
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

TTrraannssllaattiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  sshheeeett  bbyy  CChhaarrlleess  AAkkiinn
((AAuugguusstt  22000000))

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  2222  DDeecceemmbbeerr  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  GGuuaatteemmaallaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

1177    1100''  3300""  --  1177    4499''  5533""  NNoorrtthh  llaattiittuuddee
9900    22''    4444""  --  9900    5588''    33""  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  6600--118822  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  113322,,990000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  aa  ccoommpplleexx  wwaatteerr  bbaassiinn  ccrreeaatteedd  bbyy  sseevveerraall
rriivveerrss  aanndd  llaakkeess,,  ffoorrmmnngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbaassiinn  ooff  tthhee  RRííoo
UUssuummaacciinnttaa..    IInn  tthhee  lloowweesstt  ppaarrtt,,  tthheerree  iiss  aann  aalllluuvviiaall  ppllaaiinn
aanndd  ppaattcchheess  ooff  ttaallll  ffoorreesstt,,  ttrraannssiittiioonn  ffoorreesstt,,  mmaarrsshheess  aanndd
llaaggoooonnss..    IItt  iiss  aa  ffrraaggiillee  wweettllaanndd  tthhrreeaatteenneedd  bbyy
ddeesseerrttiiffiiccaattiioonn  ffrroomm  ddrroouugghhtt  tthhrroouugghh  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee
ddrraaiinnaaggee  ppaatttteerrnn..    IItt  iiss  tthhee  llaasstt  rreeffuuggee  ffoorr  ssppeecciieess  ddeeppeennddeenntt
oonn  wwaatteerr  oonn  tthhee  YYuuccaattaann  ppeenniinnssuullaa..    IIttss  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeeppeennddss
oonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall  MM,,  NN,,  OO,,  PP,,  RR,,  SSpp,,  SSss,,  TTpp,,  TTss,,  YY,,
ZZkk

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::  11aa,,  22aa,,  33bb,,  44aa,,  44bb

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

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

OOssccaarr  FFrraanncciissccoo  LLaarraa
VViiaa  55,,  44--5500,,  ZZoonnaa  44
EEddiiffiicciioo  MMaayyaa,,  44    nniivveell

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

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iinncclluuddeess  tthhee  ggrreeaatteesstt
ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ffrreesshhwwaatteerr  wweettllaannddss  iinn  MMeessooaammeerriiccaa,,  ddiivviiddeedd
iinnttoo  ttwwoo  mmaaiinn  wwaatteerr  bbaassiinnss..    IItt  iiss  aann  aarreeaa  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwiinntteerr
ffllooooddiinngg,,  wwiitthh  aa  ffllaatt  ttooppooggrraapphhyy  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  rriivveerrss  aanndd
ssttrreeaammss,,  bbuutt  aallssoo  ppeerrmmaanneenntt  bbooddiieess  ooff  wwaatteerr  ((llaakkeess  aanndd  ppoonnddss))..
IItt  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  YYuuccaattaann  ppeenniinnssuullaa  aanndd  iiss  ooff  kkaarrssttiicc
oorriiggiinn  wwiitthh  aa  tthhiinn  aanndd  ffrraaggiillee  ssttrruuccttuurree..    IItt  ffoorrmmss  aa  hhiigghh
ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess
ooff  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  ssuucchh  aass  tthhee  ssccaarrlleett  mmaaccaaww  ((AArraa  mmaaccaaoo)),,



jjaagguuaarr  ((PPaanntthheerraa  oonnccaa)),,  BBeelliizzee  ccrrooccooddiillee  ((CCrrooccooddyylluuss
mmoorreelleettiiii)),,  BBaaiirrdd''ss  ttaappiirr  ((TTaappiirruuss  bbaaiirrddiiii)),,  jjaabbiirruu  ((JJaabbiirruu
mmyycctteerriiaa)),,  mmeeaallyy  aammaazzoonn  ((AAmmaazzoonnaa  ffaarriinnoossaa))  aanndd  bbiigg--lleeaaff
mmaahhooggaannyy  ((SSwwiieetteenniiaa  mmaaccrroopphhyyllllaa))..    IItt  iiss  aallssoo  aann  iimmppoorrttaanntt
aarreeaa  bbeeccaauussee  iitt  pprroovviiddeess  hhaabbiittaatt  ffoorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnuummbbeerrss  ooff
aaqquuaattiicc  bbiirrddss..    TThheerree  aarree  mmaannyy  ssppeecciieess  ooff  eennddeemmiicc  aanndd  rraarree
ffiisshh  iinn  tthhiiss  wweettllaanndd  ssuucchh  aass  tthhee  ccíícclliiccoo  ((PPeetteenniiaa  sspplleennddiiddaa))
aanndd  tthhee  ggaarr  ((LLeeppiissoosstteeuuss  ttrrooppiiccuuss))..    TThhee  ffiisshheerriieess  iinn  tthhee
rreeggiioonn  aarree  ooff  ggrreeaatt  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  ddiieett  aanndd  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee
ssuurrrroouunnddiinngg  hhuummaann  ppooppuullaattiioonnss..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  ((RRííoo  EEssccoonnddiiddoo))  iiss  iinn
nnoorrtthhwweesstteerrnn  GGuuaatteemmaallaa  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeettéénn,,  wwiitthh  aann
aarreeaa  ooff  228899,,991122  hheeccttaarreess  aanndd  ffoorrmmss  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ppaarrttss  ooff
tthhee  MMaayyaa  BBiioosspphheerree  RReesseerrvvee..    IItt  iiss  iinn  tthhee  MMuunniicciippiioo  ooff  SSaann
AAnnddrrééss,,  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeettéénn,,  aanndd  tthhee  cclloosseesstt  ttoowwnn  iiss  EEll
NNaarraannjjoo,,  llooccaatteedd  1122  kkiilloommeettrreess  ffrroomm  tthhee  ppaarrkk  aanndd  wwhhoossee
ppooppuullaattiioonn  iinn  AApprriill  11999988  wwaass  33,,550000  iinnhhaabbiittaannttss..    TThheerree  aarree
pprroobbaabbllyy  33220000  aaddddiittiioonnaall  iinnhhaabbiittaannttss  sseettttlleedd  iinn  tthhee  ppaarrkk..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

GGeeoollooggyy  aanndd  ggeeoommoorrpphhoollooggyy::  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk
ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  YYuuccaattaann  ppeenniinnssuullaa  aanndd  aallll  ooff  tthhee  tthhiinn  ssooiill
iiss  ooff  kkaarrssttiicc  oorriiggiinn  aanndd  ffrraaggiillee  ssttrruuccttuurree..    TThhee  ssooiill  iiss
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ffoorreessttrryy,,  bbuutt  nnoott  ffoorr  ffaarrmmiinngg  oorr
rraanncchhiinngg..    MMoosstt  ooff  tthhee  llaanndd  iiss  ffllaatt,,  rraannggiinngg  bbeettwweeeenn  6600  aanndd
118822  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell,,  ffoorrmmiinngg  llaakkeess,,  ffllooooddppllaaiinnss,,  rriivveerrss
aanndd  ssttrreeaammss,,  pprroodduucceedd  bbyy  aann  aalllluuvviiaall  ppllaaiinn..    IItt  iiss  tthhee  wweetttteesstt
ppaarrtt  ooff  tthhee  YYuuccaattaann  PPeenniinnssuullaa..

OOrriiggiinn::  NNaattuurraall

HHyyddrroollooggyy::  RRaaiinnffaallll  mmeeaassuurriinngg  ssttaattiioonnss  rreeppoorrtt  rraaiinn  iinn  aallll
mmoonntthhss  ffrroomm  11998811  ttoo  11999933..    TThhee  mmaaiinn  bbaassiinn  iiss  tthhee  RRííoo  SSaann  PPeeddrroo
wwiitthh  aann  aarreeaa  ooff  1133,,880000  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  aanndd  aa  lleennggtthh  ooff  118866
kkiilloommeettrreess..    IIttss  ttrriibbuuttaarriieess  aarree  tthhee  CChhooccoopp,,  EEssccoonnddiiddoo,,
SSaacclluucc,,  SSaann  JJuuaann  aanndd  TTaammaarriiss  rriivveerrss,,  pplluuss  tthhee  PPeejjee  LLaarrggaattoo  aanndd
AAgguuaa  DDuullccee  ssttrreeaammss..    FFrroomm  rreecceenntt  ssttuuddiieess,,  iitt  iiss  kknnoowwnn  tthhaatt
cchhaannggeess  iinn  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iinn  tthhee  RRííoo  SSaann  PPeeddrroo  aarree  ssmmaallll,,
bbeettwweeeenn  00..8833  aanndd  22..8888  mmeettrreess  bbeettwweeeenn  tthhee  ddrryy  aanndd  wweett  sseeaassoonnss..

TThheerree  aarree  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  ddrraaiinnaaggee  iinn  tthhee  rreeggiioonn::  aa  ddrraaiinnaaggee
nneettwwoorrkk  iinn  aallll  ddiirreeccttiioonnss  tthhaatt  ooccccuurrss  oonn  tthhee  fflloooodd  ppllaaiinnss,,
wwhheerree  ffllooww  oofftteenn  jjooiinnss  ssttrreeaammss,,  llaakkeess  wwiitthh  aabbaannddoonneedd  mmeeaannddeerrss
aanndd  llaakkeess  iinn  aabbaannddoonneedd  ssttrreeaammss  wwiitthh  ccoonnnneeccttiinngg  ccaannaallss..    AA
sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  ddrraaiinnaaggee  iiss  aa  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkk  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa
cciirrccuullaarr  hhoollllooww  ((ddoolliinnee)),,  ttyyppiiccaall  ooff  tthhee  rreeggiioonnss  ffoorrmmeedd  oonn
lliimmeessttoonnee  ssuubbssttrraattaa..    IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthhee  ddoolliinneess  ddrraaiinn
uunnddeerrggrroouunndd..

SSooiillss  aanndd  cchheemmiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss::

aa..  HHiigghh  ppllaatteeaauu::  ddeeeepp,,  ddaarrkk  bbrroowwnn,,  mmooddeerraatteellyy  ddrraaiinneedd  ccllaayy
ssooiillss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ffoorrmmeedd  oonn  ccaallccaarriioouuss  rroocckk  iinn  aa  ffllaatt  oorr



sslliigghhttllyy  hhiillllyy  ttooppooggrraapphhyy..    TThheeyy  ccrraacckk  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  aanndd
bbeeccoommee  hheeaavvyy  wwiitthh  wwaatteerr  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..

CCllaassssiiffiiccaattiioonn::  vveerrttiissoollss;;  ssuubboorrddeerr,,  uusstteerrttss;;  ssooiill  ggrroouupp,,
cchhrroommuusstteerrttss;;  ssuubbggrroouupp,,  uuddiicc  cchhrroommuusstteerrttss..

TThhee  cchheemmiiccaall  ccoommppoossiittiioonn  iiss  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  PP,,  KK,,  ZZnn  aanndd  AAll  iinn
llooww  ccoonncceennttrraattiioonnss;;  MMgg,,  CCuu,,  FFee  aanndd  MMnn  iinn  aaddeeqquuaattee  ttoo  llooww
ccoonncceennttrraattiioonnss;;  CCaa,,  SS  aanndd  BB  aarree  vveerryy  hhiigghh;;  CCaa//MMgg  hhiigghh  aanndd  MMgg//KK
iiss  aaddeeqquuaattee..

bb..  IInntteerrmmeeddiiaattee  ppllaatteeaauu::  ddeeeepp,,  ggrreeyyiisshh  bbrroowwnn,,  ppoooorrllyy  ddrraaiinneedd
ccllaayy  ssooiillss  bbeeccaauussee  tthheeyy  rreemmaaiinn  wweett  mmuucchh  ooff  tthhee  ttiimmee,,
ddeevveellooppiinngg  oonn  ffiinnee  rreessiidduuee  ooff  lliimmeessttoonnee  wwiitthh  ssllooppeess  ooff  lleessss
tthhaann  44  ppeerr  cceenntt..

CCllaassssiiffiiccaattiioonn::  vveerrttiissoollss;;  ssuubboorrddeerr,,  uuddeerrtt,,  ssooiill  ggrroouupp,,
cchhrroommuusstteerrttss;;  ssuubbggrroouupp,,  ttyyppiicc  cchhrroommuusstteerrttss

TThhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  mmiinneerraallss  iiss  PP,,  KK  aanndd  CCuu  llooww;;  CCaa,,  MMgg,,  SS
aanndd  BB  aaddeeqquuaattee;;  FFee  aanndd  AAll  hhiigghh  ttoo  llooww..    TThhee  rreellaattiioonnss  CCaa//MMgg
aanndd  CCaa//KK  aarree  hhiigghh,,  wwhhiillee  MMgg//KK  iiss  aaddeeqquuaattee..

cc..  AArreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg::  DDeeeepp,,  vveerryy  ddaarrkk  ggrreeyy  aanndd  ppoooorrllyy
ddrraaiinneedd  ccllaayy  ssooiillss  bbeeccaauussee  tthhee  wwaatteerr  ttaabbllee  iiss  aatt  tthhee  ssuurrffaaccee..
TThheeyy  ffoorrmm  oonn  rreessiidduuaall  mmaatteerriiaall  ffrroomm  ccaallccaarriioouuss  rroocckkss  wwiitthh  ffllaatt
rreelliieeff..

CCllaassssiiffiiccaattiioonn::  vveerrttiissoollss;;  ssuubboorrddeerr,,  uuddeerrttss;;  ssooiill  ggrroouupp,,
ppeelllluuddeerrttss;;  ssuubbggrroouupp,,  ttyyppiicc  ppeelllluuddeerrttss..

WWaatteerr  qquuaalliittyy::  WWaatteerr  iinn  tthhee  llaakkeess  iiss  rriicchh  iinn  ssaallttss  aanndd
aallkkaalliieess  tthhaatt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  eevvaappoorraattiioonn  mmaakkee  iitt  hhiigghhllyy
mmiinneerraalliizzeedd..    CCoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ooxxyyggeenn  aarree  llooww  bbeellooww  11  mmeettrree
iinn  ddeepptthh  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssllooww  ccuurrrreenntt  iinn  tthhee  RRííoo  EEssccoonnddiiddoo  aanndd
tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  oorrggaanniicc  mmaatteerriiaall  ffrroomm  tthhee  wweettllaannddss..

CCoonndduuccttiivviittyy  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  RRííoo  EEssccoonnddiiddoo  iiss  bbeettwweeeenn  11,,550000
aanndd  22,,550000  uummhhooss//ccmm,,  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff
ddeeccoommppoossiittiioonn  ooff  lliimmeessttoonnee..    SSaalliinniittyy  rraannggeess  ffrroomm  00..11  ttoo  00..99
ppeerr  cceenntt..

TToottaall  ssoolliiddss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  SSaann  PPeeddrroo  aanndd  EEssccoonnddiiddoo  rriivveerrss
aarree  hhiigghh,,  bbeettwweeeenn  11,,000000  aanndd  22,,550000  mmgg//ll  aanndd  tthhee  llaakkeess  aallssoo  hhaavvee
hhiigghh  lleevveellss,,  bbuutt  lleessss  tthhaann  iinn  tthhee  rriivveerrss..

TThhee  wwaatteerr  iiss  vveerryy  hhaarrdd  aanndd  aallkkaalliinnee  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissssoollvviinngg  ooff
lliimmeessttoonnee  aanndd  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iinnaapptt  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn,,  116600
ttoo  223300  mmgg//ll  ooff  aallkkaalliinniittyy  aanndd  11000000  ttoo  33000000  mmgg//ll  ooff  hhaarrddnneessss..
TThhee  pprreesseennccee  ooff  cchhlloorriiddeess  iiss  hhiigghh::  bbeettwweeeenn  1100  aanndd  3300  mmgg//ll,,
wwhhiillee  ssiilliiccoonn  aanndd  ddiissuullpphhiiddee  aarree  llooww,,  33  mmgg//ll  aanndd  55  uugg//ll..

TThhee  nniittrraatteess  aanndd  oorrtthhoopphhoosspphhaattee  rreeccoorrddeedd  aarree  iinn  tthhee  rraannggee  ooff
bbooddiieess  ooff  wwaatteerr  iinn  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn,,  aalltthhoouugghh  tthhee  cchhlloorroopphhyyllll
ddooeess  nnoott  hhaavvee  tthhee  ssaammee  tteennddeennccyy..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghh
ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ssoolliiddss  iinn  ssuussppeennssiioonn,,  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn  iinnhhiibbiittss
pphhoottoossyynntthheessiiss  aanndd  rreedduucceess  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  pphhyyttooppllaannkkttoonn..



CClliimmaattee::  TThheerree  iiss  nnoo  rreecceenntt  ddaattaa,,  bbuutt  iitt  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa
hhoott  aanndd  hhuummiidd  cclliimmaattee..    TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  SSaann
PPeeddrroo  ssttaattiioonn  sshhooww  aann  aavveerraaggee  tteemmppeerraattuurree  ooff  3355    iinn  tthhee  ddrryy
sseeaassoonn  aanndd  2255    iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  ((11998899))..    AAnnnnuuaall
pprreecciippiittaattiioonn  iiss  11662299  mmmm,,  wwiitthh  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  ffrroomm  JJuullyy  ttoo
DDeecceemmbbeerr  aanndd  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  ffrroomm  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  mmaaiinn
bbaassiinnss::  tthhaatt  ooff  tthhee  RRííoo  CCaannddeellaarriiaa  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  RRííoo
EEssccoonnddiiddoo..    TThhee  RRííoo  EEssccoonnddiiddoo  ddrraaiinnss  ttoowwaarrdd  tthhee  bbaassiinn  ooff  tthhee
RRííoo  SSaann  PPeeddrroo,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbaassiinn  ooff  tthhee  RRííoo
UUssuummaacciinnttaa..    TThheerree  aarree  aallssoo  tthhee  bbaassiinnss  ooff  tthhee  CChhooccoopp,,  SSaann  JJuuaann
aanndd  XXaann  rriivveerrss..    TThheerree  aarree  ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess  ooff  LLaagguunnaa  ddeell
TTiiggrree,,  LLaagguunnaa  BBaattúúnn,,  LLaagguunnaass  EEll  PPeerrúú,,  GGuuaayyaaccáánn,,  BBeellllaa  VViissttaa
aanndd  EEll  YYaalláá,,  bbuutt  aallll  ooff  tthhee  aarreeaa  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa
pprrooppeennssiittyy  ttoo  ffllooooddiinngg..    AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,
cchhaannggeess  iinn  wwaatteerr  lleevveell  aarree  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhaatt  rreeccoorrddeedd  aatt  mmiidd--
sseeaassoonn..    AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  mmoosstt  ooff  tthhee
pprreecciippiittaattiioonn  eenntteerrss  tthhee  ggrroouunndd..  AAfftteerr  tthhee  ggrroouunndd  rreeaacchheess  aa
cceerrttaaiinn  lleevveell  ooff  ssaattuurraattiioonn  oorr  tthhee  aaqquuiiffeerrss  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell,,
ssuurrffaaccee  rruunnooffff,,  uunnddeerrggrroouunndd  ffllooww  aanndd  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff
uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  bbeeggiinn  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  wwaatteerr  iinn  tthhee  wweettllaannddss..
TThhiiss  ssaammee  pphheennoommeennoonn  ooccccuurrss  iinn  ootthheerr  wweettllaannddss  ooff  tthhee  PPeettéénn
((RRííoo  LLaa  PPaassiióónn))  rraaiissiinngg  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  uupp  ttoo  88..55  mmeettrreess  wwhhiillee
iinn  tthhee  RRííoo  EEssccoonnddiiddoo  aanndd  SSaann  PPeeddrroo  ssyysstteemmss,,  tthhee  iinnccrreeaassee  iiss  22
mmeettrreess,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddaammmmiinngg  eeffffeecctt..    TThhee  aarreeaa  ooff  tthheessee
wweettllaannddss  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  RRííoo  LLaa  PPaassiióónn,,  wwhhiicchh
ssttoorreess  aa  llaarrggeerr  aammoouunntt  ooff  wwaatteerr,,  bbuutt  tthhee  ggoooodd  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr
ooff  tthhee  wweettllaannddss  aabbssoorrbbss  ssoommee  ooff  tthhee  iinnccrreeaassee..    AAnnyy  aalltteerraattiioonn
ttoo  tthhee  wweettllaannddss  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aann  iinnccrreeaassee  iinn  wwaatteerr  lleevveell  aanndd
wwiillll  ccaauussee  ffllooooddiinngg..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  YYuuccaattaann
ppeenniinnssuullaa  pphhyyssiiooggrraapphhiicc  rreeggiioonnss..    IItt  iiss  ccllaassssiiffiieedd  aass  aa  hhuummiidd
ffoorreesstt  ooff  TTeehhuuaanntteeppeecc  eeccoorreeggiioonn  aanndd  iiss  ttrrooppiiccaall  rraaiinn  ffoorreesstt
bbiioommaassss..

RReecceenntt  ssttuuddiieess  sshhooww  vvaarriiaattiioonn  iinn  tthhee  vveeggeettaattiioonn  ffrroomm  tthhee  aarreeaa
ooff  ggrreeaatteesstt  rreelliieeff  wwiitthh  aa  ttaallll  ffoorreesstt  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  aa
ttrraannssiittiioonn  aarreeaa  ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  sswwaammppss..    AAlltthhoouugghh  aallll  ooff  tthhee
nnaattiioonnaall  ppaarrkk  iiss  eeccoollooggiiccaallllyy  ccoonnnneecctteedd,,  tthheerree  aarree  tthhrreeee  aarreeaass
wwiitthh  mmaarrkkeedd  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  ppllaanntt  ssttrruuccttuurree..

RReemmoottee  sseennssiinngg  hhaass  mmaaddee  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  ccllaassssiiffyy  tthhee  vveeggeettaattiioonn
iinn  ssiixx  ccllaasssseess::

aa..  TTaallll  ffoorreesstt  --  AA  ddeennssee  aarrbboorreeaall  ssttrraattuumm  aanndd  wwiitthh  ttyyppiiccaall
aassssoocciiaattiioonnss  ssuucchh  aass  BBrroonnssiiddiiuumm  aalliiccaassttrruumm,,  wwhhiicchh  ooccccuuppiieess  aann
aarreeaa  ooff  1199,,335544  hheeccttaarreess,,  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  55..77  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee
ppaarrkk..

bb..  EEnncciinnoo  ooaakk  ffoorreesstt  ((QQuueerrccuuss  oolleeooiiddeess))  --  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh
ppuuccttéé  ((BBuucciiddaa  bbuucceerraass))  aanndd  ttiinnttoo  ((HHaaeemmaattooxxyylloonn  ccaammppeecchhiiaannuumm))



iinn  aarreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg..    IItt  ooccccuuppiieess  aann  aarreeaa  ooff  22,,336677
hheeccttaarreess,,  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  00..77  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ppaarrkk..
cc..  TTrraannssiittiioonnaall  ffoorreesstt  --  FFoorrmmeedd  bbyy  aa  mmiixxttuurree  ooff  ppaattcchheess  ooff
hhiigghh  ffoorreesstt,,  llooww  ffoorreesstt  aanndd  ssaavvaannnnaa  iinn  nnoo  aappppaarreenntt  ppaatttteerrnn,,
ffoorrmmiinngg  5511..8811  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ppaarrkk  ((117755,,443322  hheeccttaarreess))..

dd..  SSaavvaannnnaa  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg  --  WWiitthh  vveeggeettaattiioonn  ddoommiinnaatteedd  bbyy
PPooaacceeaaee  aanndd  BBaammbbuussaacceeaaee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg  ccoovveerriinngg  5500,,999966
hheeccttaarreess,,  1155..0066  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ppaarrkk..    IItt  iiss  aann  aarreeaa  tthhaatt  hhaass
bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffiirreess..

ee..  SSwwaammpp,,  ffllooooddaabbllee  aarreeaass  --  CCoovveerriinngg  4400,,667711  hheeccttaarreess,,  aabboouutt  1122
ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ppaarrkk,,  wwiitthh  ffllaatt  ttooppooggrraapphhyy  aanndd  eelleevvaattiioonnss  nnoo
ggrreeaatteerr  tthhaann  110000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell,,  tthhee  ttyyppiiccaall
vveeggeettaattiioonn  iiss  eemmeerrggeenntt  ((CCllaaddiiuumm  sspppp..  aanndd  PPooaacceeaaee));;  aallssoo  wwiitthh  aa
rreeccoorrdd  ooff  ffiirreess..

ff..  AArreeaa  ooff  hhuummaann  iimmppaacctt  --  RReepprreesseenntteedd  bbyy  gguuaammiilleess  aanndd  ppaassttuurreess
aanndd  lliinnkkeedd  ttoo  aacccceessss  rrooaaddss,,  ccoovveerriinngg  4499,,774477  hheeccttaarreess,,  tthhee
eeqquuiivvaalleenntt  ooff  1144..6699  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ppaarrkk..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThheerree  aarree  tthhrreeee  zzoonneess  iinn  tthhee  ppaarrkk  wwiitthh  mmaarrkkeedd  ddiiffffeerreenncceess  iinn
ccoommppoossiittiioonn  aanndd  vveeggeettaattiivvee  ssttrruuccttuurree..

aa..  WWeesstteerrnn  zzoonnee::  wwiitthh  lleessss  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  aarrbboorreeaall  ssppeecciieess,,
bbuutt  wwiitthh  aabbuunnddaanntt  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  eemmeerrggeedd  vveeggeettaattiioonn  ((CCllaaddiiuumm
jjaammaaiicceenncciiss))..    OOff  tthhee  8833  aarrbboorreeaall  ssppeecciieess  ffoouunndd,,  1188  aarree  uunniiqquuee
ffoorr  tthhiiss  zzoonnee::  ccaannxxáánn  ((TTeerrmmiinnaalliiaa  aammaazzoonniiaa)),,  mmoorraa  ((MMaacclluurraa
ttiinnccttoorriiaa))  aanndd  xxiilliill  ((AArrddiissiiaa  ppaasscchhaalliiss))..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhiiss
zzoonnee  hhaass  tthhee  llaarrggeesstt  qquuaannttiittyy  ooff  ssppeecciimmeennss  ooff  mmaahhooggaannyy
((SSwwiieetteenniiaa  mmaaccrroopphhyyllllaa))..    TThheerree  iiss  ccaammoottiilllloo  ((ZZaammiiaa  sspppp..))  iinn
tthhee  uunnddeerrggrroowwtthh,,  aa  ssppeecciieess  lliisstteedd  iinn  AAppppeennddiixx  IIII  ooff  CCIITTEESS..

bb..  CCeennttrraall  zzoonnee::    AA  ttoottaall  ooff  9988  aarrbboorreeaall  ssppeecciieess  hhaavvee  bbeeeenn
rreeppoorrtteedd  ooff  wwhhiicchh  2244  aarree  iinnddiiggeennoouuss..    MMoosstt  ooff  tthhiiss  aarreeaa  iiss
ssaavvaannnnaa,,  aann  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  ffoorreesstt,,  wwhhiicchh  iiss
cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  ttaallll  vveeggeettaattiioonn  tthhaatt  rreeaacchheess  nnoo  lleessss  tthhaann  2200
ttoo  2255  mmeettrreess  iinn  hheeiigghhtt,,  ssuucchh  aass  ppuuccttéé  ((BBuucciiddaa  bbuucceerraass)),,
jjaabboonncciilllloo  ((SSaappiinndduuss  ssaappoonnaarriiaa)),,  zzaappoottee  bboobboo  ((PPaacchhiirraa
aaccaauuttiiccaa))  aanndd  jjooccoottee  qquuiinníínn  ((SSppoonnddiiaass  sspppp..))..    TToowwaarrddss  tthhee
nnoorrtthhwweesstt,,  tthhee  aarreeaa  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg,,  wwhheerree  tthhee
vveeggeettaattiioonn  iiss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  PPooaacceeaaee  ((GGrraammiinneeaaee))  aanndd  llaarrggee
ppaattcchheess  ooff  jjiimmbbaall  ((BBaammbbuussaacceeaaee))  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffrreeqquueenntt  ffiirreess..
WWiitthhiinn  tthhiiss  zzoonnee  iiss  tthhee  rriicchheesstt  nnuummbbeerr  ooff  eeppiipphhyytteess  iinn  tthhee
LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aanndd  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  VVaaiinniillllaa
ppllaannnniiffoolliiaa,,  lliisstteedd  iinn  AAppppeennddiixx  IIII  ooff  CCIITTEESS,,  aalloonngg  wwiitthh  aallll  ooff
tthhee  OOrrcchhiiddaacceeaaee  ffaammiillyy..

cc..  EEaasstteerrnn  zzoonnee::  IInn  tthhee  aarreeaa  oonn  tthhee  bboorrddeerr  ooff  tthhee  fflloooodd  ppllaaiinn
aanndd  tthhee  eelloonnggaatteedd  pprroolloonnggaattiioonn  ttoo  tthhee  ssoouutthheeaasstt  oonn  tthhee  sshhoorreess
ooff  tthhee  RRííoo  SSaann  PPeeddrroo,,  tthheerree  iiss  aa  llaarrggeerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  hhiigghh
ffoorreesstt,,  uussuuaallllyy  oonn  hhiillllss  oorr  ssmmaallll  ffooootthhiillllss,,  wwhhoossee  eelleevvaattiioonn
aabboovvee  sseeaa  lleevveell  vvaarriieess  bbeettwweeeenn  110000  mmeettrreess  uupp  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy
117700  mmeettrreess,,  wwiitthh  ttrrooppiiccaall  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  PPeettéénn,,  ssuucchh  aass
rraammoonnaallee  ((BBrroossiimmuumm  aalliiccaassttrruumm))  aanndd  zzaappoottaalleess  ((PPoouutteerriiaa



rreettiiccuullaattaa,,  PP..  aammyyddaalliinnaa,,  PP..  ccaammppeecchhiiaannaa  aanndd  MMaanniillkkaarraa
zzaappoottaa))..



TThhee  ppaarrttiiaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuudd  ooff  aarrbboorreeaall  fflloorraa  iinn  tthhee
LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  sshhooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  aatt  lleeaasstt
114433  ssppeecciieess  wwiitthh  ddiiaammeetteerrss  ggrreeaatteerr  tthhaann  1100  cceennttiimmeettrreess  iinn  tthhee
ccaannooppyy  ((aabboovvee  2255  mmeettrreess  iinn  hheeiigghhtt))..    TThhee  ccrroowwnnss  ooff  tthhee  llaarrggee--
ddiiaammeetteerr  ttrreeeess  iinn  tthhee  ffooootthhiillllss  oovveerrllaapp..

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  ssttuuddyy,,  ooff  tthhee  114433  ssppeecciieess  rreeccoorrddeedd  tthheerree  aarree
8811  ssppeecciieess  ooff  wwhhiicchh  2233  aarree  iinnddiiggeennoouuss  ttoo  tthhee  rreeggiioonn..    AAmmoonngg
tthheessee  ssppeecciieess  aarree  cceeiibbaa  ((CCeeiibbaa  ppeennttaannddrraa)),,  mmaannaaxx  ((PPsseeuuddoollmmeeddiiaa
ssppuurriiaa)),,  ddaannttoo  ((VVaattaaiirreeaa  lluunnddeellllii)),,  cchhiillee  mmaallaacchhee  ((TTrriicchhiilliiaa
mmiinnuuttiifflloorraa)),,  gguuaayyaa  ((TTaalliissiiaa  oolliivvaaeeffoorrmmiiss)),,  ssiilliillllóónn  ((PPaauutteerriiaa
aammyyggddaalliinnaa))  aanndd  hhuullee  ((CCaassttiillllooaa  eellaassttiiccaa))..    TThheerree  aarree  aatt  lleeaasstt
4422  ssppeecciieess  ooff  eeppiipphhyytteess  iinn  ffoouurr  mmaaiinn  ffaammiilliieess::  BBrroommeelliiaacceeaaee,,
CCaaccttaacceeaaee,,  OOrrcchhiiddaacceeaaee  aanndd  PPiippeerraacceeaaee..

NNoonnee  ooff  tthhee  aarrbboorreeaall  ssppeecciieess  iinn  tthhee  ttaallll  ffoorreesstt  aarree  lliissttee  iinn
tthhee  CCIITTEESS  aappppeennddiicceess..    NNoonneetthheelleessss,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  CCaaccttaacceeaaee  aanndd  OOrrcchhiiddaacceeaaee  ffaammiilliieess
lliisstteedd  iinn  AAppppeennddiixx  IIII  ooff  CCIITTEESS..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

SSttuuddiieess  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  aabbuunnddaannccee  ooff
sseevveerraall  iinnddiiccaattoorr  ssppeecciieess  ssuucchh  aass  ddiiuurrnnaall  bbuutttteerrfflliieess,,  bbiirrddss
aanndd  aammpphhiibbiiaannss..    PPaarrttiiaall  rreessuullttss  rreeccoorrdd  118888  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss,,
ooff  wwhhiicchh  2266  ssppeecciieess  aarree  ffoouunndd  oonnllyy  iinn  tthhee  cceennttrraall  aarreeaa,,  1111
ssppeecciieess  iinn  tthhee  wweesstteerrnn  aarreeaa  aanndd  88  ssppeecciieess  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  aarreeaa..

OOff  2255  ssppeecciieess  ooff  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss,,  sseevveenn  aarree  ffoouunndd  oonnllyy  iinn  tthhee
cceennttrraall  aarreeaa,,  nnoonnee  wwaass  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  wweesstteerrnn  aarreeaa  aanndd  oonnllyy
oonnee  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  aarreeaa..    TThheerree  iiss  aa  rreeccoorrdd  ooff  aa  rraarree  ssppeecciieess
ffoorr  tthhee  rreeggiioonn  NNyyccttiibbiiuuss  ggrraannddiiss,,  aanndd  tthheerree  iiss  aa  llaarrggee
ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ssccaarrlleett  mmaaccaaww  ((AArraa  mmaaccaaoo)),,  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee
bbeettwweeeenn  550000  aanndd  660000  ssppeecciimmeennss,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaccttiivvee
nneessttss..    AAnnootthheerr  ssppeecciieess  ooff  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  iinn
tthhee  rreeggiioonn  iiss  tthhee  jjaabbiirruu  ((JJaabbiirruu  mmyycctteerriiaa))..

MMoorree  tthhaann  9900  ssppeecciieess  ooff  ddiiuurrnnaall  bbuutttteerrfflliieess  hhaavvee  bbeeeenn
rreeccoorrddeedd,,  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  tthhee  MMaayyaa  BBiioosspphheerree  RReesseerrvvee,,
eexxcceepptt  ffoorr  EEuunniiccaa  ccaarreessaa  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt
ttiimmee..    UUnnttiill  nnooww,,  1155  ssppeecciieess  ooff  aammpphhiibbiiaannss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd,,
bbuutt  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhiiss  nnuummbbeerr  wwiillll  iinnccrreeaassee  aass  tthhee  ssttuuddyy
ccoonnttiinnuueess..

TThhee  wwiiddee  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ppaarrkk  iinncclluuddeess  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess
ssuucchh  aass  tthhee  ttaappiirr  ((TTaappiirruuss  bbaaiirrddiiii))  aanndd  jjaagguuaarr  ((PPaanntthheerraa  oonnccaa))
aass  wweellll  aass  ssttaabbllee  ppooppuullaattiioonnss  ooff  ggaammee  aanniimmaallss::  ddeeeerr
((OOddooccooiilleeuuss  vviirrggiinniiaannuuss  aanndd  MMaazzaammaa  aammeerriiccaannaa)),,  ppeeccaarriieess
((TTaayyaassssuu  ttaajjaaccuu  aanndd  TTaayyaassssuu  ppeeccaarrii)),,  ssppootttteedd  ppaaccaa
((tteeppeezzccooiinnttll))  ((AAggoouuttii  ppaaccaa))  aanndd  oocccceellaatteedd  ttuurrkkeeyy,,  ggrreeaatt
ccuurraassssooww  aanndd  ccrreesstteedd  gguuaann  ((AAggrriioocchhaarriiss  oocceellllaattaa,,  CCrraaxx  rruubbrraa
aanndd  PPeenneellooppee  ppuurrppuurraacceennss))..

SSeevveerraall  eennddeemmiicc  ssppeecciieess  aarree  tthhee  MMoorreelleett''ss  ccrrooccooddiillee
((CCrrooccooddyylluuss  mmoorreelleettiiii)),,  tthhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  rriivveerr  ttuurrttllee
((DDeerrmmaatteemmyyss  mmaawwiiii))  aanndd  tthhee  ppeezz  bbllaannccoo  ((PPeetteenniiaa  eesspplleennddiiddaa))..



PPaarrttiiaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy  ooff  ffiisshheerriieess  iinnddiiccaattee  tthhee
ffoolllloowwiinngg



iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess::  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppeezz  bbllaannccoo,,  ssáábbaalloo
((MMeeggaallooppuuss  aattllaannttiiccuuss)),,  tthhee  sseeaa  bbaassss  ((CCeennttrrooppoommuuss  sspppp..))  aanndd
tthhee  ggaarr  ((LLeeppiissoosstteeuuss  ttrrooppiiccuuss))..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iiss  aa  pprrootteecctteedd  rreesseerrvvee  wwiitthh
vveerryy  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  bbeeccaauussee  wwiitthhiinn  tthhee  rreesseerrvvee,,
tthheerree  aarree  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess..    MMoosstt  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy
iiss  ccrreeaatteedd  bbyy  nneeaarrbbyy  ppeettrroolleeuumm  ffiieellddss  aanndd  iinncclluuddee  ooiill
eexxppllooiittaattiioonn,,  eexxppaannddiinngg  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  rraaiissiinngg  pplluuss
sseevveerraall  iilllleeggaall  aanndd  lliittttllee--nnoottiicceedd  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ttrraaffffiicc
iinn  iilllleeggaall  ssppeecciieess,,  ccoommmmeerrcciiaall  hhuunnttiinngg  aanndd  ffiisshhiinngg  aanndd
pprroobbaabbllyy  ttrraaddee  iinn  llaanndd  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  ggrreeaatteerr  mmoobbiilliittyy  tthhaann
iinn  tthhee  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  rreesseerrvvee..

WWiitthhiinn  tthhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall
ccoommmmuunniittiieess..    IInn  tthhee  aarreeaa  ooff  RRííoo  SSaann  PPeeddrroo  ((tthhee  ssoouutthheeaasstteerrnn
ppaarrtt  ooff  tthhee  ppaarrkk))  tthheerree  aarree  PPaassoo  CCaabbaallllooss,,  BBuueenn  SSaammaarriittaannoo  aanndd
MMiirraaddoorr  CChhooccoopp..    IInn  tthhee  cceennttrraall  ppaarrtt  aanndd  aalloonngg  tthhee  hhiigghhwwaayy
bbuuiilltt  ffoorr  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  ppeettrroolleeuumm  aarree  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ooff
BBeellllaa  VViissttaa,,  EEll  PPeetteenneerroo,,  LLaa  MMaannccoommaaddoorraa,,  CCrruuccee  SSaannttaa  AAmmeelliiaa,,
LLooss  RReeyyeess,,  LLooss  TTuubbooss,,  RRaanncchhoo  SSuucceellyy  aanndd  LLaagguunnaa  VViissttaa  HHeerrmmoossaa..
AAllll  ttooggeetthheerr  tthheerree  aarree  1133  ccoommmmuunniittiieess  ooff  vvaarriioouuss  ssiizzeess..

GGiivveenn  tthhee  rreelluuccttaannccee  ooff  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  LLaagguunnaa  ddeell
TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  mmoobbiilliittyy,,
iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggiivvee  tthhee  eexxaacctt  nnuummbbeerr  ooff  iinnhhaabbiittaannttss..

NNoonneetthheelleessss,,  tthheerree  aarree  eessttiimmaatteess  ffrroomm  aa  rreecceenntt  ssttuuddyy,,  bbuutt  iinn
tthhee  sshhoorrtt  rruunn  tthheessee  ddaattaa  ccaann  vvaarryy  oorr  cchhaannggee,,  bbeeccaauussee  ooff  aa  llaacckk
ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnaacccceessssiibbiilliittyy  oorr  bbeeccaauussee  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  wweerree
aabbsseenntt  ffrroomm  tthhee  sseettttlleemmeennttss..    HHoowweevveerr,,  uussiinngg  aann  aavveerraaggee  ooff  55..11
ppeerrssoonnss  ppeerr  ffaammiillyy  iinn  tthhee  ppaarrkk,,  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  33225500  ppeerrssoonnss
wwaass  eessttiimmaatteedd,,  aalltthhoouugghh  tthhiiss  ffiigguurree  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ppeerrssoonnss
wwhhoo  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  pplloottss  ((aaggaarrrraaddaa))  oorr  wwhhoo  wwoorrkk  oonn  tthheemm,,  bbuutt
wwhhoo  wweerree  nnoott  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ppaarrkk..    TThhee  eetthhnniicc  bbrreeaakkddoowwnn  iiss  2200
ppeerr  cceenntt  iinnddiiggeennoouuss,,  mmoossttllyy  QQuueekk''cchhiieess  aanndd  8800  ppeerr  cceenntt
mmeessttiizzooss  ffrroomm  2211  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  GGuuaatteemmaallaa..

EEccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess::  TThhee  mmaaiinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  LLaagguunnaa
ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aaggrriiccuullttuurree,,  bbuutt  iitt
sshhoouulldd  bbee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  nnuummbbeerr  ooff  mmaannzzaannaass  ooff
mmaaiizzee  ppllaanntteedd  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhaatt  iinn
tthhee  mmuullttiippllee  uussee  aarreeaa  iinn  tthhee  MMaayyaa  BBiioosspphheerree  RReesseerrvvee..    TThhiiss  ccaann
iinnddiiccaattee  aann  iinntteenntt  ttoo  ggaaiinn  ttiittllee  ttoo  mmoorree  llaanndd  oorr  ffoorr  ffuuttuurree
lliivveessttoocckk  aaccttiivviittiieess,,  wwhhiicchh  iitt  sseeeemmss  iiss  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  mmoosstt
ppeeooppllee..    AAss  ffoorr  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  lliivveessttoocckk,,  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhiiss
iiss  iinnccrreeaassiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee
aarrrriivvaall  ooff  nneeww  ccoommppaanniieess  ffoorr  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  ppeettrroolleeuumm,,  aa
llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  aarree  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhiiss
aaccttiivviittyy..    TThheerree  aarree  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccrreeaattee  aann
uunnddeerrggrroouunndd  ((uunnddooccuummeenntteedd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy))  eeccoonnoommyy  iinn  tthhee
aarreeaa  ssuucchh  aass  tthhee  ccaappttuurree  ooff  iilllleeggaall  ssppeecciieess,,  iilllleeggaall  ttrraannssppoorrtt
ooff  ccaattttllee  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  uunnaauutthhoorriizzeedd  hhuunnttiinngg
aanndd  ffiisshhiinngg..



HHiissttoorriiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  ffaaccttoorrss::  WWiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee
LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aanndd  aallll  tthhrroouugghhoouutt  PPeettéénn,,  tthheerree
aarree  pprree--HHiissppaanniicc  vveessttiiggeess..    MMoosstt  ooff  tthheemm  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ssttuuddiieedd
oorr  ssuurrvveeyyeedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMaayyaann  ccuullttuurree..    TThheerree  aarree  aapppprrooxxiimmaatteellyy
2200  ssiitteess  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  nnaammeedd,,  aalltthhoouugghh  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  tthheemm
tthheerree  iiss  nnoo  pprreecciissee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthheeiirr  nnuummbbeerr  oorr  llooccaattiioonn..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  wwaass  ccrreeaatteedd  oonn  3300  JJaannuuaarryy
11999900  tthhrroouugghh  DDeeccrreeee  55--9900  ooff  tthhee  GGuuaatteemmaallaann  ccoonnggrreessss  aanndd  iiss
ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooppeerrttyy..    SSeevveerraall  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  lliivviinngg  iinn  tthhee
ppaarrkk  hhaavvee  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  CCOONNAAPP,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ooff
tthhee  ppaarrkk  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  ccoommmmuunniittyy  mmaannaaggeemmeenntt  uunniittss..
TThhrroouugghh  tthhee  lleeggaalliizzaattiioonn  ooff  llaanndd  hhoollddiinnggss,,  uunnddeerr  aa  rreeggiimmee  ooff
pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy,,  aatttteemmppttss  aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  ttoo  ssttaabbiilliissee  tthhee
bbuuffffeerr  zzoonnee..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

WWiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ppaarrkk,,  tthheerree  aarree  1133  hhuummaann  sseettttlleemmeennttss  wwiitthh
aa  ttoottaall  ooff  33225500  iinnhhaabbiittaannttss,,  mmoosstt  ooff  wwhhiicchh  ccaarrrryy  oouutt
aaccttiivviittiieess  iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ccrreeaattiinngg  tthhee
nnaattiioonnaall  ppaarrkk  aanndd  bbiioottyyppee..    TThheessee  aaccttiivviittiieess  aarree  mmaaiinnllyy
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  rraaiissiinngg,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  lloossss  ooff
ffoorreesstt  ccoovveerr  aanndd  tthhee  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  ssooiillss..    AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,
tthheerree  aarree  eexxttrraaccttiivvee  aaccttiivviittiieess  ooff  nnoonn--ttiimmbbeerr  pprroodduuccttss
iinncclluuddiinngg  ssuubbssiisstteennccee  hhuunnttiinngg..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthheerree  iiss
tthhee  ppeettrroolleeuumm  iinndduussttrryy  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  tthhrroouugghh
ccoonncceessssiioonnss  ggrraanntteedd  bbeeffoorree  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ppaarrkk,,
tthhaatt  iinncclluuddee  2266  wweellllss  aanndd  aa  ppiippeelliinnee,,  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  tthhrreeaattss
ttoo  tthhee  wweettllaanndd..

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

TThhee  mmaaiinn  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  eeccoollooggyy  aarree  tthhee  eexxpplloorraattiioonn  aanndd
eexxttrraaccttiioonn  ooff  ppeettrroolleeuumm  aanndd  iinnccoommppaattiibbllee  aaccttiivviittiieess  ggeenneerraatteedd
bbyy  hhuummaann  sseettttlleemmeennttss  iinn  tthhee  aarreeaa..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

GGiivveenn  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhrreeaattss,,  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  hhaass
bbeeeenn  ddrraawwnn  uupp  ttoo  mmaakkee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iinndduussttrriiaall  mmaannaaggeemmeenntt
aaccttiivviittiieess  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  oobbjjeeccttiivveess  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd
ssuussttaaiinnaabbllee  uussee..    TThheeyy  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess::

--  AA  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  aabbuunnddaannccee  ooff  tthhee  bbiioottaa,,
bbaasseedd  oonn  iinnddiiccaattoorr  ssppeecciieess

--  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  iinnttoo  zzoonneess  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttuuddyy

--  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  11999999--22000033  mmaasstteerr  ppllaann

--  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  pprrooppoossaall  oonn  bbaasseelliinnee  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhee
ccrreeaattiioonn  ooff  aa  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraammmmee  iinn  tthhee  aarreeaa



--  CCoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddyy  oonn  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  oorriieennttaattiioonn
ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  RRaammssaarr  ssiittee
((bbiioottyyppee))  ((PPOOGG))

--  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  ppaarrttiiaall  eeccoollooggiiccaall  aaqquuaattiicc
ssttuuddyy  ((AAQQUUAARRAAPP))

--  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff
ffoorreesstt  ffiirreess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  LLaagguunnaa  ddeell  TTiiggrree  iiss  aann  aarreeaa  ooff
pprriioorriittyy

--  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ppaarrkk  aanndd  bbiioottyyppee  tthhrroouugghh
CCOONNAAPP  aanndd  CCEECCOONN,,  wwiitthh  aarreeaa  ddiirreeccttoorrss,,  4444  wwaarrddeennss  aanndd  55
tteecchhnniicciiaannss  ffrroomm  bbootthh  iinnssttiittuuttiioonnss

--  MMaaiinntteennaannccee  ooff  aa  GGIISS  ddaattaabbaassee  wwiitthh  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn
tthhee  aarreeaa

--  AA  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ssttuuddyy

--  TTrraaiinniinngg  ooff  ppaarrkk  wwaarrddeennss

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

DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd..
PPrrooppoossaallss  ffoorr  aa  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraammmmee  aarree  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd  ffoorr
aacccceeppttaannccee  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..

TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  PPOOGG  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  CCOONNAAPP  aanndd
sstteeppss  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprriioorriittiieess..    BBootthh  tthhee
pprrooppoosseedd  zzoonniiffiiccaattiioonn,,  mmaasstteerr  ppllaann  aanndd  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraammmmee
hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  PPOOGG..    AA
pprrooggrraammmmee  ttoo  pprroommoottee  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  iiss  ppllaannnneedd  iinn  oorrddeerr
ttoo  rreeccoonncciillee  iinntteerreessttss  aanndd  iimmpplleemmeenntt  jjooiinntt  aaccttiioonnss..    IItt  iiss
pprrooppoosseedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmeess
tthhrroouugghh  NNGGOOss  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerr..    RReellooccaattiioonn  ooff  hhuummaann
ccoommmmuunniittiieess  hhaass  bbeegguunn..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

MMaannyy  tthheesseess,,  mmaaiinnllyy  uunniivveerrssiittyy  ddeeggrreeeess  iinn  bbiioollooggyy,,  hhaavvee  bbeeeenn
mmaaddee  oonn  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ppaarrttss  ooff  tthhee  eeccoossyysstteemm  ssuucchh  aass
aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn,,  ttrreeee  ccaannooppyy,,  ccrrooccooddiillee  ppooppuullaattiioonnss  aanndd  aa
sseerriieess  ooff  iinnvveennttoorriieess  ooff  tthhee  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  ffoorr  bbaasseelliinnee
iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ddeeffiinnee  aa  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraammmmee..

TThhee  PPOOGG  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  aanndd  aann  iinniittiiaall  aaqquuaattiicc  eeccoollooggiiccaall
eevvaalluuaattiioonn  ((AAQQUUAARRAAPP))  wwaass  ccoommpplleetteedd..    SSaatteelllliittee  iimmaaggeess  ccaann  bbee
uusseedd  ttoo  ddeetteecctt  cchhaannggeess..

TThhee  LLaass  GGuuaaccaammaayyaass  bbiioollooggiiccaall  ssttaattiioonn  hhaass  rreesseeaarrcchh
iinnssttaallllaattiioonnss  aanndd  55  gguuaarrdd  ppoossttss,,  33  oobbsseerrvvaattiioonn  ssiitteess,,  22
oobbsseerrvvaattiioonn  ssiitteess  oonn  ttoowweerrss,,  aa  vviissiittoorrss  cceennttrree  aanndd  aann
iinnffoorrmmaattiioonn  cceennttrree  iinn  tthhee  ttoowwnn  ooff  EEll  NNaarraannjjoo..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::



CCuurrrreennttllyy,,  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  iiss  bbeeiinngg
ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aallll  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ppaarrkk,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee
ddeeffiinniittiioonn  ooff  ccoonntteenntt  aanndd  mmeetthhooddoollooggyy..    PPiilloott  pprroojjeeccttss  ooff
eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee  tthhrreeee  ccoommmmuunniittiieess  eessttaabblliisshheedd
wwiitthhiinn  tthhee  ppaarrkk  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  1155  pprroommootteerrss  aarree  pprrooggrraammmmeedd
ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  iiss  lliittttllee  ttoouurriisstt  aaccttiivviittyy,,  aanndd  tthhiiss  iiss
pprriimmaarriillyy  eeccoollooggiiccaall..    TThhee  aarreeaa''ss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  aa
ccaappaacciittyy  ttoo  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppuubblliicc  uussee  wwiitthhoouutt
nneeggaattiivveellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  eeccoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    IInn  tthhee
pprrooggrraammmmee  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr,,  tthheerree  iiss  aa  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ppuubblliicc  uussee
ppoolliicciieess,,  tthhaatt  iinncclluuddeess  ddeeffiinniittiioonn  ooff  uussee  aarreeaass,,  aa  uussee  ppllaann,,
tthhee  llaayyiinngg  oouutt  ooff  ppaatthhss  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  llooccaall
ccoommmmuunniittiieess..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TTeerrrriittoorriiaall  jjuurriissddiiccttiioonn  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee
ggoovveerrnnmmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass
((CCOONNAAPP))  wwhhiicchh  aallssoo  hhaass  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr
ccoonnsseerrvvaattiioonn..    WWiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ppaarrkk,,  tthheerree  iiss  tthhee  LLaagguunnaa
ddeell  TTiiggrree  bbiioosspphheerree,,  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss
CCoonnsseerrvvaacciioonniissttaass  ((CCEECCOONN))  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaann  CCaarrllooss,,
wwhhiicchh  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  CCOONNAAPP..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  ((CCOONNAAPP))
VViiaa  55,,  44--5500  zzoonnaa  44,,  EEddiiffiicciioo  MMaayyaa,,  ccuuaarrttoo  nniivveell

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


