
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

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

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  3300  SSeepptteemmbbeerr  11999999

22..  CCoouunnttrryy::  AArrggeennttiinnaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  LLaagguunnaass  ddee  GGuuaannaaccaacchhee

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

3322    0000''  --  3322    3355''  SSoouutthh  llaattiittuuddee
6688    3333''  --  6688    4422''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  445500--555500  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  aapppprrooxxiimmaatteellyy  558800,,000000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhiiss  wweettllaanndd  ccoommpprriisseess  aa  ssyysstteemm  ooff  llaakkeess  aanndd  mmaarrsshheess  ffeedd  bbyy
tthhee  MMeennddoozzaa  aanndd  SSaann  JJuuaann  rriivveerrss  aanndd  mmuucchh  eeaarrlliieerr  bbyy  tthhee
DDeessaaggüüeess  ddeell  BBeerrmmeejjoo..    IItt  iiss  aa  ssyysstteemm  oouuttssiiddee  tthhee  mmoouunnttaaiinnss
tthhaatt  ffeeeeddss  tthhee  RRííoo  DDeessaagguuaaddeerroo..    IItt  iiss  iinn  tthhee  wwooooddllaanndd
pphhyyttooggeeooggrraapphhiicc  pprroovviinnccee  ((CCaabbrreerraa  11997766)),,  aammoonngg  ggrroovveess  ooff
aallggaarrrroobboo  aanndd  dduunneess..    MMoorree  tthhaann  220000  kkiilloommeettrreess  lloonngg,,  LLaagguunnaass
ddee  GGuuaannaaccaacchhee  ccoovveerrss  aa  ppootteennttiiaall  aarreeaa  ooff  1100,,000000  ssqquuaarree
kkiilloommeettrreess,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  1111  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  SSaann
JJuuaann..    TThheerree  iiss  aa  rriicchh  ddiivveerrssiittyy  ooff  ffaauunnaa  iinn  tthhee  wweettllaanndd;;  mmoorree
tthhaann  5500  ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  2200,,000000
ssppeecciimmeennss  aanndd  aa  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ooff  22000000  iinnhhaabbiittaannttss  wwhhoossee
ccuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  llaakkeess  aanndd  wwhhoo  ccaallll
tthheemmsseellvveess  ""LLaagguunneerrooss""..    TThhee  ssyysstteemm  hhaass  ssuuffffeerreedd  cchhaannggeess  ffrroomm
nnaattuurraall  ccaauusseess  aanndd  aattrroopphhyy,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ddeeccrreeaasseedd
iittss  ssuurrffaaccee..    AA  ccoonnsseerrvvaattiioonn  pprrooggrraammmmee  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg
ccaarrrriieedd  oouutt..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall::  NN,,  PP,,  RR,,  TTss,,  UU,,  WW,,  YY

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

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

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

PPrrooffeessssoorr  HHeebbeerr  JJoosséé  SSoossaa
OOffiicciinnaa  ddee  AAmmbbiieennttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  LLaavvaallllee,,

MMeennddoozzaa
SSaann  JJuuaann  554499,,  TToorrrree  BB11  1111--4488
55550000  CCiiuuddaadd,,  MMeennddoozzaa,,  AArrggeennttiinnaa
TTeell::  ((5544  00226611))  449944  11661177
FFaaxx::  ((5544  00226611))  449944  11116666
ee--mmaaiill::  aammbbiieenntteellaavvaallllee@@hhoottmmaaiill..ccoomm

GGeerraarrddoo  VVaaqquueerr



JJeeffee  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  LLaavvaallllee
BBeellttrráánn  3377
LLaavvaallllee,,  MMeennddoozzaa
ee--mmaaiill::  aammbbiieenntteellaavvaallllee@@hhoottmmaaiill..ccoomm

SSiillvvaannaa  VVaallllvvéé
IINNDDEESSHHII  --  SSaann  JJuuaann
ee--mmaaiill::  ssvvaallllvvee@@uunnssjj..eedduu..aarr

JJuussttoo  MMaarrqquueezz
DDiirreecccciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  RReennoovvaabblleess  ddee  SSaann  JJuuaann
ee--mmaaiill::  ssppoollaammbb@@iimmppssaatt11..ccoomm..aarr

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

11aa    LLaakkee  GGuuaannaaccaacchhee  iiss  aa  wweettllaanndd  rreessuullttiinngg  ffrroomm  aa  nnaattuurraall
eennccllaavvee  iinn  tthhee  wwooooddllaanndd  pphhyyttooggeeooggrraapphhiiccaall  pprroovviinnccee  ((CCaabbrreerraa
11997766))..    IItt  wwaass  ffoorrmmeerrllyy  oonnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  wweettllaannddss  iinn  tthhee
GGrraann  CCuuyyoo  RReeggiioonn  aanndd  hhaass  aann  iimmppoorrttaanntt  hhuummaann  ppooppuullaattiioonn  ooff
mmeessttiizzoo  oorriiggiinn  ((BBuucccchheerr  eett  aall..  11999988))..

22aa  AA  vvaarriieettyy  ooff  eennvviirroonnmmeennttss  aarree  hhaabbiittaattss  ffoorr  aa  wwiiddee  ddiivveerrssiittyy
ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  ccoommmmoonn  ttoo  tthhee  CChhaaccoo  wwooooddllaanndd  ssuucchh  aass  EEuuxxeennuurraa
mmaagguuaarrii  aanndd  CChhaauunnaa  ttoorrccuuaattaa..    AAllssoo  ccoommmmoonn  aarree  ssppeecciieess  tthhaatt
rreepprreesseenntt  tthhee  PPaammppaa  pprroovviinnccee,,  PPlleeggaaddiiss  cchhiihhii  aanndd
PPhhooeenniiccoopptteerruuss  cchhiilleennssiiss,,  aanndd  dduucckkss  iinn  tthhee  ggeennuuss  AAnnaass..    TThheerree
aarree  aallssoo  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss  ((CChhaarraaddrriiiiffoorrmmeess  aanndd  SSccoollooppaacciiddaaee)),,
wwhhiicchh  uussee  sseevveerraall  hhaabbiittaattss  oonn  tthhee  sshhoorreess  ooff  tthhee  wweettllaanndd  iinn
sspprriinngg  aanndd  ssuummmmeerr..    TThhiiss  aarreeaa  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ssttooppppiinngg  ppllaaccee
ffoorr  ffeeeeddiinngg  aanndd  rreessttiinngg  iinn  rroouuttee  ttoo  tthhee  RRaammssaarr  SSiittee  LLaagguunnaa
LLllaannccaanneelloo,,  440000  kkiilloommeettrreess  ffaarrtthheerr  ssoouutthh..

22dd  IInn  tthhee  aarreeaa  aarroouunndd  tthhee  llaakkee,,  tthheerree  iiss  aann  aarreeaa  ooff  dduunneess  wwiitthh
sseevveerraall  eennddeemmiicc  ssppeecciieess::  ppiicchhiicciieeggoo  ((CChhllaammyypphhoorruuss  ttrruunnccaattuuss)),,
rraanniittaa  ddee  mmoonnttee  ((PPlleeuurrooddeemmaa  nneebbuulloossaa))  aanndd  tthhee  fflloorraa  ppaarrrróónn
((EEpphheeddrraa  bbooeellkkeerrii))  aanndd  aallggaarrrroobboo  gguuaannaaccoo  ((PPrroossooppiiss  aarrggeennttiinnaa))..
IInn  tthhee  ssaalltt  ffllaattss,,  iiss  ffoouunndd  tthhee  rraattaa  vviizzccaacchhaa  oorr  rraattaa  ccaanngguurroo
ddeell  ssaallaarr  ((TTyymmppaannooccttoommyyss  bbaarrrreerraaee))..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffiisshh  hhaavvee
bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  llaakkeess::  oottuunnoo  ((DDiipplloommyysstteess  sspppp..)),,  bbaaggrree
aatteerrcciiooppeellaaddoo  ((HHaattcchheerriiaa  sspppp..))  aanndd  aanngguuiillaa  ddee  rrííoo  ((SSyymmbbrraanncchhuuss
mmaarrmmoorraattuuss))..    IInn  tthhee  mmaannggrroovveess  aanndd  mmaarrsshheess,,  tthhee  bbuurrrriittoo
ssaalliinneerroo  ((LLaatteerraalllluuss  jjaammaaiicceennssiiss))  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aaqquuaattiicc  bbiirrdd
bbeeccaauussee  ooff  iittss  vvuullnneerraabbiilliittyy..

33aa  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rreegguullaarriittyy  ffoorr  tthhiiss  ccrriitteerriioonn,,  iitt  iiss
iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  wweettllaanndd''ss  ddyynnaammiiccss,,  ggiivveenn  tthhaatt  tthhee
ddeeggrreeee  ooff  fflluuccttuuaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ddeeppeennddss  oonn  ssnnooww  ccyycclleess
iinn  tthhee  ccoorrddiilllleerraa..    PPaarrttiiaall  ssuurrvveeyyss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  sseevveerrvvaall
aarreeaass  ooff  tthhee  llaakkee  ssyysstteemm  dduurriinngg  sseeaassoonnss  ooff  ssnnooww  ((aallll  ooff  tthhee
GGuuaannaaccaacchhee  ssyysstteemm)),,  aanndd  tthhee  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  aabboouutt
2200,,000000  ssppeecciimmeennss..



44aa  NNoo ssttuuddiieess  hhaavvee
bbeeeenn  mmaaddee  oonn tthhee  ffiisshh  iinn
GGuuaannaaccaacchhee.. TThheerree  aarree
ssppoorraaddiicc ddaattaa  ffoorr
tthhiiss  sseeccttoorr ((PPoozzzzii  11994455
aanndd VViillllaannuueevvaa
11999955))  aanndd ppeerrssoonnaall

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffrroomm  rreeggiioonnaall  ssppeecciiaalliissttss  aass  wweellll  aass
iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ooccccaassiioonnaall
ffiieelldd  oobbsseerrvvaattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  aauutthhoorr..

SSeeccttoorrss
PPaarrttiiaall  ssuurrvveeyyss

((ssppeecciimmeennss))

LLaagguunnaa  LLaass  TTrraannccaass
55,,000000
LLaagguunnaa  LLooss  CChhaanncchhooss
33,,000000
LLaagguunnaa  ddeell  RRoossaarriioo
11,,000000
LLaagguunnaa  EEll  TToorroo
33,,550000
BBaaññaaddooss  ddeell  TTuulluummaayyaa
11,,000000
BBaaññaaddooss  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann
22,,000000
LLaagguunnaa  GGuuaaqquuiinncchhaayy
66,,000000
LLaagguunnaa  MMeerréé
660000
LLaagguunnaa  PPiinncchheeiirraa
330000

TToottaall
2222,,440000



1133..  GGeenneerraall llooccaattiioonn::

TThhee  ssiittee  iiss llooccaatteedd  iinn
tthhee  aarreeaa bbeettwweeeenn  tthhee
pprroovviinncceess  ooff MMeennddoozzaa,,  SSaann
JJuuaann  aanndd  SSaann LLuuiiss  aanndd
iinncclluuddeess  tthhee wwaatteerr  bbaassiinnss
ooff  tthhee MMeennddoozzaa  aanndd
SSaann  JJuuaann rriivveerrss..    IItt
iiss  ddeeffiinneedd oonn  tthhee  nnoorrtthh
bbyy  3322    SSoouutthh llaattiittuuddee,,  ttoo
tthhee  wweesstt  bbyy HHiigghhwwaayy  4400
uupp  ttoo  tthhee ppoolliiccee
cchheecckkppooiinntt aatt  JJooccoollíí  aatt
kkiilloommeettrree  8811 aanndd  ttoo  tthhee
eeaasstt  ffrroomm  3322 SSoouutthh
llaattiittuuddee ffoolllloowwiinngg  aa
lliinnee  uupp  ttoo tthhee  jjuunnccttiioonn
ooff  tthhee  SSaann LLuuiiss--SSaann
JJuuaann  bboorrddeerr tthheenn  uupp  ttoo
tthhee  ppllaaccee ccaalllleedd  LLaass
TTrraannccaass  aanndd tthhee  SSiieerrrraa
ddee  llaass QQuuiijjaaddaass
NNaattiioonnaall PPaarrkk..    TThhee
lliimmiittss  ffiixxeedd ffoorr  tthhee  ssiittee
ooff  LLaagguunnaass ddee
GGuuaannaaccaacchhee aarree
pprraaccttiiccaall bbeeccaauussee  tthheeyy
iinncclluuddee  tthhee aarreeaa  ooff  tthhee
rriivveerr  bbaassiinnss lliinnkkeedd  ttoo
tthhee  wweettllaanndd.. TThheeyy  ddoo  nnoott
cchhaannggee  iinn aannyy  wwaayy  tthhee
llaanndd  rriigghhttss aanndd  ootthheerr
llaanndd  uusseess  iinn bbootthh
pprroovviinncceess.. TThhiiss  aarreeaa
iinncclluuddeess ppaarrtt  ooff  tthhee
ssoouutthheerrnn ppoorrttiioonn  ooff
tthhee ddeeppaarrttmmeennttss
ooff  SSaarrmmiieennttoo aanndd  2255  ddee
MMaayyoo  iinn  SSaann JJuuaann
pprroovviinnccee  aanndd tthhee  nnoorrtthheerrnn
ppoorrttiioonn  ooff tthhee
ddeeppaarrttmmeenntt ooff  LLaavvaallllee
iinn  tthhee pprroovviinnccee  ooff
MMeennddoozzaa..

1144..  PPhhyyssiiccaall ffeeaattuurreess::

FFoorrmmeerrllyy,, tthhee  llaakkeess
ooccccuuppiieedd  tthhee llooww--aallttiittuuddee

pprreeccoorrddiilllleerraann  vvaalllleeyy  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee

IInnddiiggeennoouuss  ssppeecciieess
  CCoommmmeennttss

11..  OOttuunnoo  ((DDiipplloommyysstteess  sspppp..))
RReelliicc  ppooppuullaattiioonnss

22..  BBaaggrree  ((HHaattcchheerriiaa  sspppp..))
RReelliicc  ppooppuullaattiioonnss

33..  AAnngguuiillaa  ddeell  rrííoo
RReelliicc  ppooppuullaattiioonnss
((SSyymmbbrraanncchhuuss  mmaarrmmoorraattuuss))

44..  MMaaddrree  ddee  aagguuaa  
LLaarrggee  ppooppuullaattiioonnss..    TThhiiss
((JJeennyynnssiiaa  lliinneeaattaa))   
ssppeecciieess  ccoonnttrroollss  tthhee

ddeennssiittyy

ooff  mmoossqquuiittoo  ppooppuullaattiioonnss

((AAeeddeess  sspppp..  aanndd  CCuulleexx  sspppp..))

55..  PPeejjeerrrreeyy  
FFoouunndd  oonnllyy  dduurriinngg  ppeerriiooddss

((OOddoonntteesstthheess  bboonnaarriieennssiiss))  
ooff  ffllooooddiinngg,,  mmiiggrraattiinngg  ffrroomm

tthhee  RRííoo  SSaann  JJuuaann

66..  DDiieennttuuddoo
LLaarrggee  ppooppuullaattiioonnss  mmiiggrraattiinngg

ffrroomm  tthhee  RRííoo  SSaann  JJuuaann

EExxoottiicc  ssppeecciieess

11..  CCaarrpp  ((CCyypprriinnuuss  ccaarrppiioo))
LLaarrggee  ppooppuullaattiioonnss  tthhaatt

mmiiggrraattee  uupp  tthhee  SSaann  JJuuaann  aanndd

MMeennddoozzaa  rriivveerrss..    AA
ppootteennttiiaall

ssoouurrccee  ooff  ffoooodd  ffoorr  tthhee
llooccaall

ppooppuullaattiioonn..

22..  PPeerrcchh  ((PPeerrcciicchhtthhyyss  sspppp..))
OOnnllyy  wwhheenn  tthhee  llaakkeess  rreemmaaiinn

ffoorr  lloonngg  ppeerriiooddss



eeaasstteerrnn  ppiieeddmmoonntt,,  ccaalllleedd  tthhee  VVaallllee  ddeell  RRiioo  GGuuaannaaccaacchhee  oorr  VVaallllee
ddeell  AAgguuaa  aatt  aann  aallttiittuuddee  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  660000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa
lleevveell..    TThhee  GGuuaannaaccaacchhee  cchhaaiinn  ooff  llaakkeess  wwaass  oonnccee  vveerryy  eexxtteennssiivvee
aanndd  lleedd  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  bboooommiinngg  ccoommmmuunniittyy  ooff  ffiisshheerrmmeenn
wwhhoo  ddiissaappppeeaarreedd  wwhheenn  tthhee  llaakkeess  ddiissaappppeeaarreedd..    AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg
ooff  tthhee  HHoolloocceennee,,  tthhee  llaakkeess  ccoovveerreedd  aabboouutt  77220000  ssqquuaarree
kkiilloommeettrreess  ((GGaammbbiieerr  11997799--11998811))..    TThhee  cciittiieess  ooff  MMeennddoozzaa  aanndd  SSaann
JJuuaann  wweerree  ffoouunnddeedd  nneeaarrbbyy..    TThhee  llaarrggee  ssyysstteemm  ooff  llaakkeess,,  tthhee
LLeeyyeess  aanndd  TTuulluummaayyaa  ssttrreeaammss  iinn  MMeennddoozzaa,,  tthhee  AAgguuaa  NNeeggrraa  ssttrreeaamm
aanndd  tthhee  CCoocchhaagguuaall  sswwaammppss  iinn  SSaann  JJuuaann  aacctteedd  aass  rreegguullaattoorrss  ooff
tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iinn  tthhee  llaakkeess  ((RRooiigg  11999944))..    TThheerree  iiss  aabbuunnddaanntt
ddooccuummeennttaattiioonn  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  bbrrooaadd  eexxppaannssee  aanndd  vvoolluummee  ooff  tthheessee
llaakkee  ssyysstteemmss  ((LLaarrrraaíínn  11990066  aanndd  MMiicchhiieellii  11997799))..    TThhee  LLaagguunnaass  ddee
GGuuaannaaccaacchhee  aarree  ffeedd  oonn  tthhee  SSaann  JJuuaann  ssiiddee  bbyy  tthhee  LLooss  PPaattooss--SSaann
JJuuaann  ssyysstteemm,,  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  BBllaannccoo,,  CCaalliinnggaassttaa,,  CCaassttaaññoo  aanndd  LLooss
PPaattooss  rriivveerrss..    AAllll  ooff  tthheessee  rriivveerrss  bbeeggiinn  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  ooff
tthhee  AAnnddeeaann  rraannggee  bbeettwweeeenn  3300    3300''  aanndd  3322    3300''  SSoouutthh  llaattiittuuddee..
TThhee  ssyysstteemm  ooff  oolldd  llaakkeess  aanndd  mmaarrsshheess  iiss  oonn  tthhee  MMeennddoocciinnoo
aalllluuvviiaall  ppllaaiinn,,  wwhhiicchh  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  aann  eexxtteennssiivvee  mmoorrpphhoollooggiiccaall
uunniitt  tthhaatt  PPoollaannsskkii  ((11995522))  ccaalllleedd  tthhee  ""GGrraann  LLllaannuurraa  ddee  llaa
TTrraavveessiiaa""..    TThhiiss  llaarrggee  sseeddiimmeennttaattiioonn  bbaassiinn  eexxtteennddss  aalloonngg  tthhee
oorrooggrraapphhiicc  ffoorreessttss  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  pprreeccoorrddiilllleerraa,,  tthhee
CCoorrddiilllleerraa  FFrroonnttaall  aanndd  tthhee  SSaann  RRaaffaaeell  RRaannggee  iinn  tthhee  wweesstt  aanndd
tthhee  SSiieerrrraass  ddee  SSaann  LLuuiiss  ((SSiieerrrraass  PPaammppeeaannaass  OOcccciiddeennttaalleess))  iinn
tthhee  eeaasstt..    IInn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  MMeennddoozzaa,,  tthhee  ssyysstteemm  ddeevveellooppss  oonn
tthhee  wweesstteerrnn  ppiieeddmmoonntt,,  tthhee  RRííoo  SSaann  JJuuaann  iinn  tthhee  nnoorrtthh,,  tthhee
DDeessaagguuaaddeerroo--SSaallaaddoo  ttoo  tthhee  eeaasstt  aanndd  LLaa  PPaayyuunniiaa  ttoo  tthhee  ssoouutthh..
GGeeoollooggiiccaallllyy,,  iitt  iiss  aa  ddeeeepp  ddeepprreessssiioonn  ffiilllleedd  wwiitthh  tthhiicckk  llaayyeerrss
ooff  sseeddiimmeennttss  ffrroomm  tthhee  TTeerrttiiaarryy  aanndd  QQuuaatteerrnnaarryy  ((AAbbrraahhaamm  aanndd
PPrriieettoo  11998811))..

TThhee  ccuurrrreenntt  pphhyyssiiooggnnoommyy  ooff  tthhee  llaakkeess::  TThheerree  aarree  sseevveerraall
nnaattuurraall  rreesseevvooiirrss,,  ssuucchh  aass  tthhee  llaarrggee  TTuulluummaayyaa  mmaarrsshheess,,  wwhhiicchh
rreecceeiivvee  ssuurrffaaccee  rraaiinnwwaatteerr  rruunnooffff  ffrroomm  ddrraaiinnaaggee  ccaannaallss,,  ccaauusseedd
bbyy  tthhee  ffllooooddiinngg  ccaauusseedd  iinn  tthhee  ooaasseess  ((aarreeaass  ooff  iirrrriiggaatteedd
ffaarrmmiinngg))  dduurriinngg  ssuummmmeerr  ssttoorrmmss..

IInn  yyeeaarrss  ooff  hheeaavvyy  ssnnoowwffaallll,,  tthhee  tthhaawwiinngg  tthhaatt  ooccccuurrss  aatt  tthhee  eenndd
ooff  tthhee  sspprriinngg  ccaauusseess  ffllooooddiinngg  ffrroomm  tthhee  RRííoo  MMeennddoozzaa,,  ppaarrttiiaallllyy
oorr  ttoottaallllyy  ffiilllliinngg  tthhee  llaakkeess  aanndd  mmaarrsshheess  ccaalllleedd  LLaagguunnaass  ddeell
RRoossaarriioo  aanndd  LLaagguunnaa  ddeell  TToorrrroo  aanndd  tthhee  ddrryy  llaakkee  ooff  GGuuaannaaccaacchhee
((ffoorrmmeerrllyy  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  AArrrrooyyoo  TTuulluummaayyaa,,  wwhhiicchh  nnooww  ddrriieess  uupp
hhaallff  wwaayy  aalloonngg,,  ffoorrmmiinngg  tthhee  BBaaññaaddooss  ddeell  TTuulluummaayyaa  aanndd
pprreevveennttiinngg  wwaatteerr  ffrroomm  rreeaacchhiinngg  tthhee  ffoorrmmeerr  llaakkee))..    TThhee  RRííoo  SSaann
JJuuaann  iiss  nnooww  tthhee  mmaaiinn  ttrriibbuuttaarryy  ooff  mmoosstt  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,
mmaaiinnttaaiinniinngg  mmaarrsshheess  aanndd  llaakkeess  iinn  tthhee  nnoorrtthheeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee
pprroovviinnccee  iinn  tthhee  ppaarrtt  ccaalllleedd  BBaaññaaddooss  ddee  SSaann  MMiigguueell  aanndd  LLaass
TTrraannccaass..    AAss  aa  rreessuulltt,,  ddrraaiinnaaggee  ffrroomm  tthhee  MMeennddoozzaa  aanndd  SSaann  JJuuaann
rriivveerrss  pplluuss  tthhee  LLeeyyeess  aanndd  TTuulluummaayyaa  ssttrreeaammss  ffoorrmmss,,  ttooggeetthheerr
wwiitthh  tthhee  lliigghhtt  llooccaall  rraaiinnss,,  tthhee  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr..
UUnnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  aanndd  tthhee  wwaatteerr  bbaassiinn  oonn  tthhee  wweesstteerrnn  ssiiddee  ooff
tthhee  pprreeccoorrddiilllleerraa::  SSiieerrrraass  ddee  LLaa  PPeeññaa,,  LLaa  HHiigguueerraa  aanndd
VViillllaavviicceenncciioo,,  aarree  iimmppoorrttaanntt  ssoouurrcceess  ooff  wwaatteerr..    IItt  iiss
iimmppoorrttaanntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  ffiilllliinngg  oorr  ppaarrttiiaall  ffiilllliinngg  ooff
aallll  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ooccccuurrss  tthhrroouugghh  ccyycclleess  ooff  ffllooooddiinngg  aass
ddeessccrriibbeedd  bbyy  MMaallvváárreezz  ((11999999))..    RRooddrríígguueezz  ((11996666))  aarrgguueess  tthhaatt  wwee
aarree  wwiittnneessssiinngg  tthhee  ffiinnaall  ssttaaggee  ooff  tthhee  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  tthhee
ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkk  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ddrryyiinngg  uupp  ooff  tthhee  ccoorrddiilllleerraann



rriivveerrss  bbeeccaauussee  ooff  nnaattuurraall  aanndd  aattrroopphhiicc  pphheennoommeennaa..    TThhee  ssyysstteemm
iiss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  eeoolliiaann  ccyyccllee,,  wwhhoossee  ddeeppoossiittss  ccoovveerr  llaarrggee
ppaarrttss  ooff  tthhee  fflluuvviiaall  aanndd  llaakkee  sseeddiimmeennttss..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  ssyysstteemm  rreecceeiivveess  ssuurrffaaccee  rraaiinn  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  MMeennddoozzaa  aanndd
SSaann  JJuuaann  rriivveerrss  aanndd  tthhee  BBaaññaaddooss  ddeell  BBeerrmmeejjoo,,  pplluuss  tthhee  LLeeyyeess
aanndd  TTuulluummaayyaa  ssttrreeaammss..    TThhee  ssuurrffaaccee  rruunnooffff  iiss  ccoolllleecctteedd  bbyy  ttwwoo
ccaannaallss::  CCaannaall  44  ffrroomm  tthhee  wweesstt,,  wwhhiicchh  ccoolllleeccttss  wwaatteerr  ffrroomm
ssttoorrmmss  ffrroomm  tthhee  cceerrrriillllaaddaass  iinn  tthhee  pprreeccoorrddiilllleerraa,,  aanndd  tthhee
CCaannaall  CCaacciiqquuee  GGuuaayymmaalllleenn  ffrroomm  tthhee  ssoouutthhwweesstt,,  wwhhiicchh  ccoolllleeccttss
wwaatteerr  ffrroomm  ffllooooddiinngg  iinn  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  MMeennddoozzaa..    FFoorr
fflloooodd  ccoonnttrrooll,,  tthhee  BBaaññaaddooss  ddeell  TTuulluummaayyaa  ((mmoorree  tthhaann  55000000
hheeccttaarreess  ooff  ffllooooddeedd  sswwaammppss  wwiitthh  llaakkee  vveeggeettaattiioonn))  rreecceeiivvee
rruunnooffff  ffrroomm  tthhee  cciittyy  ooff  MMeennddoozzaa..    TThheeyy  ccoolllleecctt  mmoorree  tthhaann  220000
ccuubbiicc  mmeettrreess//sseeccoonndd  iinn  jjuusstt  aa  ffeeww  hhoouurrss  aafftteerr  eeaacchh  ssuummmmeerr
rraaiinn..    AAss  iiss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aalllluuvviiaall  rriivveerrss,,  bbootthh  tthhee  SSaann
JJuuaann  aanndd  MMeennddoozzaa  rriivveerrss  ddeeppoossiitt  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  mmaatteerriiaall
aafftteerr  eeaacchh  fflloooodd  ccyyccllee..    TThhee  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  sseeddiimmeenntt  hhaass  nnoott
yyeett  bbeeeenn  mmeeaassuurreedd,,  bbuutt  ((aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoommppaanniieess  eexxppllooiittiinngg
CCaannaall  44,,  MMeeddiiaa  AAgguuaa  aanndd  SSaann  JJuuaann))  ""......aafftteerr  eeaacchh  ffllooooddiinngg  ooff
tthhee  rriivveerr,,  mmoorree  tthhaann  aa  mmeettrree  ooff  ccllaayy  iiss  ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee
ccaannaallss  aanndd  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  llaakkee......""

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ggiivveenn  iinn  tthhee  aappppeennddiicceess  oonn  hhyyddrroollooggyy..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  ffoolllloowwiinngg  hhaabbiittaattss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  iinn  oorrddeerr  ttoo
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  uussee  ooff  hhaabbiittaattss  bbyy  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  dduurriinngg  ssuurrvveeyyss..

11..  FFllooooddeedd  wwooooddllaanndd::  AA  wwooooddeedd  hhaabbiittaatt  ooff  dduunneess,,  ddrryy  rriivveerr
bbeeddss,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  ssttrreeaammss  ccoovveerreedd  wwiitthh  wwooooddeedd  aarreeaass  ooff
aallggaarrrroobboo  ((PPrroossooppiiss  fflleexxuuoossaa)),,  cchhaannaarr  ((GGeeooffrrooeeaann  ddeeccoorrttiiccaannss))
aanndd  rreettaammoo  ((BBuullnneessiiaa  rreettaammaa))..    FFllooooddiinngg  ccoovveerrss  tthhiiss  hhaabbiittaatt,,
lleeaavviinngg  tthhee  sshhrruubb  ssttrraattuumm  uunnddeerr  wwaatteerr,,  aanndd  oonnllyy  tthhee  ccrroowwnnss  ooff
tthhee  ttrreeeess  rreemmaaiinn  aabboovvee  wwaatteerr  ((ggrreeeenn,,  ddrryy  oorr  oonn  tthhee  ppooiinntt  ooff
ddrryyiinngg))..

22..  FFllooooddeedd  ppaassttuurree::  AArreeaass  ooff  nnaattuurraall  ppaassttuurreess  aanndd  llooww  bbuusshheess
((sstteeppppee  vveeggeettaattiioonn))  ddoommiinnaatteedd  bbyy  ccoommmmuunniittiieess  ooff  ppiicchhaannaalleess
((PPssiillaa  ssppaarrttiiooiiddee)),,  cchhiillccaalleess  ((BBaaccccaarriiss  ssaalliicciiffoolliiaa))  wwiitthh
ggrroouunndd  ccoovveerr  ooff  ssaalltt  ggrraasssseess  ((DDiittiisscchhlliiss  ssppiiccaattaa  aanndd  DD..
ssccooppaarriiaa)),,  cchheeppiiccaa  ((CCyynnooddoonn  ddaaccttiilloonn))  aanndd  ttuullllee  ggrraassss
((MMuullhheemmbbeerrggiiaa  aassppeerriiffoolliiaa))  iinn  tthhiiss  sseeccttoorr  wwhheerree  tthhee  wwaatteerr  iiss
vveerryy  sshhaallllooww..    OOppeenn  aarreeaass,,  iinn  tthhee  ssuunnsshhiinnee  aarree  ffrreeqquueenntteedd  bbyy
ddoommeessttiicc  aanniimmaallss..

33..  WWaatteerr::  TThhee  aarreeaass  ooff  wwaatteerr  aarree  ffoorrmmeedd  bbyy  llaakkeess  ooff  vvaarryyiinngg
ddiimmeennssiioonnss  aanndd  ddeepptthhss..    TThhee  wwaatteerr  ssuurrffaaccee  ffoorrmmss  iissllaannddss  oorr
ssmmaallll  iissllaannddss  ooff  ssaanndd,,  dduunneess  wwiitthh  vveeggeettaattiioonn  oorr  ssooiillss  wwiitthh
ppaassttuurreess  aanndd  sshhrruubbss..    TThheeyy  aarree  uussuuaallllyy  ffrreesshhwwaatteerr,,  aalltthhoouugghh
tthhee  llaakkeess  ffoorrmmeedd  ffrroomm  rraaiinnwwaatteerr  aarree  ssoommeettiimmeess  bbrraacckkiisshh..

44..  MMuudd  bbaannkkss::  TThhee  eeddggeess  ooff  tthhee  llaakkee  oorr  ssttrreeaammss,,  aalloonngg  tthhee
dduunneess  oorr  oonn  ssaannddyy  ssooiill  ((wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  vveeggeettaattiioonn))..    TThhee



bbaannkkss  aarree  uussuuaallllyy  nnaarrrrooww  aanndd  tthhee  sshhrruubb  aassssoocciiaattiioonn  ((cchhiillccaalleess
aanndd  ppiicchhaannaalleess))  bbeeggiinnss  iimmmmeeddiiaatteellyy..

55..  GGaalllleerryy  ffoorreesstt::  AArreeaass  ooff  wwooooddllaanndd  ffoorrmmiinngg  ggaalllleerriieess  iinn  tthhee
rriivveerr..    TThhee  ffoorrmmeerr  mmaaiinn  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhiiss  hhaabbiittaatt  wwaass
qquueebbrraacchhoo  bbllaannccoo  ((AAppiiddoossppeerraa  qquueebbrraacchhoo--bbllaannccoo)),,  bbuutt  nnooww  tthheerree
aarree  oonnllyy  BBuullnneessiiaa  rreettaammaa,,  PPrroossooppiiss  fflleexxuuoossaa,,  SSaalliixx  hhuummbboollttiiaannaa
aanndd  TTaammaarriixx  ggaalllliiccaa..    WWiilllloowwss  aarree  ffoouunndd  oonnllyy  oonn  tthhee  eeddggeess  ooff
tthhee  SSaann  JJuuaann  RRiivveerr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aallggaarrrroobboo,,  wwhhiillee  qquueebbrraacchhoo
wwaass  ffoouunndd  iinn  tthhee  DDeessaagguuaaddeerroo,,  bbuutt  oonnllyy  aa  ffeeww  rreelliicc  ssppeecciimmeennss
rreemmaaiinn  ((SSoossaa  11999966))..    TTaammaarriisskk  iiss  ffoouunndd  pprriimmaarriillyy  oonn  tthhee  eeddggeess
ooff  tthhee  RRííoo  MMeennddoozzaa..

66..  SSwwaammppss::  FFoorrmmeedd  bbyy  llooww  ggrroouunndd  ooff  sseeddiimmeennttaarryy  oorriiggiinn  wwiitthh
hhiiggrroopphhyyttiicc  vveeggeettaattiioonn  ((CCiirruujjaannoo  eett  aall..  11999922)),,  ffoorrmmiinngg  wwiiddee
ttrreenncchheess,,  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ccoommmmuunniittiieess  ooff  JJuunnccuuss,,  PPhhrraaggmmiitteess  aanndd
TTyypphhaa..    IInn  ssoommee  ccaasseess  tthheeyy  aarree  ppeerrmmaanneenntt..

77..  SSaalltt  ffllaattss::  LLaanndd  bbeellooww  wwaatteerr  lleevveell  wwiitthh  hhiigghhllyy  ssaalliinnee  ssooiillss
wwiitthhoouutt  vveeggeettaattiioonn,,  wwiitthh  rreemmnnaannttss  ooff  mmoolllluussccss  ((LLiittoorriiddiinnaass  aanndd
PPllaannoorrbbiiss)),,  iinn  mmaannyy  ccaasseess  ffoorrmmiinngg  llaayyeerrss  ooff  sshheellllss..    TThheeyy  aarree
uussuuaallllyy  ccoovveerreedd  bbyy  rraaiinnwwaatteerr  iinn  tthhee  ssuummmmeerr..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

CCoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  vveeggeettaattiivvee  ccoommmmuunniittiieess



1188.. NNootteewwoorrtthhyy
ffaauunnaa::

TThhee  ffaauunnaa  iinn tthheessee
rreeggiioonnss cclleeaarrllyy
rreepprreesseennttss tthhee

SSttrraattuumm CCoommmmuunniittyy
CCoommppoossiittiioonn

AArrbboorreeaall AAllggaarrrroobbaall
AAttaammiissqquueeaa  eemmaarrggiinnaattaa,,

BBuullnneessiiaa  rreettaammaa,,  PPrroossooppiiss

fflleexxuuoossaa

CChhaaññaarraall
CCoonnddaalliiaa  sspppp..,,  GGeeooffffrrooeeaa

ddeeccoorrttiiccaannss,,  LLyycciiuumm  sspppp..

SShhrruubb JJaarriillllaarr
LLaarrrreeaa  ccuunneeiiffoolliiaa,,  LL..

ddiivvaarriiccaattaa,,  LL..  nniittiiddaannss,,
XXiimmeenniiaa

aammeerriiccaannaa

LLaammaarraall
CCoonnddaalliiaa  sspppp..,,  PPrroossooppiiss

aallppaattaaccoo

ZZaammppaall
AAlllleennrroollffeeaa  vvaaggiinnaattaa,,

AAttrriipplleexx

sspppp..,,  SSooaaeeddaa  ddiivvaarriiccaattaa

CChhiillccaall
BBaaccccaarriiss  ssppaarrttiiooiiddeeaa,,

TTaammaarriixx

ggaalllliiccaa,,  TTeessssaarriiaa
aabbssiinntthhiiooiiddeess

LLaakkee
JJuunnccuuss  bbaallttiiccuuss,,  PPhhrraaggmmiitteess

aauussttrraalliiss,,  SScciirrppuuss
ccaalliiffoorrnniiccuuss,,

TTyypphhaa  ddoommiinngguueennssiiss

HHeerrbbaacceeoouuss JJuunnqquuiillllaarr
IIbbiicceellllaa  ppaarrooddiiii,,

SSppoorroobboolluuss

rriiggeennss

DDrryy  ggrraassssllaanndd
PPaanniiccuumm  uurrvviilllleeaannuumm,,

PPaappppoopphhoorruumm

sspppp..,,  TTrriicchhlloorriiss  ccrriinniittaa

FFllooooddeedd  ggrraassssllaanndd
BBaaccooppaa mmoonnnniieerrii CCaarreexx



zzooooggeeooggrraapphhiiccaall  pprroovviinnccee..    IItt  iiss  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd,,  bbuutt
ttoowwaarrddss  tthhee  nnoorrtthheeaasstt  tthheerree  aappppeeaarr  eelleemmeennttss  tthhaatt  aarree  nnaattiivvee  ttoo
tthhee  CChhaaccoo  aanndd  ttoowwaarrddss  tthhee  ssoouutthh  tthheerree  iiss  aann  oovveerrllaappppiinngg  wwiitthh
ssppeecciieess  ffrroomm  PPaattaaggoonniiaa  aanndd  sseevveerraall  ooff  tthhee  aarreeaass  ooff  tthhee  PPaammppaa..
MMaarrssuuppiiaallss  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  DDiiddeellpphhiiss  aazzaarraaee  aanndd  TThhiillaammyyss
ppuussiillllaa..    TThhee  eeddeennttaattee  aanndd  tthhee  ccaattss  aarree  bbyy  ffaarr  tthhee  mmoosstt
ccoonnssppiiccuuoouuss  ssppeecciieess  ooff  ffaauunnaa  iinn  tthhee  rreeggiioonn  aanndd  iinncclluuddee  tthhee
aarrmmaaddiillllooss  ((CChhaaeettoopphhrraaccttuuss  sspppp..))  aanndd  tthhee  ppiicchhee  ((ZZaaeeddyyuuss
ppiicchhiiyy)),,  wwhhiicchh  mmiiggrraatteess  ffrroomm  PPaattaaggoonniiaa,,  tthhee  mmaattaaccoo  ((TToollyyppeeuutteess
mmaattaaccoo))  ffrroomm  tthhee  CChhaaccoo  aanndd  tthhee  ppiicchhiicciieeggoo  ((CChhllaammyypphhoorruuss
ttrruunnccaattuuss)),,  aann  iinnhhaabbiittaanntt  ooff  tthhee  dduunneess..    CCaattss  ssuucchh  aass  tthhee
GGeeooffffrrooyy''ss  ccaatt  ((OOnncciiffeelliiss  ggeeooffffrrooyyii  ssaalliinnaarruumm)),,  FFeelliiss  ppaajjeerrooss,,
tthhee  EEyyrraa  ccaatt  ((HHeerrppaaiilluurruuss  yyaagguuaarroonnddii))  aanndd  tthhee  ppuummaa  ((PPuummaa
ccoonnccoolloorr))  aarree  ffoouunndd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sshhrruubb  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssiittee..

RRooddeennttss  aarree  aallssoo  aabbuunnddaannttllyy  rreepprreesseenntteedd,,  wwiitthh  tthhee  mmoosstt
ffrreeqquueenntt  bbeeiinngg  tthhee  mmaarraa  ((DDoolliicchhoottiiss  aauussttrraalliiss)),,  tthhee  vviissccaacchhaa
((LLaaggoossttoommuuss  mmaaxxiimmuuss))  aanndd  tthhee  ccooiippoo  ((MMyyooccaassttoorr  ccooyyppuuss)),,  wwiitthh
sseevveerraall  ppiilloott  pprroojjeeccttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..    IInn
11999900,,  aabboouutt  44000000  sskkiinnss  wweerree  ggaatthheerreedd  ffoorr  ssaallee  uunnddeerr  tthhee
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  DDiirreecccciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  ooff  tthhee
pprroovviinnccee  ooff  MMeennddoozzaa  ((CChhaammbboolleeiirróónn  11999933))..    TThheerree  aarree  sseevveerraall
ssmmaallll  mmaammmmaallss  aammoonngg  wwhhiicchh  aarree  tthhee  rraattóónn  ddee  ccaammppoo  ((GGrraaoommyyss  sspppp..
aanndd  AAkkooddoonn  sspppp..))  aanndd  tthhee  ccuuiisseess  ((MMiiccrrooccaavviiaa  aauussttrraalliiss  aanndd
GGaalleeaa  mmuusstteellooiiddeess))..    IInn  hhaalloopphhiilliicc  aarreeaass,,  tthheerree  iiss  tthhee  rraattaa
ccaanngguurroo  ddeell  ssaallaarr  ((TTyymmppaannooccttoommyyss  bbaarrrreerraaee))..    AAmmoonngg  tthhee  bbiirrddss,,
tthhee  rruunnnneerrss  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  ññaannddúú  ((RRhheeaa  aammeerriiccaannaa))  aanndd
tthhee  ppaarrttrriiddggeess  ((NNootthhuurraa  ddaarrwwiinnii,,  NN..  mmaalluucchhaass  aanndd  EEuuddrroommiiaa
eelleeggaannss))..    TThhee  FFaallccoonniiffoorrmmeess  aarree  BBuutteeoo  ppoollyyoossoommaa,,  CCaatthhaarrtteess
aauurraa,,  CCiirrccuuss  ccuunneerreeuuss,,  CCoorraaggyyppss  aattrraattuuss,,  FFaallccoo  sspppp..  aanndd
SSppiizziiaapptteerryyxx  cciirrccuummcciinnccttuuss,,  aammoonngg  ootthheerrss..    TThheerree  aarree  ootthheerr
ssppeecciieess  iinn  tthhee  sshhrruubb  aarreeaa  ssuucchh  aass  tthhee  cchhuunnaa  ((CChhuunnggaa
bbuurrmmeeiisstteerrii))  aanndd  ppiiggeeoonnss  ((CCoolluummbbaa  sspppp..,,  CCoolluummbbiinnaa  ppiiccuuii  aanndd
ZZeennaaiiddaa  aauurriiccuullaattaa))..    AAmmoonngg  tthhee  PPssiittttaacciiffoorrmmeess  aarree  tthhee
CCyyaannoolliisseeuuss  ppaattaaggoonnuuss  aanndd  MMyyooppssiittttaa  mmoonnaacchhuuss  aanndd  ffllyyiinngg  ddoowwnn
ffrroomm  tthhee  pprreeccoorrddiilllleerraa  iinn  llaarrggee  fflloocckkss  dduurriinngg  tthhee  wwiinntteerr  tthhee
BBoollbboorrhhyynncchhuuss  aayyaammaarraa..    AAmmoonngg  tthhee  ccoommmmoonn  bbiirrddss  ooff  tthhee  PPaammppaa
aarreeaa  aarree  tthhee  ddoorrmmiillóónn  ((PPooddaaggeerr  ññaaccuunnddaa,,  FFuurraarriiuuss  rruuffuuss  aanndd
PPsseeuuddoosseeiissuurraa  lloopphhootteess)),,  tthhee  ccaarrppiinntteerrooss  ((CCoollaapptteess
mmeellaannoocchhlloorrooss,,  PPiiccooiiddeess  mmiixxttuuss,,  MMeellaanneerrppeess  ccaaccttoorruumm))  aanndd  tthhee
ttrreeppaaddoorreess  oorr  cchhiinncchheerrooss  ((LLeeppiiddooccoollaapptteess  aanngguussttiirroossttrriiss  aanndd
DDrryymmoorrnniiss  bbrriiddggeessiiii))..    TThhee  ppaasssseerriinneess  aarree  rreellaattiivveellyy  vvaarriieedd,,
bbuutt  tthhee  eemmiinneennttllyy  rreepprreesseennttaattiivvee  bbiirrdd  tthhee  ggaalllliittooss  ddeell  mmoonnttee
((RRhhiinnooccrryyppttaa  llaanncceeoollaattaa  aanndd  TTeelleeddrroommaass  ffuussccuuss))  sshhoouulldd  bbee
mmeennttiioonneedd..    FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  iinn  tthhiiss
rreeggiioonn,,  sseeee  tthhee  aannnneexxeess  ((SSoossaa  eett  aall..  11999988))..    TThheerree  iiss  aa  ggrreeaatt
ddiivveerrssiittyy  ooff  lloowweerr  iinnvveerrtteebbrraatteess..    TThhee  aannuurraannss  hhaavvee  eelleemmeennttss
tthhaatt  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthheeiirr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  ootthheerr
zzooooggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  ssuucchh  aass  tthhee  BBuuffoo  aarreennaarruumm,,  LLeeppttooddaaccttyylluuss
oocceellllaattuuss  aanndd  ootthheerrss  tthhaatt  aarree  iinnddiiggeennoouuss  ssuucchh  aass  PPlleeuurrooddeemmaa
nneebbuulloossaa,,  PP..  bbuuffoonniinnaa  aanndd  OOddoonnttoopphhrryynnuuss  oocccciiddeennttaalliiss..    TThheerree
aarree  lliizzaarrddss  iinn  tthhee  ggeenneerraa  HHoommoonnoottaa,,  LLiioollaaeemmuuss  aanndd  PPhhyymmaattuurruuss
wwiitthh  mmoorree  tthhaann  tteenn  ssppeecciieess;;  mmaattuuaassttooss  ((DDiipplloollaaeemmuuss,,  LLeeiioossaauurruuss
aanndd  PPrriissttiiddaaccttyylluuss)),,  tthhee  AArrggeennttiinnee  tteejjuu  ((TTuuppiinnaammbbiiss
rruuffeesscceennss)),,  pprreeffeerrrriinngg  tthhee  dduunnee  aarreeaass  wwhhiicchh  ooffffeerr  bbeetttteerr
ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  ((VViiddeellaa--PPuuiigg
11999944))..    SSnnaakkeess  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  bbooaa  ccoonnssttrriiccttoorr  ((BBooaa
ccoonnssttrriiccttoorr)),,  CCoolluubbrriiddaaee  ooff  tthhee  ggeenneerraa  CClleelliiaa,,  PPhhiillooddrryyaass  aanndd



PPsseeuuddoottoommooddoonn  aanndd  tthhee  vviippeerrss  BBoottrrooppss  aammmmooddyyttooiiddeess,,  BB..  nneeuuwwiieeddii
ddiippoorruuss  aanndd  MMiiccrruurruuss  ppyyrrrrhhooccrryyppttuuss..    TThhee  oonnllyy  ttoorrttooiissee  iiss  tthhee
CChheelloonnooiiddiiss  cchhiilleennssiiss,,  wwhhiicchh  iiss  aabbuunnddaanntt  iinn  tthhee  aallggaarrrroobboo
ffoorreessttss..    TThheerree  aarree  mmaannyy,,  mmaannyy  iinnvveerrtteebbrraatteess..    MMoosstt  iimmppoorrttaanntt
aarree  tthhoossee  tthhaatt  aarree  eennddeemmiicc  oorr  ccoonnnneecctteedd  ttoo  hhuummaannss  bbeeccaauussee  ooff
ssoocciiaall  oorr  hheeaalltthh  rreeaassoonnss..    TTwwoo  ssppeecciieess  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  aarreeaa  aarree
tthhee  ssooiiffuuggooss  ((NNuummmmuunncciiaa  mmeennddoozzaa  aanndd  PPrroocclleeoobbiiss  bbuurrmmeesstteerrii)),,
tthhee  ssccoorrppiioonn  BBootthhrriiuurruuss  bbuurrmmeeiisstteerrii  aanndd  tthhee  ggrriilllloo--ttooppoo
((GGrryylllloottaallppaa  ccllaarraazziiaannaa))..    AAmmoonngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ffoorrmmss  ffoorr
mmeeddiiccaall  aanndd  hheeaalltthh  aarree  tthhee  ttrriiaattoommiiddeess  ((TTrriiaattoommaa  iinnffeessttaannss  aanndd
TT..  ppllaatteennssiiss))  aanndd  tthhee  ggaasstteerrooppoodd  ((AAuussttrraalloorrbbiiss  ppeerreeggrriinnuuss))
((RRooiigg  11997722,,  VViiddeellaa  eett  aall..  11999977  aanndd  CCoorrrreeaa  11999999))..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

HHiissttoorriiccaall  ddooccuummeennttss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  llaakkee  aarreeaa  eexxppeerriieenncceedd
ppeerriiooddss  ooff  hhuummaann  ooccccuuppaattiioonn  ooff  ssoommee  iimmppoorrttaannccee..    TToowwaarrddss  tthhee
bbeeggiinnnniinngg  wwaass  tthhee  HHuuaarrppee,,  ffoolllloowweedd  bbyy  mmiissssiioonnaarriieess  aanndd
ccoonnqquueerroorrss  ggiivviinngg  GGuuaannaaccaacchhee  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  ddeecclliinneedd  iinn  tthhee
ffoolllloowwiinngg  cceennttuurriieess..    AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh
cceennttuurryy,,  tthhee  vviillllaass  ooff  AAssuunncciióónn,,  SSaann  MMiigguueell  aanndd  TTuulluummaayyaa  aass
wweellll  aass  ootthheerrss  ggaavvee  tthhee  aarreeaa  aarroouunndd  tthhee  llaakkee  aann  aattyyppiiccaall
cchhaarraacctteerriissttiicc  wwiitthh  rreeaall  ssiiggnnss  ooff  pprrooggrreessss..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee
nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy,,  tthhee  llaakkeess  pprroovviiddeedd  aabbuunnddaanntt  ffiisshheerriieess  ffoorr
tthhee  cciittyy  ooff  SSaann  JJuuaann  aanndd  ccrreeaatteedd  eemmppllooyymmeenntt..    DDeecclliinnee  bbeeggaann  aatt
tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy..    TThhee  LLaagguunnaass  ddee
GGuuaannaaccaacchhee  wweerree  ooccccuuppiieedd  bbyy  aa  llooccaall  iinnddiiggeennoouuss  ccuullttuurree  kknnoowwnn
aass  HHuuaarrppee,,  tthhaatt  wwaass  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ooccccuuppaattiioonn  aanndd  ddoommiinnaattiioonn
ooff  tthhee  IInnccaass..    LLaatteerr,,  tthhiiss  ccuullttuurree  wwaass  rreeppllaacceedd  aatt  tthhee  ffaallll  ooff
tthhee  IInnccaann  eemmppiirree  bbyy  tthhee  SSppaanniisshh  ccoonnqquueesstt  ooff  PPeerruu  ((11553300))..
AAfftteerr  tthhee  SSppaanniisshh  ccoonnqquueesstt,,  SSaann  JJuuaann  wwaass  aabbaannddoonneedd  bbyy  tthhee
IInnccaass..    TThhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  ccoonnttiinnuueedd  wwiitthh  tthhee  IInnccaann  ccuussttoommss
aanndd  lliivveessttoocckk  aanndd  ffaarrmmiinngg  pprraaccttiicceess  uunnttiill  SSppaanniisshh
ccoolloonniizzaattiioonn..

TThhee  iinnddiiggeennoouuss  ppooppuullaattiioonn  tthhaatt  lliivveedd  iinn  tthhee  CCuuyyoo  rreeggiioonn  aatt  tthhee
ttiimmee  ooff  tthhee  SSppaanniisshh  ccoonnqquueesstt  aatt  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  ssiixxtteeeenntthh
cceennttuurryy  eexxtteennddeedd  oovveerr  aa  bbrrooaadd  aarreeaa  aatt  tthhee  bbaassee  ooff  tthhee  AAnnddeeaann
rraannggee  iinn  tthhrreeee  ffeerrttiillee  vvaalllleeyyss  oonn  tthhee  pprreeccoorrddiilllleerraann  ppiieeddmmoonntt
bbeettwweeeenn  3311    aanndd  3344    SSoouutthh  llaattiittuuddee  aanndd  oonn  aann  aaxxiiss  bbeettwweeeenn  6688
aanndd  6699    WWeesstt  llaattiittuuddee..    FFrroomm  nnoorrtthh  ttoo  ssoouutthh,,  tthhee  vvaalllleeyyss  aarree
TTuuccuummaa  ((CCaarriiaa)),,  GGuueennttoottaa  ((CCuuyyoo))  aanndd  UUccoo  ((JJaauurrúúaa))..    TThheessee
vvaalllleeyyss  wweerree  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  SSaann  JJuuaann,,  MMeennddoozzaa  aanndd  TTuunnuuyyáánn
rriivveerrss  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  ffllooww  ffrroomm  wweesstt  ttoo  eeaasstt
iinnttoo  tthhee  llaakkee  aarreeaa  ccaalllleedd  LLaagguunnaass  ddee  GGuuaannaaccaacchhee..

IInn  tthheessee  vvaalllleeyyss,,  tthhee  HHuuaarrppee  ppooppuullaattiioonn  uusseedd  tthhee  nnaattuurraall
rreessoouurrcceess,,  ssuucchh  aass  tthhee  gguuaannaaccoo  ((LLaammaa  gguuaanniiccooee)),,  tthhee  mmaarraa
((DDoolliicchhoottyyss  aauussttrraalliiss)),,  tthhee  aarrmmaaddiilllloo  ((CChhaaeettoopphhrraaccttuuss
vviilllloorroossuuss)),,  tthhee  jjaagguuaarr  ((PPaanntthheerraa  oonnccaa))  pplluuss  ootthheerr  ssmmaallll
ssppeecciieess  iinn  tthhee  ssttrreeaammss  aanndd  llaakkeess  ssuucchh  aass  ppaarrttrriiddggee  ((NNootthhuurraa
sspppp..  aanndd  EEuuddrroommiiaa  eelleeggaannss))  aanndd  dduucckkss  ((AAnnaass  sspppp..))..    TThheeyy  mmaaddee
uussee  ooff  iinnddiiggeennoouuss  fflloorraa  ssuucchh  aass  tthhee  ddrruuppaass  ddee  cchhaaññaarr  aanndd
aallggaarrrroobboo  bbeeaannss,,  rraaww  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aallccoohhoolliicc
ddrriinnkkss  aanndd  bbrreeaadd..    TThhee  ffrruuiitt  ooff  tthhee  aallggaarrrroobboo  wwaass  ggaatthheerreedd  iinn
tthhee  llaarrggee  ffoorreessttss  ooff  tthhee  cceennttrraall  vvaalllleeyyss  ccaalllleedd  aallggaarrrroobbaalleess..
AAllssoo  ooff  iimmppoorrttaannccee  wwaass  tthhee  hhuunnttiinngg  ooff  wwiillddlliiffee  ssuucchh  aass  tthhee
gguuaannaaccoo,,  ññaannddúú  ((RRhheeaa  aammeerriiccaannaa)),,  EEuurrooppeeaann  hhaarree  ((LLeeppuuss



eeuurrooppeessuuss)),,  ppaarrttrriiddggee  aanndd  aa  llaarrggee  vvaarriieettyy  ooff  dduucckkss  ((AAnnaass  sspppp..
aanndd  NNeettttaa  ppeeppoossaaccaa))  aanndd  ootthheerr  llaarrggee  bbiirrddss  iinn  tthhee  llaakkeess
((AAbbrraahhaamm  ddee  VVaazzqquueezz  aanndd  PPrriieettoo  11998811  aanndd  GGaammbbiieerr  11997799  aanndd
11999933))..

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheeyy  iirrrriiggaatteedd  tthhee  vvaalllleeyyss  uussiinngg  aa  ssyysstteemm  ooff
cchhaannnneellss  ffoorr  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  rriivveerrss,,  ccrreeaattiinngg  ppaassttuurreess  ffoorr
ddoommeessttiicc  aanniimmaallss,,  eessppeecciiaallllyy  ccaattttllee,,  sshheeeepp  aanndd  ggooaattss..    BBeeccaauussee
ooff  iirrrriiggaattiioonn,,  aaggrriiccuullttuurree  wwaass  aann  iimmppoorrttaanntt  HHuuaarrppee  aaccttiivviittyy
eessppeecciiaallllyy  mmaaiizzee  ((ZZeeaa  mmaayyss)),,  ppuummppkkiinn  ((CCuuccuurrbbiittaa  sspppp..)),,  qquuiinnooaa,,
bbeeaannss,,  ssqquuaasshh  ((LLooggeenneessiiaa  sspppp..))  aanndd  mmaattee..    FFrroomm  tthhee  mmaarrsshheess
wwiitthh  hhyyddrroopphhiilloouuss  vveeggeettaattiioonn  tthheeyy  ccoonnssuummeedd  tthhee  sswweeeett  rroooottss  ooff
rreeeeddss  ((SScciirrppuuss  ccaalliiffoorrnniiccuuss)),,  jjuunnqquuiilllloo  ((SSppoorroobboolluuss  rriiggeennss))
((ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  RRooiigg  11999944  ttoo  bbee  SScchhooeennoopplleeccttuuss  ccaalliiffoorrnniiccuuss)),,
ffiisshh::  nnaattiivvee  ttrroouutt  ((PPeerrcciicchhttyyss  ttrruucchhaa)),,  ccaattffiisshh  ((HHaacchhtteerriiaa
sspppp..)),,  oottuunnoo  ((DDiipplloommyysstteess  vviieeddmmeennssiiss  ccuuyyaannuuss))  aanndd  wwaatteerrffoowwll..
FFoorr  mmoovviinngg  aabboouutt  iinn  tthhee  llaakkee,,  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  uusseedd  rraaffttss  bbuuiilltt
wwiitthh  tthhee  aabbuunnddaanntt  rreeeeddss  ((GGaammbbiieerr  11999933  aanndd  RRooiigg  11999944))..    TThhee
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  iinnddiiggeennoouuss  ppooppuullaattiioonn  lleedd  ttoo
tthhee  ffoouunnddiinngg  ooff  tthhee  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  SSppaanniisshh  ccoolloonniieess  iinn  CCuuyyoo::
tthhee  cciittyy  ooff  MMeennddoozzaa  iinn  tthhee  GGuueennoottaa  vvaalllleeyy  aanndd  tthhee  cciittyy  ooff  SSaann
JJuuaann  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  iinn  tthhee  vvaalllleeyy  ooff  CCaarriiaa  iinn  11556611  aanndd  11556622..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

IItt  iiss  aa  kknnoowwnn  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  llaanndd  tteennuurree  iinn  tthhee
LLaavvaallllee  ddeesseerrtt  iiss  ccoommppoouunnddeedd  bbyy  aa  llaacckk  ooff  eexxiissttiinngg  rreeccoorrddss..
TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  llaanndd  rreeccoorrdd  ddaatteess  ffrroomm  11991188..    IItt  iiddeennttiiffiieess
ggoovveerrnnmmeenntt  llaanndd  tthhaatt  hhaass  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  vvaarriieedd  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt
8800  yyeeaarrss  aanndd  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  ffoorr  wwhhiicchh  ttiittllee  wwaass  tthhee
eexxcceeppttiioonn  aanndd  nnoott  tthhee  rruullee..    TThhee  oorriiggiinn  ooff  tthhiiss  llaacckk  ooff  oorrddeerr
iiss  qquuiittee  ccoommpplleexx..    PPeerrhhaappss  iitt  hhaass  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee
wweellll--kknnoowwnn  ""SSaayyaannccaa  iinnhheerriittaannccee"",,  bbuutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn
ffrroomm  tteennaannttss,,  tthhiiss  iinnhheerriittaannccee  ddiidd  nnoott  lleeaadd  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt
ccoonnfflliiccttss..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy  oorr  aatt  tthhee
bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh,,  aacccceessss  ttoo  tthheessee  ddooccuummeennttss  wwaass
uunnffoorrttuunnaatteellyy  iimmppoossssiibbllee..    TThheerree  wwaass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  oorrggaanniizzee
llaanndd  ttiittlleess,,  bbuutt  iimmppoossssiibbllee  ffoorrmmaall  ddeemmaannddss  ddiidd  nnoott  mmaattcchh  tthhee
rreeaalliittyy  ooff  lloonngg--hheelldd  hhoollddiinnggss  aanndd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbeeccaammee  eevveenn
mmoorree  ccoommpplliiccaatteedd,,  iinnsstteeaadd  ooff  ccrreeaattiinngg  oorrddeerr  iinn  tthhee  ttiittlleess..
TThhee  rreeaalliittyy  iiss  tthhaatt  tthhee  ppuueesstteerroo  iiss  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ooccccuuppaanntt
((uunnttiittlleedd  oowwnneerr))  ooff  tthhiiss  llaanndd..    BBuutt  eeiitthheerr  bbeeccaauussee  iitt  iiss
ggoovveerrnnmmeenntt  llaanndd  oorr  ddiissppuutteedd  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy,,  tthheeiirr  ssttaattuuss  iiss
nnoott  oonnllyy  tthhaatt  ooff  nnoonn--oowwnneerr,,  bbuutt  ssiimmppllyy  pprreeccaarriioouuss  ooccccuuppiieerr,,
llaacckkiinngg  ssttaabbiilliittyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  ooccccuuppaannccyy..    TToo  tthhiiss  iiss  aaddddeedd
aa  llaacckk  ooff  pprreecciissiioonn  iinn  eexxiissttiinngg  ttiittlleess..  AA  pprreeccaarriioouuss  ooccccuuppaanntt
wwiitthhoouutt  ttiittllee  hheessiittaatteess  ttoo  iimmpprroovvee  hhiiss  hhoollddiinngg  aanndd  aanniimmaall
pprroodduuccttiioonn,,  rreemmaaiinniinngg  aatt  aa  lleevveell  ooff  ssuubbssiisstteennccee..

IInn  oorrddeerr  ttoo  ssoollvvee  tthhiiss  pprroobblleemm,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  pprroovviinnccee
ooff  MMeennddoozzaa,,  tthhrroouugghh  tthhee  DDiirreecccciióónn  ddee  OOrrddeennaammiieennttoo  AAmmbbiieennttaall  yy
DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo,,  ccrreeaatteedd  tthhee  ""PPrrooggrraammaa  AArrrraaiiggoo  ddee  PPuueesstteerrooss""
((LLaaww  66008866//9933)),,  wwhhiicchh  aatttteemmppttss  ttoo  ggrraanntt  ttiittllee  ttoo  ccuurrrreenntt
ooccccuuppiieerrss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  llaaww  hhaass  bbeeeenn  ppaasssseedd  ffoorr  tthhee
eexxpprroopprriiaattiioonn  ooff  770000,,000000  hheeccttaarreess  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  eeaacchh  ooff
tthhee  ooccccuuppiieerrss  iinn  LLaavvaallllee  aanndd  tthhoossee  iinn  tthhee  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn
tthhee  pprroovviinnccee..    SSoo  ffaarr,,  880000  ppuueesstteerrooss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  iinn



tthhee  LLaavvaallllee  ddeesseerrtt  ((DDiirreecccciióónn  ddee  CCaaddaassttrroo  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy
ooff  LLaavvaallllee))..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

RRaanncchhiinngg::  AAnn  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  rreeggiioonn;;
pprriimmaarriillyy  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  ggooaattss..    TThhee  aarreeaass  ooff  ggrraazziinngg  aarree
ccoommmmuunniittyy  pprrooppeerrttyy  aanndd  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddrryy  ppaarrttss  ooff  tthhee  llaakkeess
((wwhheenn  wwaatteerr  lleevveell  ddeeccrreeaasseess))  oorr  aarree  aarreeaass  nneeaarr  tthhee  aaqquuaattiicc
eennvviirroonnmmeennttss  ((sswwaammppss,,  mmaarrsshheess  oorr  ffllooooddeedd  ggrraassssllaannddss))..

CCoommmmuunniittyy  ppaassttuurree::  TThhee  ccoommmmuunniittyy  ccrreeaatteess  ggrraazziinngg  aarreeaass,,  iinn
ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ppuueesstteerroo  ggrraazzeess  hhiiss  aanniimmaallss  iinn  aarreeaass  sshhaarreedd
wwiitthh  ootthheerr  nneeiigghhbboouurriinngg  ppuueesstteerrooss..    FFeenncciinngg  iiss  nnoott  uusseedd..    TThhee
aanniimmaallss  aarree  ggrroouuppeedd  iinn  fflloocckkss,,  wwhhiicchh  aarree  ssoommeettiimmeess  ccoommppoosseedd  ooff
ggooaattss  ooff  ddiiffffeerreenntt  oowwnneerrss..    TThheeyy  uussee  sshhaarreedd  ppaassttuurree  aanndd  rroottaattee
iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppaassttuurree..    IInn  ccaasseess  ooff
uunnpprroodduuccttiivvee  ppaassttuurreess,,  tthhee  ppuueesstteerrooss  ttaakkee  tthheeiirr  hheerrddss  ffoorr
ggrraazziinngg  ffaarrtthheerr  aawwaayy..    TThhee  llaanndd  iiss  nnoott  rreenntteedd,,  iitt  iiss  uusseedd  oonnllyy
aass  lloonngg  aass  tthheerree  iiss  ggrraazziinngg  iinn  aa  ffoorrmm  ooff  ttrraannsshhuummaannccee..

AAggrriiccuullttuurree::  WWhheenn  tthhee  wwaatteerr  ddeeccrreeaasseess,,  tthhee  ddrryy  aarreeaass  aarree  uusseedd
ffoorr  ggrroowwiinngg  mmaannyy  ttyyppeess  ooff  sshhoorrtt--ccyyccllee  vveeggeettaabblleess  ((mmaaiizzee,,
ssqquuaasshh,,  mmeelloonn,,  wwaatteerrmmeelloonn,,  ssuunnfflloowweerr  aanndd  ootthheerr  ggaarrddeenn
vveeggeettaabblleess))..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  wwaatteerr
ddeeccrreeaasseess,,  ssooiill  hhuummiiddiittyy  iiss  rreettaaiinneedd  ffoorr  uupp  ttoo  ssiixx  mmoonntthhss
((ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  PPuueesstteerroo  GGeerróónniimmoo  QQuuiirrooggaa))..    NNoo
iirrrriiggaattiioonn  iiss  uusseedd,,  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ddooeess  nnoott  ddeeppeenndd  oonn
rraaiinnffaallll..

FFoorr  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ppllaannttiinngg,,  ffaammiillyy  ggrroouuppss  aarree  oorrggaanniizzeedd  ffrroomm
sseevveerraall  hhoollddiinnggss..    TThhee  ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniizzeess  iittsseellff  ttoo  sshhaarree  tthhee
wwoorrkk..    AAfftteerr  tthhee  11999977  fflloooodd,,  tthhiiss  ttyyppee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn
ooccccuurrrreedd  oonnllyy  aatt  tthhee  ppllaaccee  ccaalllleedd  LLaagguunnaass  ddeell  RRoossaarriioo..    TThhee
ppeerriiooddss  ffoorr  ggrroowwiinngg  ccrrooppss  ddeeppeenndd  oonn  ooccccaassiioonnaall  ffllooooddiinngg  dduurriinngg
yyeeaarrss  ooff  ssnnooww..    AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy,,
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ttoowwnnss  iinn  tthhee  aarreeaa  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  SSaann
JJuuaann,,  iiss  tthhee  ccuuttttiinngg  ooff  jjuunnqquuiilllloo  ((SSppoorroobboolluuss  rriiggeennss)),,  aa
GGrraammiinnaaeeaa  uusseedd  ffoorr  mmaakkiinngg  bbrroooommss  aanndd  hhaannddccrraafftteedd  bbaasskkeettss..

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

TThhiiss  ssyysstteemm  iiss  ddeeggrraaddiinngg  sslloowwllyy..    TThhee  ccaauusseess  ooff  tthhee
ddeetteerriioorraattiioonn  aarree  vveerryy  ddiivveerrssee,,  bbuutt  ccaann  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee
ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::

--  LLoonngg  ppeerriiooddss  ooff  ddrroouugghhtt

--  EErroossiioonn  aanndd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ppootthhoolleess  iinn  tthhee  ttrriibbuuttaarriieess  ooff
tthhee  RRiioo  DDeessaagguuaaddeerroo..    AA  sseerriieess  ooff  ccaannaallss  wweerree  dduugg  iinn  tthhee
rreeggiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiivveerrtt  tthhee  rriivveerr  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff
rrooaaddss  aanndd  hhiigghhwwaayyss  aanndd  ttoo  aavvooiidd  hhaavviinngg  ttoo  ffiillll  iinn  aacccceessss  ttoo
rrooaadd  bbrriiddggeess..    TThhiiss  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ssppeeeedd  ooff  wwaatteerr  ffllooww  aanndd
lleedd  ttoo  eerroossiioonn..



--  IInnccrreeaasseedd  uussee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  ooaasseess  ttoo  iinnccrreeaassee  ffaarrmm  llaanndd
uuppssttrreeaamm

--  TTeeccttoonniicc  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..    TThhee  ssuubbssttrraattuumm  ooff  tthhiiss  llaarrggee
ddeepprreessssiioonn,,  ffoorrmmeedd  bbyy  bblloocckkss,,  iiss  ssuuffffeerriinngg  ddiiffffeerreennttiiaall
mmoovveemmeennttss  ooff  rraaiissiinngg  aanndd  ssuubbssiiddeennccee..    TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  cceennttrree
ooff  tthhee  bbaassiinn  hhaass  mmoovveedd  ttoo  tthhee  ssoouutthheeaasstt  aanndd  lleessss  tthhaann  225500
mmeettrreess  ooff  QQuuaatteerrnnaarryy  tthhiicckknneessss  hhaass  bbeeeenn  mmeeaassuurreedd..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

NNoo  aatttteemmpptt  hhaadd  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  ccrreeaattee  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa  aatt  tthhee
ssiittee..    AA  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ppllaann  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthh  tthhee
aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  iinntteerrmmeeddiiaarriieess  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy
((SSeeee  aannnneexxeess))..
2244..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  bbuutt  nnoott  yyeett  iimmpplleemmeenntteedd::

TThhee  ccuurrrreenntt  oobbjjeeccttiivvee  iiss  tthhaatt  tthhee  ssiittee  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee
RRAAMMSSAARR  BBuurreeaauu  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeeggiinn  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  wwiissee
mmaannaaggeemmeenntt..    AAss  aa  ffiirrsstt  aaccttiivviittyy  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr
tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  aass  aa  RRaammssaarr  ssiittee  aanndd  ttoo  ffaacciilliittaattee
iittss  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt,,  aa  ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhoopp  wwaass  hheelldd  ffrroomm
3311  MMaayy  ttoo  55  JJuunnee  11999999  ffoorr  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd
iinntteerrmmeeddiiaarriieess  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee
ssiittee..    TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ffiirrsstt  wwoorrkksshhoopp  wwaass  ttoo  ppllaann  sshhoorrtt,,
mmeeddiiuumm  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd
llaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  wweettllaanndd..    FFiieelldd  wwoorrkk  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd
oouutt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn..    TThheerree  iiss
aallssoo  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  GGuuaannaaccaacchhee  aass  aa
bbiioollooggiiccaall  ccoorrrriiddoorr  bbeeccaauussee  tthhiiss  ssiittee  iiss  aa  bbaassiicc  lliinnkk  ffoorr  mmaannyy
mmiiggrraattoorryy  ssppeecciieess  ((SSiisstteemmaa  PPrroovviinncciiaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass,,
MMaarrqquueezz  eett  aall..  11999911))..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

GGeeoollooggiiccaall,,  bbiioollooggiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt
ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  LLaagguunnaass  ddee  GGuuaannaaccaacchhee  ((SSoossaa  eett  aall..  11999977))

AArrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  RRííoo
MMeennddoozzaa  ((CChhiiaavvaazzaa  11999988))

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

SSeeee  aannnneexxeess  ""PPrrooyyeeccttoo  TTuurrííssttiiccoo  GGuuaannaaccaacchhee""  ((MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee
LLaavvaallllee))..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

SSeeee  aannnneexxeess  ""PPrrooyyeeccttoo  TTuurrííssttiiccoo  GGuuaannaaccaacchhee""  ((MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee
LLaavvaallllee))..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

IInn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  MMeennddoozzaa,,  tthhiiss  ssiittee  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  pprroovviinnccee
aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddee
AAmmbbiieennttee  yy  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeenntt..



IInn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  SSaann  JJuuaann,,  jjuurriissddiiccttiioonn  iiss  pprroovviinncciiaall  aanndd
mmaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddee  llaa
PPrroodduucccciióónn,,  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

MMeennddoozzaa

MMiinniisstteerriioo  ddee  AAmmbbiieennttee  yy  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ooff  tthhee  MMeennddoozzaa
pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeenntt

MMiinniisstteerr  EEdduuaarrddoo  SSaanncchhoo
CCaassaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  CCppoo..  CCeennttrraall  88    ppiissoo
SSuubbsseeccrreettaarriiaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
EElleennaa  AAbbrraahhaamm
CCaallllee  PPeellttiieerr  ss//nn
55550000  MMeennddoozzaa
TTeell..::  ((5544  00226611))  449922  886677

SSaann  JJuuaann

MMiinniisstteerriioo  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn,,  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  SSaann  JJuuaann
MMiinniisstteerr  GGuuiilllleerrmmoo  ddee  MMiigguueell

IInn  tthhee  ffiieelldd

MMeennddoozzaa

OOffiicciinnaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  LLaavvaallllee
IInntteennddeennttee  SSeebbaassttiiáánn  BBrriizzuueellaa
BBeellttrráánn  3377
55553355  LLaavvaallllee,,  MMeennddoozzaa
TTeell..::  ((5544  00226611))  449944  11661177
FFaaxx::  ((5544  00226611))  449944  11116666
ee--mmaaiill::  aammbbiieenntteellaavvaallllee@@hhoottmmaaiill..ccoomm

SSaann  JJuuaann

IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  HHiiddrroobbiioollóóggiiccaass  ((IINNDDEESSHHII))
DDiirreeccttoorraa  IIrrmmaa  MMoorreennoo  ddee  TTeerrzzaannoo
EEll  PPiinnaarr  ss//nn
SSaann  JJuuaann
TTeell..::  ((5544  00226644))  443333  11664400
ee--mmaaiill::  ssvvaallllvvee@@uunnssjj..eedduu..aarr

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPoollííttiiccaa  AAmmbbiieennttaall
GGoobbiieerrnnoo  ddee  SSaann  JJuuaann
SSuubbsseeccrreettaarriiaa  ZZuullmmaa  VViirrggiinniiaa  IInnvveerrnniizzzzii

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


