ((EElliioottrriiss  ppiiccttaa))  aarree  rriivveerr  ssppeecciieess,,  nnoott  aabbuunnddaanntt  iinn
tthhee  wweettllaanndd  aanndd  nnoott  ssoolldd  ccoommmmeerrcciiaallllyy..    GGuuaanncchhiicchhee  ((HHaapplliiaass
mmiiccrroolleeppiiss)),,  ssaarrddiinniittaa  ((AAssttiiaannaaxx  sspppp..))  aanndd  bbaabbuuddoo  ((RRhhaammddiiaa
wwaaggnneerrii))  aarree  rriivveerr  ssppeecciieess  iinn  ttrraaddee,,  bbuutt  nnoott  vveerryy  aabbuunnddaanntt..
LLiissaa  ((MMuuggiill  sspppp..))  iiss  aa  mmaarrkkeettaabbllee  ssppeecciieess  bbuutt  iiss  ssccaarrccee,,
lliivviinngg  iinn  eessttuuaarriinnee  eennvviirroonnmmeennttss..    TTwwoo  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  hhaavvee
nnoott  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    LLooccaallllyy,,  tthheeyy  aarree  ccaalllleedd  ooddoollaa  aanndd
bboonnggoo..    TTwwoo  eexxoottiicc  ssppeecciieess  ooff  ttiillaappiiaa  ((SSaarrootthheerrooddoonn  nniilloottiiccuuss
aanndd  SS..  mmoossssaammbbiiccuuss))  aarree  aabbuunnddaanntt  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  pprrooffiittaabbllee..
TThheeyy  lliivvee  iinn  tthhee  eessttuuaarriinnee  aanndd  rriivveerr  eeccoossyysstteemmss..

CCrruussttaacceeaannss  --  TThhrreeee  ssppeecciieess  ooff  ccrruussttaacceeaannss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd::
jjaaiibbaa  ((CCaalllliinneecctteess  sspppp..))  ooccccaassiioonnaallllyy  ccaappttuurreedd  iinn  iittss  jjuuvveenniillee
pphhaassee  aanndd  uussuuaallllyy  vveerryy  ssccaarrccee;;  aanndd  ttwwoo  ssppeecciieess  ooff  ccrraayyffiisshh
llooccaallllyy  ccaalllleedd  mmeessttiizzaa  ((MMaacchhrroobbrraacchhyyuumm  tteenneelllluumm))  aanndd  ccaaccaaññoo
((MMaacchhrroobbrraacchhyyuumm  aammeerriiccaannuuss))..    TThheeyy  aarree  aabbuunnddaanntt  iinn  tthhee  rraaiinnyy
sseeaassoonn  iinn  tthhee  rriivveerrss,,  aanndd  tthheerree  iiss  aa  ddeemmaanndd  ffoorr  tthheemm..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

AA  llaarrggee  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  mmaarrsshh  hhaavvee
sseevveerraall  ffoorrmmss  ooff  uussee  aanndd  eeaacchh  ooff  tthheemm  hhaass  sseevveerraall  uusseerrss..

FFiisshhiinngg  --  TThhiiss  iiss  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  wweettllaanndd,,
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aabbuunnddaanntt  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffiisshh,,  eessppeecciiaallllyy  cchhaammee
((DDoorrmmiittaattoorr  llaattiiffrroonnss))..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  ffiisshheerrmmeenn  iinn  tthhee  mmaarrsshh,,
dduurriinngg  eeaarrlliieerr  ppeerriiooddss  ooff  ffllooooddiinngg  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  LLaa
SSaabbaannaa  ccaauugghhtt  cchhaammeess  wwhheenn  tthhee  mmaarrsshh  oovveerrfflloowweedd  oonnttoo  tthhee  rrooaadd..
EEvveerryy  yyeeaarr  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  tthhee  ttoowwnn  ooff  LLaa  SSeegguuaa
hhoollddss  aa  cchhaammee  ffeessttiivvaall..    TThhiiss  cceelleebbrraattiioonn  iiss  hheelldd  bbeeccaauussee  ooff
tthhee  ddiieettaarryy  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppoorrttaannccee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhiiss
rreessoouurrccee  rreepprreesseennttss..

IInn  ssttuuddiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  cchhaammee  bbyy  PPHHIIMMAA--CCRRMM  ((11999922)),,
mmeennttiioonn  iiss  mmaaddee  tthhaatt  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  cchhaammee  iinn  LLaa  SSeegguuaa  iinn
11999911,,  iinn  aann  aavveerraaggee  aarreeaa  ooff  33..7755  hheeccttaarreess  ppeerr  ffaammiillyy,,  wwaass  3300



bbooxxeess  ppeerr  ffaammiillyy  ppeerr  yyeeaarr..    TThhee  aavveerraaggee  ssaalleess  pprriiccee  ppeerr  bbooxx  iinn
DDeecceemmbbeerr  11999933  wwaass  SS  110000,,000000  ((UUSS$$  5511))..    TThhiiss  rreepprreesseenntteedd  aann
aavveerraaggee  iinnccoommee  ooff  SS  33  mmiilllliioonn  ((UUSS$$  11,,553300))  ppeerr  ffaammiillyy  ppeerr  yyeeaarr..
TThhiiss  pprrooffiitt  iiss  ccrreeaatteedd  bbyy  aa  sseeccoonnddaarryy  aaccttiivviittyy  ccaarrrriieedd  oouutt
eexxtteennssiivveellyy  aanndd  oonn  aa  ssmmaallll  ssccaallee  wwiitthh  mmiinniimmuumm  ooppeerraattiioonnaall
ccoossttss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  nnoo  ffeeeeddiinngg  oorr  ppuummppiinngg
ooff  wwaatteerr..    TThhiiss  mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffaammiilliieess  eexxppllooiittiinngg
tthhee  cchhaammee  ttoo  ssppeenndd  mmoorree  ttiimmee  ffoorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass
aaggrriiccuullttuurree  oorr  rraanncchhiinngg,,  wwhhiicchh  ggeenneerraattee  aaddddiittiioonnaall  iinnccoommeess  ooff
SS  330000,,000000--440000,,000000  ((UUSS$$  115500  ttoo  UUSS$$  220000))  ppeerr  mmoonntthh..

IInn  LLaa  SSeegguuaa,,  tthheerree  aarree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  7700  ffiisshheerrmmeenn..    IInn  oonnee
sseessssiioonn  iinn  wwiinntteerr  ((llaassttiinngg  44  hhoouurrss)),,  aa  ggrroouupp  ooff  ffiisshheerrmmeenn
((eeiigghhtt  ttoo  nniinnee  ppeerrssoonnss))  ccaann  ccaattcchh  aabboouutt  1100  bbooxxeess  ooff  cchhaammee..
TThhee  pprriiccee  ppeerr  bbooxx  vvaarriieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ffiisshh..    AA
bbooxx  ooff  cchhaammeess  2200  cceennttiimmeettrreess  lloonngg  ((wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  224400
ffiisshh))  wwaass  ssoolldd  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999955  ffoorr  SS  116600,,000000  ((UUSS$$  5566))  aanndd  aa
bbooxx  ooff  cchhaammeess  3300  cceennttiimmeettrreess  lloonngg  ((aabboouutt  7700  ffiisshh))  ssoolldd  ffoorr  SS
224400,,000000  ((UUSS$$  8844))..

TThhee  ttiillaappiiaa  ((SSaarrootthheerrooddoonn  sspppp..))  iiss  tthhee  mmoosstt  aabbuunnddaanntt  ffiisshh  iinn
tthhee  mmaarrsshh  aanndd  iiss  ccaauugghhtt  ffrroomm  ssmmaallll  ssiizzeess  ((aabboouutt  1100
cceennttiimmeettrreess))..    IInn  oonnee  sseessssiioonn  ooff  ffiisshhiinngg,,  ffiisshheerrmmeenn  ccaann  ccaattcchh
uupp  ttoo  2200  bbooxxeess  ooff  ttiillaappiiaa..    TThhee  pprriiccee  ppeerr  bbooxx  ooff  ttiillaappiiaa  iiss
lleessss  tthhaann  tthhaatt  ooff  cchhaammee..    IInn  DDeecceemmbbeerr  11999955,,  iitt  ssoolldd  ffoorr  SS
4400,,000000  ((UUSS$$  1144))..    TThhee  ccaattcchh  iiss  ssoolldd  ttoo  mmeerrcchhaannttss  wwhhoo
ddiissttrriibbuuttee  iitt  ttoo  tthhee  mmaarrkkeettss  iinn  tthhee  iinntteerriioorr..

TThhee  ccrraayyffiisshh  ((MMaacchhrroobbrraacchhyyuumm  sspppp..))  iiss  aannootthheerr  rreessoouurrccee  uusseedd  bbyy
ffiisshheerrmmeenn..    IInn  wwiinntteerr,,  aa  ffiisshheerrmmaann  ccaann  ccaattcchh  uupp  ttoo  3300  kkiillooss  ooff
wwhhoollee  sshhrriimmpp  iinn  oonnee  sseessssiioonn..    OOnnee  kkiilloo  ooff  sshhrriimmpp  ssoolldd  iinn
DDeecceemmbbeerr  11999955  aatt  SS  66,,000000  ((UUSS$$  22))  ttoo  ttrraaddeerrss  iinn  tthhee  ttoowwnn  ooff
CChhoonnee..    NNoonneetthheelleessss,,  ccrraayyffiisshh  aarree  aallmmoosstt  aallwwaayyss  uusseedd  bbyy
ffiisshheerrmmeenn  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ccoonnssuummppttiioonn..

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  llaarrggee  ddeemmaanndd  ffoorr  cchhaammee  iinn  tthhee  aarreeaa,,  dduurriinngg  tthhee
ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss  llaannddoowwnneerrss  iinn  tthhee  wweettllaanndd  hhaavvee  ccoonnssttrruucctteedd
ppoonnddss  ffoorr  rraanncchhiinngg,,  bbuutt  pprroodduuccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee
iinnttrruussiioonn  ooff  ttiillaappiiaa  iinn  tthhee  ppoonnddss..    TThheerree  aarree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr
ooff  ssmmaallll  ttiillaappiiaa  iinn  tthhee  ppoonnddss  tthhaatt  ccoommppeettee  ffoorr  ssppaaccee  aanndd  ffoooodd
wwiitthh  tthhee  cchhaammee..    AA  ssccaarrcciittyy  ooff  cchhaammee  hhaass  pprroodduucceedd  cchhaannggeess  iinn
tthhee  hhaabbiittss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  tthhee  wweettllaanndd..    TThheeyy  ccoonnssuummee
aanndd  sseellll  vveerryy  ssmmaallll  cchhaammeess,,  iinncclluuddiinngg  lleennggtthhss  bbeettwweeeenn  1133  aanndd
1188  cceennttiimmeettrreess;;  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  lleennggtthh  ffoouunndd  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  iinn
CChhoonnee..    FFiisshheerrmmeenn  iinn  tthhee  mmaarrsshh  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  ooff
ootthheerr  nnaattiivvee  ssppeecciieess  ssuucchh  aass  vviieejjaa  ((AAeeqquuiiddeennss  rriivvuullaattuuss))  aanndd
gguuaanncchhiicchhee  ((HHoopplliiaass  mmiiccrroolleeppiiss))  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee
iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttiillaappiiaa..

AAggrriiccuullttuurree  --  IInn  tthhee  mmaarrsshh,,  sshhoorrtt--ccyyccllee  ccrrooppss  ssuucchh  aass  mmeelloonn,,
wwaatteerrmmeelloonn  ((CCiittrruulllluuss  vvuullggaarriiss)),,  ttoommaattoo  ((LLyyccooppeerrssiiccoonn
eessccuulleennttuumm)),,  mmaaiizzee  ((ZZeeaa  mmaayyss))  aanndd  rriiccee  ((OOrryyzzaa  ssaattiivvaa))  aarree
ggrroowwnn..    TThhee  ssaammee  ssppeecciieess  aass  iinn  tthhee  mmaarrsshh  pplluuss  ccoottttoonn
((GGoossssyyppiiuumm  bbaarrbbaaddeennssee))  aanndd  mmaanniioocc  ((MMaanniihhoott  eessccuulleennttaa))  aarree  aallssoo
ggrroowwnn  oonn  tthhee  hhiillllssiiddeess  ooppppoossiittee  tthhee  hhiigghhwwaayy  iinn  LLaa  SSaabbaannaa..
TThheessee  pprroodduuccttss  aarree  ssoolldd  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  mmaarrkkeettss  ooff  CChhoonnee  aanndd
TToossaagguuaa,,  aalltthhoouugghh  aannootthheerr  ppaarrtt  iiss  ssoolldd  oouuttssiiddee  ooff  MMaannaabbíí
pprroovviinnccee  ((GGuuaayyaaqquuiill,,  SSaannttoo  DDoommiinnggoo  aanndd  QQuueevveeddoo))..



TThheerree  aarree  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss  iinn  tthhee  wweettllaanndd  ssuucchh  aass  ppaaiiccoo
((CChheennooppooddiiuumm  aammbbrroossiiooiiddeess))  aanndd  llllaannttéénn  ((PPllaannttaaggoo  mmaajjoorr)),,  wwhhiicchh
hhaavvee  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  aarroouunndd  hhoouusseess..    TThhee  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss  aarree
uusseedd  aass  rreemmeeddiieess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  lleeaavveess  ooff  ppaaiiccoo  aarree  uusseedd
iinn  aann  iinnffuussiioonn  aaggaaiinnsstt  ssttoommaacchh  ppaarraassiitteess..    TThhee  lleeaavveess  ooff
llllaannttéénn  aarree  uusseedd  ttoo  cclleeaannssee  wwoouunnddss  aanndd  uullcceerraattiioonnss..    IItt  ccaann
aallssoo  bbee  uusseedd  wwiitthh  mmeenntthhooll  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  sswweelllliinngg,,  aanndd  iittss
eexxttrraacctt  iiss  uusseedd  ttoo  ttrreeaatt  ssttoommaacchh  uullcceerrss..

BBiirrddss  --  AAqquuaattiicc  bbiirrddss  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  LLaa
SSeegguuaa..    TThheeyy  uussee  tthhee  bbllaacckk--bbeelllliieedd  wwhhiissttlliinngg--dduucckk  ((DDeennddrrooccyyggnnaa
aauuttuummnnaalliiss)),,  ffuullvvoouuss  ttrreeee--dduucckk  ((DDeennddrrooccyyggnnaa  bbiiccoolloorr)),,
ggaallllaarreettaa  ((PPoorrpphhyyrruullaa  mmaarrttiinniiccaa))  aanndd  ppoollllaa  ddee  aagguuaa  ((GGaalllliinnuullaa
cchhlloorrooppuuss))  ffoorr  llooccaall  ccoonnssuummppttiioonn..    TThhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  LLaa
SSaabbaannaa  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  ooff  tthhee  ffuullvvoouuss  ttrreeee--dduucckk
aanndd  bbllaacckk--bbeelllliieedd  wwhhiissttlliinngg--dduucckk  aarree  sslloowwllyy  ddeeccrreeaassiinngg  bbeeccaauussee
ooff  hhuunnttiinngg  iinn  tthhee  wweettllaanndd..    TThheeyy  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  iitt  iiss  hhaarrmmffuull
ttoo  hhuunntt  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  bbiirrddss  aanndd  tthheenn  lleeaavvee  tthheemm  ddeeaadd
wwhheerree  tthheeyy  wweerree  kkiilllleedd..    TThhee  ddeeccoommppoosseedd  bbooddiieess  ssccaarree  aawwaayy  tthhee
dduucckkss  tthhaatt  vviissiitt  tthhee  mmaarrsshh..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  iiss  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy..    IItt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  3333
pplloottss  ooff  vvaarryyiinngg  ssiizzeess,,  ssoommee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  iinnhhaabbiittaannttss  aarroouunndd
tthhee  wweettllaanndd  aanndd  ootthheerrss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ppeerrssoonnss  tthhaatt  ddoo  nnoott  lliivvee
iinn  tthhee  aarreeaa..    AAtt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee,,  tthhee  mmaarrsshh  bbeelloonnggss  ttoo  4422
oowwnneerrss  ((AAnnnneexx  11))..    TThhee  DDuueeññaass  aanndd  MMeennddoozzaa  ffaammiilliieess  oowwnn  tthhee
llaarrggeesstt  nnuummbbeerr  ooff  pplloottss  iinn  tthhee  mmaarrsshh..    OOwwnneerrss  ddoo  nnoott  uussuuaallllyy
ddiirreeccttllyy  eexxppllooiitt  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy,,  rreennttiinngg  tthheemm  ttoo  ootthheerrss  ffoorr
ffiisshhiinngg  aanndd  aaggrriiccuullttuurree..

PPaarrttss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  llaarrggee  ffaarrmmss  llooccaatteedd  nneeaarr  SSaann  AAnnttoonniioo  aarree
uusseedd  aass  ppaassttuurreess  aanndd  ffoorr  tthhee  ggrraazziinngg  ooff  ccaattttllee..    TThhee  llaanndd
llooccaatteedd  iinn  LLaa  SSeegguuaa  iiss  uusseedd  pprriimmaarriillyy  ffoorr  ffiisshhiinngg  cchhaammee  iinn
wwiinntteerr  aanndd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  iinn  tthhee  ssuummmmeerr..    IInn  LLaa  SSaabbaannaa,,  tthhee
llaanndd  iiss  uusseedd  pprriimmaarriillyy  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree,,  ffiisshhiinngg  aanndd  tthhee
rraanncchhiinngg  ooff  cchhaammee..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

LLaanndd  iinn  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  iiss  iimmppoorrttaanntt
ffoorr  oowwnneerrss  bbeeccaauussee  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  wwhheenn  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iiss
llooww  iitt  iiss  uusseedd  ffoorr::

SShhoorrtt--ccyyccllee  ccrrooppss  --  MMaaiizzee,,  rriiccee,,  ttoommaattooeess,,  mmeelloonnss  aanndd
wwaatteerrmmeelloonnss..    TThheessee  ccrrooppss  aarree  ggrroowwnn  pprriimmaarriillyy  iinn  LLaa  SSaabbaannaa  aanndd
LLaa  SSeegguuaa..

RRaanncchhiinngg  --  LLaarrggee  ppaarrttss  ooff  tthhee  mmaarrsshh  nneeaarr  SSaann  AAnnttoonniioo  aarree  uusseedd
ffoorr  ggrraazziinngg  aanndd  ffoorr  rraaiissiinngg  aanndd  ffaatttteenniinngg  ddaaiirryy  ccoowwss..

FFiisshheerriieess  --  NNeeaarr  LLaa  SSeegguuaa  aanndd  LLaa  SSaabbaannaa,,  ppoonnddss  ((kknnoowwnn  aass
cchhaammeerraass))  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssttrruucctteedd  ffoorr  rraanncchhiinngg  cchhaammee..    AAtt  tthhee
pprreesseenntt  ttiimmee,,  tthheessee  cchhaammeerraass  aarree  nnoott  ooppeerraatteedd  eeffffiicciieennttllyy..



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

AAtt  tthhee  ssiittee  --

UUssee  ooff  ppeessttiicciiddeess::  DDuurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  wwhheenn  tthhee  wwaatteerr  lleevveell
iinn  tthhee  mmaarrsshh  bbeeggiinnss  ttoo  ddrroopp,,  lleeaavviinngg  aa  llaayyeerr  ooff  ssooiill  rriicchh  iinn
nnuuttrriieennttss  tthhaatt  iiss  uusseedd  ffoorr  sshhoorrtt--ccyyccllee  ccrrooppss  ((mmaaiizzee,,  rriiccee,,
wwaatteerrmmeelloonnss,,  mmeelloonnss,,  ttoommaattooeess))..    IInn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee
pprroodduuccttiioonn,,  hhiigghhllyy  ttooxxiicc  ppeessttiicciiddeess  aarree  uusseedd  tthhaatt  hhaarrmm  tthhee
nnaattiivvee  ffaauunnaa  ((bbiirrddss,,  ffiisshh,,  mmaammmmaallss  aanndd  rreeppttiilleess))..    SSooiill  aanndd
wwaatteerr  ssaammpplleess  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  mmaarrsshh  bbyy  VVeelláázzqquueezz  eett..  aall..  ((11999977))
sshhoowweedd  llooww  lleevveellss  ooff  AAllpphhaa  aanndd  DDeellttaa  iissoommeerrss  ooff  HHCCHH  iinn  tthhee
sseeddiimmeenntt..    IInn  EEccuuaaddoorr,,  HHCCHH  oorr  lliinnddaannoo  aanndd  aallll  tthheeiirr  iissoommeerrss
aarree  pprroohhiibbiitteedd  iinn  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess  ((RReeggiissttrroo  OOffiicciiaall  664499,,  2288
DDeecceemmbbeerr  11998833))  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  hhiigghhllyy  ttooxxiicc  aanndd  iirrrriittaattee  tthhee
sskkiinn  aanndd  eeyyeess  aanndd  aarree  ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  ccaanncceerroouuss..    AAllll  ooff  tthhee
iissoommeerrss  pprroodduuccee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnttaammiinnaattiioonn  tthhaatt  iiss  hhiigghhllyy
ttooxxiicc  ffoorr  ffiisshh,,  bbeeeess  aanndd  ootthheerr  ssppeecciieess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee
ppoolllluuttaannttss  rreemmaaiinn  aaccttiivvee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  yyeeaarr  iinn  tthhee
eennvviirroonnmmeenntt..

UUssee  ooff  ffiinnee--mmeesshh  nneettss  ffoorr  ffiisshhiinngg::  TThhee  hheeaavvyy  ddeemmaanndd  ffoorr  cchhaammee
iinn  tthhee  aarreeaa  aanndd  iittss  ssccaarrcciittyy  aarree  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt  hhiigghhllyy
pprreeddaattoorryy  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  ffiisshhiinngg  tteecchhnniiqquueess  ssuucchh  aass  ssmmaallll
mmeesshh  ((aa  mmeeaannss  tthhaatt  iiss  nnoonn--sseelleeccttiivvee  iinn  iittss  ccaappttuurree))  aarree  uusseedd..
CChhaammeess  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1155  cceennttiimmeettrreess  aarree  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg
ccaauugghhtt  aa  lleennggtthh  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ffiisshh  pprroobbaabbllyy  hhaass  nnoott  rreeaacchheedd
ffuullll  mmaattuurriittyy..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  --

SSiimmbbooccaall  ttiiddaall  ddaamm::  TThheerree  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllee  lloossss  ooff  wwaatteerr  ffrroomm
tthhee  mmaarrsshh  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ppoooorr
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ttiiddaall  ddaamm  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ttoowwnn  ooff  SSiimmbbooccaall..
TThhiiss  ddaamm  wwaass  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  ssaalliinniizzaattiioonn  ooff  tthhee
hhiigghheerr  llaanndd  ooff  tthhee  eessttuuaarryy  ooff  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  aanndd  ttoo  ssttoorree
ffrreesshh  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  CCaarrrriizzaall  aanndd  CChhoonnee  rriivveerrss  iinn  ssuummmmeerr  ffoorr
aaggrriiccuullttuurree..    NNoonneetthheelleessss,,  ssiinnccee  11998888  tthhee  ddaamm  hhaass  ssttooppppeedd
ffuunnccttiioonniinngg  ffuullllyy  aanndd  iiss  nnooww  aallmmoosstt  oobbssoolleettee..    IInn  oorrddeerr  ttoo
aavvooiidd  lloossss  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  ttoo  tthhee  eessttuuaarryy,,  eeaarrtthh  ddiikkeess  ((ttaappeess))
aarree  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  tthhee  bbeedd  ooff  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  nneeaarr  SSiimmbbooccaall..
TThhiiss  mmeeaassuurree  hhaass  ccrreeaatteedd  ccoonnfflliiccttss  aammoonngg  ffrreesshhwwaatteerr  uusseerrss
((sshhrriimmpp  rraanncchheerrss,,  ffiisshheerrmmeenn  aanndd  ffaarrmmeerrss))..    TThhee  ddiikkeess  pprreevveenntt
lloossss  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  aanndd  aarree  hhaarrmmffuull  ttoo  tthhee  sshhrriimmppeerrss  llooccaatteedd
iinn  tthhee  uuppppeerr  eessttuuaarryy,,  bbeeccaauussee  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn  iiss  aaddvveerrsseellyy
aaffffeecctteedd  bbyy  hhiigghh  lleevveellss  ooff  ssaalliinniittyy..    TThheeyy  rreessoorrtt  ttoo  bbrreeaakkiinngg
tthhee  ddiikkeess,,  wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  hhaarrmmss  tthhee  ffiisshheerrmmeenn  aanndd  ffaarrmmeerrss,,
bbeeccaauussee  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  qquuiicckkllyy  ddrrooppss  iinn  tthhee  mmaarrsshh..

CCuuttttiinngg  ooff  tthhee  mmaannggrroovvee  iinn  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  eessttuuaarryy::  TThhiiss  iiss
tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  tthhaatt  tthhee  ffiisshheerrmmeenn  iinn  tthhee  mmaarrsshh  ccllaaiimm  ccaauusseess
tthhee  ssccaarrcciittyy  ooff  cchhaammeess..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffiisshheerrmmeenn,,  tthhee
cchhaammeess  mmiiggrraattee  ttoo  tthhee  mmaannggrroovvee  iinn  tthhee  eessttuuaarryy  ttoo  rreepprroodduuccee  aanndd
ffeeeedd..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBoonniiffaazz  eett  aall..  ((11998855)),,  mmiiggrraattiioonn  ooff  cchhaammee
ttoo  tthhee  mmaannggrroovvee  pprroobbaabbllyy  ooccccuurrss  iinn  tthhee  wwiinntteerr  mmoonntthhss  wwhheenn  tthhee
ffllooww  ooff  tthhee  rriivveerr  iinnccrreeaasseess,,  ccaarrrryyiinngg  ffiisshh  ddoowwnnrriivveerr  ttoo  wwaatteerr



ooff  ggrreeaatteerr  ssaalliinniittyy..    TThhee  iinnccrreeaassee  iinn  wwaatteerr  ssaalliinniittyy  aanndd  tthhee
aabbuunnddaannccee  ooff  ffoooodd  iinn  tthhee  mmaannggrroovveess  ffaavvoouurrss  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee
cchhaammee..

TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttiillaappiiaa  ((SSaarrootthheerrooddoonn  sspppp..))  iinn  11998833  ffoorr
rraanncchhiinngg::  IItt  iiss  tthhoouugghhtt  tthhaatt  tthhiiss  ffiisshh  ccoommppeetteess  wwiitthh  tthhee  cchhaammee
aanndd  pprroobbaabbllyy  wwiitthh  ootthheerr  ssppeecciieess  ffoorr  ffoooodd  aanndd  ssppaaccee  wwiitthhiinn  tthhee
mmaarrsshh..

TThhee  ooppeenn  ggaarrbbaaggee  dduummpp  ffoorr  ssoolliidd  wwaassttee  ooff  tthhee  ttoowwnn  ooff  CChhoonnee::  IItt
iiss  llooccaatteedd  nneeaarr  tthhee  ttoowwnn  ooff  LLaa  SSaabbaannaa,,  oonn  tthhee  ssiiddeess  ooff  tthhee
ssuurrrroouunnddiinngg  hhiillllss,,  aatt  tthhee  ffoooott  ooff  tthhee  CChhoonnee--TToossaagguuaa  hhiigghhwwaayy..
TThhee  ggaarrbbaaggee  dduummpp  hhaass  bbeeccoommee  aa  ppootteennttiiaall  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd
hheeaalltthh  hhaazzaarrdd  ffoorr  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  iittss  iinnhhaabbiittaannttss..    IItt  lleeaaddss  ttoo
aa  pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  iinnsseeccttss,,  rrooddeennttss  aanndd  ootthheerr  vveeccttoorrss  ffoorr
ddiisseeaassee..    DDeeccoommppoossiittiioonn  ooff  ggaarrbbaaggee  ggeenneerraatteess  ttooxxiicc  ggaasseess  aanndd
lliiqquuiiddss  tthhaatt  eeaassiillyy  sseeeepp  iinnttoo  tthhee  mmaarrsshh..    TThhiiss  bbeeccoommeess  eevviiddeenntt
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  wwiinntteerr  wwiitthh  tthhee  aarrrriivvaall  ooff  hheeaavvyy  rraaiinnss,,
ddeetteerriioorraattiinngg  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  wweettllaanndd..    WWaatteerr  iiss  nnoott  oonnllyy
tthhee  mmeeaannss  tthhaatt  ssuussttaaiinnss  lliiffee  iinn  tthheessee  eennvviirroonnmmeennttss  bbuutt  aallssoo
tthhee  mmoosstt  vvaalluuaabbllee  rreessoouurrccee  nneeeeddeedd  bbyy  uusseerrss  ooff  tthhee  mmaarrsshh  ffoorr
tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  ((aaggrriiccuullttuurree,,  rraanncchhiinngg,,  ffiisshhiinngg  aanndd  rraaiissiinngg
ooff  cchhaammeess))..    CCuurrrreennttllyy,,  hheerroonnss  lliivviinngg  iinn  tthhee  mmaarrsshh  ffeeeedd  oonn  tthhee
ggaarrbbaaggee  dduummpp,,  wwhhiicchh  sspprreeaaddss  ddiisseeaassee..

TThhee  pprroojjeecctt  ""MMuullttiippllee  PPrrooppoossaall  ffoorr  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  DDrraaiinnaaggee
CCaarrrriizzaall--CChhoonnee""::  TThheerree  aarree  ppllaannss  ffoorr  aa  CCeennttrroo  ddee
RReehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  MMaannaabbíí  ((CCRRMM)),,  wwiitthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr
iirrrriiggaattiinngg  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1144,,000000  hheeccttaarreess  iinn  tthhee  vvaalllleeyyss  ooff  tthhee
CCaarrrriizzaall  aanndd  CChhoonnee  rriivveerrss,,  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  wweettllaanndd..
TThhee  pprroojjeecctt  sseeeekkss  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  wweettllaanndd  iinnttoo  aa
llaarrggee  llaakkee  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1111  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  aanndd  ttoo  uussee  iitt
aass  aa  ssiittee  ffoorr  tthhee  oovveerrffllooww  ooff  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  ttoo  pprreevveenntt
ffllooooddiinngg  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  rriivveerr  iinn  tthhee  ttoowwnn  ooff  CChhoonnee..    TThhee
ffoolllloowwiinngg  eennggiinneeeerriinngg  wwoorrkkss  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaannnneedd::

--  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  nneeww  ddaamm  aatt  SSiimmbbooccaall
--  AA  ddrraaiinn  oorr  ccaannaall  llooccaatteedd  nneeaarr  tthhee  ttoowwnn  ooff  SSaann  AAnnttoonniioo
tthhaatt  wwiillll  sseenndd  eexxcceessss  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  CChhoonnee  RRiivveerr  ttoo  tthhee
mmaarrsshh  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ffllooooddiinngg  ooff  tthhee  ttoowwnn  ooff  CChhoonnee
--  EEnnggiinneeeerriinngg  wwoorrkkss  iinn  tthhee  CCaarrrriizzaall  RRiivveerr

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  11999944--11999977,,  tthhee  PPrrooggrraammaa  ddee  MMaanneejjoo  ddee
RReeccuurrssooss  CCoosstteerroo  ((PPMMRRCC))  ddeevveellooppeedd  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt
ppllaann  ffoorr  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  wwiitthh  llooccaall  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  iinn
ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  wweettllaanndd..
TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  aarree  ssuummmmaarriisseedd  iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt
ooff  eeiigghhtt  bbaassiicc  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff
ffoouurr  kkeeyy  aarreeaass  ooff  tthhee  wweettllaanndd::  ii))  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  wweettllaanndd,,
iiii))  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess,,  iiiiii))  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  iinn
tthhee  wweettllaanndd  aanndd  iivv))  ttrraaiinniinngg  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  ffoorr
tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  uussee  tthhee  wweettllaanndd..    TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  wwaass
aacccceepptteedd  aanndd  aapppprroovveedd  llooccaallllyy  iinn  MMaarrcchh  11999988  bbyy  tthhee  CCoommiittéé
ZZoonnaall  ooff  tthhee  ZZoonnaa  EEssppeecciiaall  ddee  MMaanneejjoo  BBaahhííaa--SSaann  VViicceennttee--CCaannooaa,,
wwhhiicchh  iiss  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  aarreeaa  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  LLaa
SSeegguuaa  wweettllaanndd  bbeelloonnggss  aanndd  wwhheerree  tthhee  PPMMRRCC  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn



iinntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  CCoommiittéé  ZZoonnaall  iiss  ccoommppoosseedd
ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  ZZoonnaa  EEssppeecciiaall  ddee
MMaanneejjoo  BBaahhííaa  ddee  CCaarrááqquueezz--SSaann  VViicceennttee--CCaannooaa  wwiitthh  tthhee  ppoowweerr  ooff
ddeecciissiioonn  oovveerr  llooccaall  ppllaannnniinngg  aanndd  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt
ooff  ccooaassttaall  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaa..
WWiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ppllaann,,  tthhee  PPMMRRCC  hhaass  bbeegguunn  ttoo
iimmpplleemmeenntt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess..

PPoolliiccyy  22..    IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmiinngg  tteecchhnniiqquueess  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh
tthhee  mmaarrsshh  eeccoossyysstteemm  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  uussee  ooff  nnoonnttooxxiicc
ppeessttiicciiddeess..    TThhiiss  ppoolliiccyy  sseeeekkss  ttoo  eessttaabblliisshh  mmoonniittoorriinngg
pprrooggrraammmmeess  ffoorr  ppeessttiicciiddeess  aanndd  ttoo  pprroommoottee  aawwaarreenneessss  aanndd
ttrraaiinniinngg  ooff  ffaarrmmeerrss..    FFoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  PPMMRRCC
hhaass  hhiirreedd  aann  aaggrroonnoommiisstt  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  ttoowwnnss  ooff
SSaann  AAnnttoonniioo,,  LLaa  SSeegguuaa  aanndd  LLaa  SSaabbaannaa  iinn  oorrddeerr  ttoo  eessttaabblliisshh
pprraaccttiiccaall  ppiilloott  ffaarrmmiinngg  pprroojjeeccttss  uussiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  tteecchhnniiqquueess
tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaarrmm  tthhee  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  ooff  tthhee  mmaarrsshh,,  ddiirreeccttllyy
iinnvvoollvviinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthheessee  aaccttiivviittiieess..    TThhee  aaggrroonnoommiisstt
aallssoo  lleeaaddss  wwoorrkksshhooppss  oonn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aaggrroocchheemmiiccaallss  ffoorr
sshhoorrtt--ccyyccllee  ccrrooppss,,  tthhee  ccrrooppss  ccoommmmoonnllyy  ppllaanntteedd  iinn  tthhee  wweettllaanndd..

PPoolliiccyy  33..    PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  ssppoorrtt  hhuunnttiinngg  ooff  bbiirrddss  iinn  tthhee  mmaarrsshh
aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  wweettllaanndd
aass  aa  rreessttiinngg  ssiittee  ffoorr  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss..    TThhee  wweettllaanndd  wwiillll  bbee
ggiivveenn  nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprrootteeccttiioonn  ssttaattuuss..    TThhee
ssppeecciiffiicc  aaccttiioonn  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iiss  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  ffoorr
ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  aass  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa..    IInn
oorrddeerr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ppoolliiccyy  aanndd  pprrooggrraammmmee,,  tthhee  PPrrooggrraammaa  ddee
MMaanneejjoo  ddee  RReeccuurrssooss  CCoosstteerrooss  ((PPMMRRCC)),,  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell
AAmmbbiieennttee  aanndd  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnsseerrvvaattiioonn  UUnniioonn  ((IIUUCCNN))  hhaavvee  ssiiggnneedd
aann  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  ccooooppeerraattee  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacchh  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg
wwiitthh  llaannddoowwnneerrss  iinn  tthhee  wweettllaanndd  ssoo  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff
EEccuuaaddoorr  ccaann  rreeqquueesstt  tthhee  BBuurreeaauu  ooff  tthhee  RRaammssaarr  CCoonnvveennttiioonn  ttoo
ddeeccllaarree  iitt  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee,,  ggiivviinngg  tthhee  wweettllaanndd  aann
iimmppoorrttaanntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaattuuss..    TThhee  oowwnneerrss''  ssuuppppoorrtt  hhaass  bbeeeenn
oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  aann  aaggrreeeemmeenntt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  dduurriinngg  11999966--11999977,,
tthhee  PPMMRRCC  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  ssuurrvveeyy  aaiimmeedd  aatt  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  nnuummbbeerr
ooff  bbiirrddss  tthhaatt  lliivvee  iinn  tthhee  wweettllaanndd..    TThhee  ssuurrvveeyy  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt
ttoo  lleeaarrnn  wwhheetthheerr  LLaa  SSeegguuaa  ccoommpplliieess  wwiitthh  ccrriitteerriioonn  33aa,,  tthhuuss
mmaakkiinngg  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  lliisstt  aanndd  cceerrttiiffyy  tthhee  wweettllaanndd  aass  bbeeiinngg  ooff
iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee..    TThhee  ssttuuddyy  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthhee
wweettllaanndd  ssuussttaaiinnss  aa  mmoonntthhllyy  ppooppuullaattiioonn  ooff  aabboouutt  2200,,000000  bbiirrddss,,
wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  iitt  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhiiss  ccrriitteerriioonn..

PPoolliiccyy  88..    TToo  bbeeggiinn  aa  pprroocceessss  ooff  ppuubblliicc  eennvviirroonnmmeennttaall
eedduuccaattiioonn  pprroommoottiinngg  tthhee  ssoocciiaall,,  eeccoollooggiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc
iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  aalllloowwiinngg  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  ssyysstteemmss
ooff  gglloobbaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  wweettllaanndd''ss  rreessoouurrcceess  bbaasseedd  oonn
ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  PPMMRRCC  hhaass  pprreeppaarreedd  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss
((vviiddeeooss,,  ppaammpphhlleettss  aanndd  gguuiiddeebbooookkss))  ttoo  ttrraaiinn  sscchhooooll  tteeaacchheerrss  iinn
tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  wweettllaanndd..

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

AAss  mmeennttiioonneedd  uunnddeerr  tthhee  pprreevviioouuss  iitteemm,,  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  hhaass  aa
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  eeiigghhtt  ppoolliicciieess  aanndd  sseevveerraall
mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  wweettllaanndd..    AAmmoonngg
tthhee  ppoolliicciieess  ppllaannnneedd,,  oonnllyy  tthhoossee  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  hhaavvee  bbeeeenn



iimmpplleemmeenntteedd  ppaarrttiiaallllyy  oorr  ffuullllyy..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess  hhaavvee
nnoott  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd::

PPoolliiccyy  11..    EEnnssuurraannccee  tthhaatt  tthhee  mmaarrsshh  mmaaiinnttaaiinnss  aann  aarreeaa  tthhaatt  iiss
ppeerrmmaanneennttllyy  ffllooooddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee
ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  aanndd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssuussttaaiinnaabbllee  ffiisshhiinngg  aanndd
ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhee  ttwwoo  aannnnuuaall  sseeaassoonnss..

PPoolliiccyy  44..    IImmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  hhyyggiieennee  aanndd  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonnss  ooff
tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  mmaarrsshh..

PPoolliiccyy  55..    EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffiisshheerriieess  iinn  tthhee  mmaarrsshh,,  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  oonn
rreegguullaattiinngg  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  cchhaammee..

PPoolliiccyy  66..    SSuuppppoorrtt  ffoorr  pprrooggrraammmmeess  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd
rreeccuuppeerraattiioonn  ooff  tthhee  mmaannggrroovvee  iinn  tthhee  CChhoonnee  eessttuuaarryy..

PPoolliiccyy  77..    AAssssuurraannccee  tthhaatt  ppoonnddss  uusseedd  ffoorr  ggrroowwiinngg  aaqquuaattiicc
ssppeecciieess  aarree  nnoott  ccrreeaatteedd  aatt  ssiitteess  wwhheerree  tthheerree  iiss  nnaattuurraall
cciirrccuullaattiioonn  ooff  wwaatteerr  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  tthhee  CCaarrrriizzaall  RRiivveerr..
TThhee  uussee  ooff  nnaattiivvee  ssppeecciieess  ssuucchh  aass  tthhee  cchhaammee  aanndd  ccrraayyffiisshh  wwiillll
aavvooiidd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  eexxoottiicc  aaqquuaattiicc  ssppeecciieess  ttoo  tthhee  mmaarrsshh..

TThhee  mmaaiinn  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn
ooff  tthheessee  ppoolliicciieess  iiss  aa  llaacckk  ooff  ffuunnddss..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

CCuurrrreennttllyy,,  nnoo  pprroojjeeccttss  aarree  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

TThheerree  iiss  nnoo  pprrooggrraammmmee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  ssppeecciiffiiccaallllyy
ffoorr  LLaa  SSeegguuaa..    TThhee  PPMMRRCC  uunnddeerr  tthhee  pprrooggrraammmmee  aanndd  eedduuccaattiioonnaall
aaccttiivviittiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee  ZZoonnaa  EEssppeecciiaall  ddee  MMaanneejjoo  BBaahhííaa  ddee
CCaarrááqquueezz--SSaann  VViicceennttee--CCaannooaa  ((ooff  wwhhiicchh  tthhee  mmaarrsshh  iiss  aa  ppaarrtt))  iiss
wwoorrkkiinngg  ttoo  ttrraaiinn  sscchhoooolltteeaacchheerrss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ooff  SSaann
AAnnttoonniioo,,  LLaa  SSeegguuaa  aanndd  LLaa  SSaabbaannaa  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff
ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinn  tthhee  mmaarrsshh  aanndd  aabboouutt  wwiissee  uussee..    IInn  ssuuppppoorrtt  ooff
tthhee  ttrraaiinniinngg,,  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd::  aann
eedduuccaattiioonnaall  vviiddeeoo  eennttiittlleedd  ""LLaa  MMaaddrree  CCiiéénnaaggaa"",,  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss
aa  tteeaacchhiinngg  gguuiiddee  ffoorr  iittss  uussee;;  ""LLaa  SSeegguuaa::  UUnn  wweettllaanndd  ddee  aagguuaa
dduullccee,,  ssuu  eennccaannttoo  yy  uuttiilliiddaadd"";;  aanndd  ""LLaass  cciiéénnaaggaass,,  hhuummeeddaalleess  ddee
aagguuaa  dduullccee""..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

SSppoorrtt  hhuunnttiinngg  ooff  bbiirrddss  ((OOccttoobbeerr--NNoovveemmbbeerr))

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TThhee  tteerrrriittoorriiaall  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  LLaa  SSeegguuaa  mmaarrsshh  iiss  tthhee
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ttoowwnn  ooff  CChhoonnee
rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  mmaayyoorr..    IItt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee
mmaarrsshh  iiss  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  4422  oowwnneerrss  wwiitthh  vvaarryyiinngg
aammoouunnttss  ooff  llaanndd  iinn  tthhee  wweettllaanndd..    AAddmmiinniissttrraattiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn
ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  DDiirreeccttiioonn  ddee



ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddee
AAmmbbiieennttee..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

BBeeccaauussee  tthheessee  aarree  pprriivvaattee  pprrooppeerrttiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee
PPaattrriimmoonniioo  NNaacciioonnaall  ddee  ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  ((SSNNAAPP)),,  tthhee  wweettllaanndd  iiss
nnoott  uunnddeerr  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  DDiirreecccciióónn  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess
yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  ((DDNNAANNVVSS))..    TThhee  aaggeennccyy  wwiitthh  ddiirreecctt
jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  tthhiiss  aarreeaa  iiss  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  AAmmbbiieennttee
((MMAA))  aanndd  tthhee  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa  ee  HHiiddrroollooggííaa
((IINNAAMMHHII))..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  nnoo  ddiirreecctt  jjuurriissddiiccttiioonn,,  tthhee
PPrrooggrraammaa  ddee  MMaanneejjoo  ddee  RReeccuurrssooss  CCoosstteerrooss  ((PPMMRRCC))  aanndd  tthhee  WWoorrlldd
CCoonnsseerrvvaattiioonn  UUnniioonn  ((IIUUCCNN))  aarree  tthhee  oonnllyy  iinnssttiittuuttiioonnss  ttooggeetthheerr
wwiitthh  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  AAmmbbiieennttee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa..

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


