
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  2233  FFeebbrruuaarryy  22000000

22..  CCoouunnttrryy::  BBoolliivviiaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

2211    4477''  0077""  SSoouutthh  llaattiittuuddee
6655    0066''  3322""  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  33770000--44110000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  55550000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  iinn  tthhee  eennddoorrhheeiicc  TTaajjzzaarraa  bbaassiinn  aatt  aann  aallttiittuuddee
ooff  33770000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell  aanndd  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  aa  ggrroouupp  ooff  ttwwoo
ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess,,  tthhrreeee  sseemmii--ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess,,  eeiigghhtteeeenn  sseeaassoonnaall
llaakkeess,,  hhiigghh--aallttiittuuddee  ssttrreeaammss,,  bbooffeeddaalleess  aanndd  hhiigghh--AAnnddeeaann
ppaassttuurreess..    TThhee  ttwwoo  ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess  hhaavvee  aa  ssuurrffaaccee  vvaarryyiinngg
bbeettwweeeenn  335500  aanndd  880000  hheeccttaarreess  aanndd  aarree  aa  rreeffuuggee  ffoorr  4400  ssppeecciieess
ooff  bbiirrddss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann  aaqquuaattiicc  eeccoossyysstteemmss
((rreepprreesseennttiinngg  9900  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  bbiirrdd  ssppeecciieess  ffoouunndd  iinn  tthhee
hhiigghh--AAnnddeeaann  aaqquuaattiicc  eeccoossyysstteemmss))..    IItt  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr
eeiigghhtt  ssppeecciieess  ooff  mmiiggrraattoorryy  sshhoorreebbiirrddss,,  aanndd  tthheerree  aarree  llaarrggee
yyeeaarr--rroouunndd  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  tthhrreeee  ssppeecciieess  ooff  ffllaammiinnggooeess..

TThhee  llaakkeess  hhaavvee  fflluuccttuuaattiinngg  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall
cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  eexxppllaaiinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmaannyy  ssppeecciieess  ooff
mmiiccrroo  aanndd  mmaaccrroo  vveeggeettaattiioonn..

MMoosstt  ooff  tthhee  ffaauunnaa  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  aarroouunndd  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess,,
aalltthhoouugghh  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  aallssoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  rreepprroodduuccttiioonn,,
tthheeyy  sspprreeaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  bbaassiinn,,  ccoolloonniizziinngg  ootthheerr  hhaabbiittaattss
((ppaassttuurreess,,  bbooffeeddaalleess  aanndd  rroocckkyy  aarreeaass))  ffoorr  nneessttiinngg..

TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  hhaass  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  tthhee  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa
CCoorrddiilllleerraa  ddee  SSaammaa  ((RRBBCCSS))  ssiinnccee  11999911  aanndd  iiss  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass,,  mmaannaaggeedd
bbyy  tthhee  NNGGOO  PPRROOMMEETTAA..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall,,  NN,,  QQ,,  RR  aanndd  UU

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

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

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

FFrraannççooiiss--XXaavviieerr  DDuupprreett
PPRROOMMEETTAA  ((pprroommeettaa@@oolliivvoo..ttjjaa..eenntteellnneett..bboo))



RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee  SSaammaa
CCaallllee  AAlleejjaannddrroo  ddeell  CCaarrppiioo,,  EE--665599
CCaassiillllaa  5599
TTaarriijjaa
TTeell..//FFaaxx::  ((559911  6666))  3333887733//4455886655
ee--mmaaiill::  dduupprreettffxx@@hhoottmmaaiill..ccoomm

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

CCrriitteerriiaa  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  oorr  uunniiqquuee  wweettllaannddss  ((11aa,,  11cc))::  TThhee
CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss  aann  eessppeecciiaallllyy  oouuttssttaannddiinngg  rreepprreesseennttaattiivvee
eexxaammppllee  ooff  aa  nnaattuurraall  wweettllaanndd  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann
bbiiooggeeooggrraapphhiicc  rreeggiioonn,,  ffoorrmmeedd  bbyy  sseevveerraall  llaakkeess  aanndd  wweettllaannddss
wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    IItt  iiss
eexxcceeppttiioonnaall  ttoo  ffiinndd  aa  ggrroouupp  ooff  aaqquuaattiicc  hhaabbiittaattss  wwiitthh  ssoo  mmaannyy
ddiiffffeerreenntt  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinn  ssuucchh  aa  ssmmaallll  aarreeaa::  hhiigghh--aallttiittuuddee
ssaalltt  llaakkeess  wwiitthhoouutt  mmaaccrroo  vveeggeettaattiioonn,,  llaakkeess  wwiitthh  aa  hheeaavvyy
ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  mmaaccrroo  vveeggeettaattiioonn,,  bbooffeeddaalleess  aanndd  hhiigghh--aallttiittuuddee
ssttrreeaammss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  mmoorree  tthhaann  9900  ppeerr
cceenntt  ooff  tthhee  ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  pprreesseenntt  iinn  tthhee  hhiigghh--
AAnnddeeaann  llaakkeess  iinn  BBoolliivviiaa  ccaann  bbee  ffoouunndd  hheerree  ((sseeee  aannnneexx  33))..

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhiiss  wweettllaanndd  pprroovviiddeess  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  sseerrvviicceess
ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  aarreeaa::

--  DDuurriinngg  tthhee  mmoonntthhss  ooff  eexxttrreemmee  ddrroouugghhtt  ((JJuullyy  ttoo
SSeepptteemmbbeerr)),,  lliivveessttoocckk  ssuurrvviivvee  bbyy  ggrraazziinngg  oonn  tthhee  mmaaccrroo
vveeggeettaattiioonn  iinn  tthhee  llaakkeess..

--  TThhee  aarreeaass  oonn  tthhee  eeddggeess  ooff  tthheessee  wweettllaannddss  aarree  aarreeaass  ooff
ppaassttuurree  hheeaavviillyy  uusseedd  bbyy  sshheeeepp..

--  TThhee  mmiinneerraall  ssaallttss  ccoonncceennttrraatteedd  oonn  tthhee  sshhoorreess  dduurriinngg  tthhee
ddrryy  sseeaassoonn  aarree  eexxttrraacctteedd  ttoo  eexxcchhaannggee  ffoorr  pprroodduuccttss  ffrroomm
ootthheerr  rreeggiioonnss..

TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss  aann  oouuttssttaannddiinngg  rreepprreesseennttaattiivvee  eexxaammppllee
ooff  aa  wweettllaanndd  tthhaatt  ppllaayyss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoollooggiiccaall  rroollee  iinn  tthhee
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ooff  hhiigghh--AAnnddeeaann  llaakkeess  iinn  ssoouutthheerrnn
BBoolliivviiaa,,  nnoorrtthheerrnn  CChhiillee  aanndd  nnoorrtthheerrnn  AArrggeennttiinnaa..    SSeevveerraall
ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  ffoouunndd  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa
rreeqquuiirree  ssppeecciiffiicc  hhaabbiittaattss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  wwaatteerr  lleevveell  aanndd
pprreecciippiittaattiioonn..    TThhee  llaakkeess  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  aattttrraacctt
tthheessee  ssppeecciieess  wwhheenn  ootthheerr  hhiigghh--AAnnddeeaann  llaakkeess  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthheeiirr
hhaabbiittaatt  rreeqquuiirreemmeennttss..    MMaannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  hhiigghh--AAnnddeeaann  llaakkeess  iinn
tthhee  bboorrddeerr  rreeggiioonn  aarree  vveerryy  vvuullnneerraabbllee  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  llooccaatteedd
nneeaarr  mmiinniinngg  cceennttrreess  oorr  nneeaarr  aarreeaass  wwiitthh  llaarrggee  ppooppuullaattiioonnss..    IInn
FFeebbrruuaarryy  22000000,,  mmoorree  tthhaann  770000,,000000  hheeccttaarreess  ooff  hhiigghh--AAnnddeeaann
wweettllaanndd  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaa  PPaazz  wweerree  ddaammaaggeedd  bbyy  aa  bbrreeaakk  iinn
aa  ppiippeelliinnee..    FFoorrttuunnaatteellyy,,  tthheerree  iiss  nnoo  mmiinniinngg  oorr  ooiill  eexxttrraaccttiioonn
aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa..

GGeenneerraall  ccrriitteerriiaa  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  ((22aa,,  22bb,,  22cc))::
TThhee  llaakkeess  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  ssuussttaaiinn  aa  llaarrggee  ggrroouupp  ooff
ssppeecciieess  ooff  eennddaannggeerreedd,,  vvuullnneerraabbllee  oorr  rraarree  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa..
TThheerree  iiss  aa  rreeccoorrddeedd  ffrreeqquueenntt  pprreesseennccee  ooff  vvuullnneerraabbllee  bbiirrddss  ssuucchh
aass  tthhee  AAnnddeeaann  ffllaammiinnggoo  ((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  aannddiinnuuss)),,  JJaammeess''ss



ffllaammiinnggoo  ((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  jjaammeessii))  aanndd  FFuulliiccaa  ccoorrnnuuttaa..    LLaarrggee
ggrroouuppss  ((220000  ttoo  11330000  ssppeecciimmeennss))  hhaavvee  oofftteenn  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ooff
FFuulliiccaa  ccoorrnnuuttaa  iinn  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa..    OOnn  sseevveerraall  ooccccaassiioonnss,,
aallmmoosstt  22  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  ooff  JJaammeess''ss  ffllaammiinnggoo
((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  jjaammeessii))  aanndd  11  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn
ooff  AAnnddeeaann  ffllaammiinnggoo  ((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  aannddiinnuuss))  hhaavvee  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd
((DDuupprreett  11999999cc))..

LLaagguunnaa  GGrraannddee  aanndd  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  aarree  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr
ggeenneettiicc  aanndd  bbiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn  bbeeccaauussee  ooff  tthhee
ppeeccuulliiaarriittiieess  ooff  tthheeiirr  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa..    TThhee  llaakkeess  aarree
pprrooppiittiioouuss  ffoorr  tthhee  sseeaassoonnaall  ggrroowwtthh  ooff  mmiiccrroopphhyytteess  aanndd
zzooooppllaannkkttoonn,,  wwhhiicchh  aarree  ffeedd  oonn  bbyy  ffllaammiinnggooss..    BBeeccaauussee  tthhee  llaakkeess
hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  cchheemmiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  wwiitthh
vveerryy  ssppeecciiaall  ffeeeeddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoollllooww  cchhaannggeess  iinn  mmiiccrrooffaauunnaa
aanndd  mmiiccrroofflloorraa  ooff  eeaacchh  llaakkee  aanndd  ccaann  tthhuuss  rreemmaaiinn  yyeeaarr  rroouunndd  iinn
tthhee  bbaassiinn..

TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  aass  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr
ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss  dduurriinngg  aa  ccrriittiiccaall  ssttaaggee  ooff  tthheeiirr  lliiffee
ccyyccllee..    TThheessee  wweettllaannddss  aarree  hhoommee  ttoo  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ((eeiigghhtt
ssppeecciieess))  ooff  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss  ffrroomm  tthhee  nnoorrtthh  dduurriinngg  tthheeiirr
mmiiggrraattiioonn  ssoouutthh..    TThheeyy  aarree  aallssoo  aa  hhaavveenn  ffoorr  hhiigghh--AAnnddeeaann
aaqquuaattiicc  bbiirrddss  dduurriinngg  tthheeiirr  sseeaarrcchh  ffoorr  ffoooodd..    IItt  iiss  aann
iimmppoorrttaanntt  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  nneessttiinngg  ooff  ssppeecciieess  ooff  ttyyppiiccaall  hhiigghh--
AAnnddeeaann  bbiirrddss  aanndd  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iimmppoorrttaanntt  aass  aann  aarreeaa  ffoorr  tthhee
nneessttiinngg  ooff  tthhee  ssooccaa  ggiiggaannttee  ((FFuulliiccaa  ggiiggaanntteeaa)),,  ooff  wwhhiicchh  tthheerree
aarree  bbeettwweeeenn  225500  aanndd  11000000  nneessttss..

CCrriitteerriiaa  bbaasseedd  oonn  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  ((33aa,,  33bb))::  TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  tthhee
ffrreeqquueenntt  hhaabbiittaatt  ffoorr  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  2200,,000000  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  aanndd
ssuussttaaiinnss  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnuummbbeerrss  ooff  ssppeecciimmeennss  ooff  sseevveerraall  ggrroouuppss  ooff
aaqquuaattiicc  bbiirrddss  tthhaatt  aarree  iinnddiiccaattoorrss  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee,,
pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  wweettllaannddss  ((sseeee  aannnneexx  22  ""LLiisstt
ooff  BBiirrddss  RReeccoorrddeedd  iinn  tthhee  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee
SSaammaa""))..    RReepprreesseennttaattiivveess  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400  ooff  tthhee  4455  ssppeecciieess
ooff  hhiigghh--AAnnddeeaann  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  rreeccoorrddeedd  iinn  BBoolliivviiaa  aarree  ffoouunndd  iinn
tthhiiss  bbaassiinn..    TThhiiss  eexxcceeppttiioonnaall  ffaacctt  iiss  eexxppllaaiinneedd  bbyy  tthhee
pprreesseennccee  ooff  aa  mmoossaaiicc  ooff  vveerryy  ddiissttiinncctt  aaqquuaattiicc  hhaabbiittaattss  iinn  aa
lliimmiitteedd  aarreeaa..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss  oonn  tthhee  AAnnddeeaann  ppllaatteeaauu,,  iinn  tthhee  sseeccoonndd
sseeccttiioonn  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  AAvviillééss,,  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff
TTaarriijjaa,,  BBoolliivviiaa..    TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  llooccaatteedd  4455  kkiilloommeettrreess  ffrroomm
tthhee  cciittyy  ooff  TTaarriijjaa,,  oonnee  hhoouurr  aanndd  aa  hhaallff  aawwaayy  ((sseeee  aannnneexx  11..22))..
TThhee  nnaattuurraall  lliimmiittss  ooff  tthhee  bbaassiinn  aarree  tthhee  SSeerrrraannííaa  ddee  llooss
CCaarrddeennaalleess  ttoo  tthhee  nnoorrtthh,,  tthhee  ppaammppaass  ddee  CCooppaaccaabbaannaa  ttoo  tthhee
ssoouutthh,,  tthhee  SSeerrrraannííaass  ddee  SSaammaa  aanndd  CChhiissmmuurrii  ttoo  tthhee  eeaasstt  aanndd  tthhee
SSeerrrraannííaass  ddee  YYuunncchhaarraa  aanndd  ÑÑooqquueerraa  ttoo  tthhee  wweesstt  ((sseeee  aannnneexx  11..33))..
TThhee  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoossee  aaccttiivviittiieess  ddiirreeccttllyy  aaffffeecctt  tthhee  ssiittee  aarree
AArreennaalleess,,  CCooppaaccaabbaannaa,,  MMuuññaayyoojj,,  PPaassaajjeess,,  PPuujjzzaarraa  aanndd  VViiccuuññaayyoojj
((sseeee  aannnneexx  11..33))..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::



GGeeoollooggyy  aanndd  ggeeoommoorrpphhoollooggyy::  TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  hhaass  aann  aarreeaa
ooff  4433,,777700  hheeccttaarreess..    TThhiiss  rreeggiioonn  wwaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  hheeaavvyy  vvoollccaanniicc
aaccttiivviittyy  dduurriinngg  tthhee  TTeerrttiiaarryy  aanndd  QQuuaatteerrnnaarryy..    OOnn  tthhee  ppllaatteeaauu,,
mmaannyy  hhiillllss  aarree  ooff  vvoollccaanniicc  oorriiggiinn,,  aanndd  tthhee  ggrroouunndd  iiss  ccoovveerreedd
wwiitthh  vvoollccaanniicc  ddeebbrriiss..    TThheessee  hhiillllss  ooff  vvoollccaanniicc  oorriiggiinn  rreeaacchh
11000000  ttoo  11550000  mmeettrreess  aabboovvee  tthhee  ppllaaiinn  aanndd  uussuuaallllyy  rruunn  nnoorrtthh--
ssoouutthh,,  ccrreeaattiinngg  mmaannyy  bbrrooaadd  vvaalllleeyyss,,  cclloosseedd  bbaassiinnss  aanndd  wweettllaannddss
bbeeccaauussee  ooff  aa  llaacckk  ooff  ddrraaiinnaaggee..    SSeeddiimmeennttaarryy  rroocckkss,,  ssaannddssttoonnee
aanndd  lluuttiittee  uussuuaallllyy  ddoommiinnaattee,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aallssoo  lliimmoonniittee  tthhaatt
iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhee  bboonnddiinngg  mmaatteerriiaallss  ((GGaallaarrzzaa  11999977))..

PPhhyyssiiooggrraapphhyy::  TThhee  aarreeaa  ooff  TTaajjzzaarraa  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  ttwwoo
pphhyyssiiooggrraapphhiicc  pprroovviinncceess::  tthhee  ttrruuee  ffooootthhiillllss  aanndd  tthhee  PPuunnaa
ppllaatteeaauu  ((tthhee  aallttiippllaannoo))  wwiitthh  aallmmoosstt  ffllaatt  ttooppooggrraapphhyy  ssllooppiinngg
ttoowwaarrdd  tthhee  llaakkeess,,  rriivveerrss  aanndd  ssttrreeaammss  iinn  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee
bbaassiinn..

HHyyddrroollooggyy::  TThhee  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkk  ooff  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss
ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  RRííoo  TTaajjzzaarraa,,  99..55  kkiilloommeettrreess  lloonngg,,  tthhee  RRííoo
VViiccuuññaayyoojj,,  1144  kkiilloommeettrreess,,  RRííoo  MMuuññaayyoojj,,  99  kkiilloommeettrreess,,  RRííoo
TTuurrccaammaarrccaa,,  88  kkiilloommeettrreess  aanndd  tthhee  RRííoo  TToorroo  WWaayykkhhoo,,  1122
kkiilloommeettrreess  lloonngg..    TThhee  bbaassiinn  iiss  aann  eennddoorrhheeiicc  bbaassiinn,,  wwhhiicchh
bbeeccaauussee  ooff  iittss  ttooppooggrraapphhyy  ffoorrcceess  ssttrreeaammss  ttoo  ffllooww  ttoowwaarrddss  tthhee
cceennttrree,,  ffoorrmmiinngg  tthhee  LLaagguunnaass  ddee  llaa  CCuueennccaa..    TThhee  uuppppeerr  ppaarrtt  ooff
tthhee  rriivveerrss  ffoorrmm  bbooffeeddaalleess..    WWaatteerr  lleevveell  vvaarriieess  ccoonnssiiddeerraabbllyy,,
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  sshhaalllloowweerr  llaakkeess,,  bbeeccaauussee  eevvaappoorraattiioonn  rraatteess
aarree  vveerryy  hhiigghh..    TTwwoo  ccyycclleess  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  wwaatteerr  lleevveell::

--  AAnn  aannnnuuaall  ccyyccllee,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  aannnnuuaall  ccyyccllee  ooff
pprreecciippiittaattiioonn;;

--  AA  bbrrooaaddeerr  ccyyccllee  ((oovveerr  ffoouurr  ttoo  eeiigghhtt  yyeeaarrss))  ttiieedd  ttoo  tthhee
EEll  NNiiññoo  SSoouutthheerrnn  OOsscciillllaattiioonn  ((EENNSSOO))..    IInn  nnoorrmmaall  yyeeaarrss,,
tthhee  llaakkeess  aarree  rreepplleenniisshheedd  bbeettwweeeenn  NNoovveemmbbeerr  aanndd  MMaarrcchh..

SSooiill  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  cchheemmiissttrryy::  MMoosstt  ooff  tthhee  bbaassiinn  iiss
ccoovveerreedd  bbyy  rreecceenntt  llaaccuussttrriiaann--fflluuvviiaall  ssooiillss  ((ssaannddyy,,  ssaannddyy--ccllaayy,,
ssaannddyy--ccllaayy  llooaamm))..    TThhee  ssooiill  iinn  tthhee  bbooffeeddaalleess  iiss  rreecceenntt
llaaccuussttrriiaann--fflluuvviiaall  ((GGaallaarrzzaa  11999977))..

WWaatteerr  qquuaalliittyy,,  ddeepptthh,,  cchhaannggeess  iinn  wwaatteerr  lleevveell  aanndd  ppeerrmmaanneennccee  ooff
wwaatteerr::  sseeee  iitteemm  1166,,  ""EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess""..

CClliimmaattee::  AAccccoorrddiinngg  ttoo  HHoollddrriiddggee''ss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  lliiffee
zzoonneess,,  tthhee  cclliimmaattee  ooff  tthhiiss  aarreeaa  iiss  tthhaatt  ooff  aa  ccoolldd  tteemmppeerraattee
sstteeppppee..    AAnnnnuuaall  pprreecciippiittaattiioonn  iiss  330077..22  mmmm..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall
tteemmppeerraattuurree  iiss  66..44    CC,,  wwiitthh  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  mmaaxxiimmuumm  ooff  1155..00
CC  aanndd  aann  aavveerraaggee  mmiinniimmuumm  ooff  --22..22    CC..    TThhee  aavveerraaggee  mmaaxxiimmuumm
eexxttrreemmee  iiss  2244..44    CC,,  aanndd  tthhee  aavveerraaggee  mmiinniimmuumm  eexxttrreemmee  iiss  --1177..22
CC..

FFrroomm  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  aanndd
tteemmppeerraattuurree,,  iitt  ccaann  bbee  lleeaarrnneedd  tthhaatt  aa  llaarrggee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rraaiinn
ffaallllss  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonntthhss  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  MMaarrcchh,,  ccrreeaattiinngg  aa
lliigghhtt  rraaiinnyy  sseeaassoonn  iinn  ssuummmmeerr  aanndd  ddrryy,,  ccoolldd  wwiinntteerrss..    TThhee
tteemmppeerraattuurree  ppaatttteerrnn  iiss  tthhaatt  ooff  aa  ppllaatteeaauu,,  wwiitthh  aann  aavveerraaggee
aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  aatt  ggrroouunndd  lleevveell  ooff  1100..44    CC,,  eexxaaccttllyy  44    lleessss
tthhaann  tthhee  eexxttrreemmee  aannnnuuaall  aavveerraaggee..



TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffiigguurree  ggiivveess  tthhee  wwaatteerr  bbaallaannccee  iiss  tthhee  wweettllaanndd..

PPrreecciippiittaattiioonn  ((mmmm))
EEvvaappoottrraannssppiirraattiioonn  ((mmmm))

DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  aanndd  eevvaappoorraattiioonn  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee
TTaajjzzaarraa  ((aavveerraaggee  11998833--11999922,,  ssoouurrccee  SSEENNAAMMIIHH))..

TThhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  llaakkeess  rreefflleecctt
llaarrggee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  aanndd  iinnffllooww  ooff
ffrreesshh  wwaatteerr..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::  TThhee  llaakkeess  rreecchhaarrggee  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr
iinn  tthhee  bbaassiinn..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

FFoolllloowwiinngg  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  bbyy  RRAAMMSSAARR,,  tthhee
wweettllaanndd  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  ccaatteeggoorriieess::  NN
((sseeaassoonnaall//iirrrreegguullaarr//
ooccccaassiioonnaall  rriivveerrss  aanndd  ssttrreeaammss)),,  QQ  ((ppeerrmmaanneenntt  ssaalliinnee//bbrraacckkiisshh//
aallkkaalliinnee  llaakkeess)),,  RR  ((sseeaassoonnaall//iinntteerrmmiitttteenntt  ssaalliinnee//bbrraacckkiisshh//
aallkkaalliinnee  llaakkeess  aanndd  ffllooooddeedd  aarreeaass)),,  UU  ((ttrreeeelleessss  bbooggss,,  iinncclluuddiinngg
bbooggss  wwiitthh  bbuusshheess  oorr  ooppeenn  bbooggss,,  bbooggss  wwiitthh  GGrraammiinnaaeeaa,,  bbooffeeddaalleess
aanndd  llooww  bbooggss))..

NN  ((sseeaassoonnaall//iirrrreegguullaarr//ooccccaassiioonnaall  rriivveerrss  aanndd  ssttrreeaammss))  --  TThheessee
aarree  rriivveerrss  tthhaatt  ccoolllleecctt  wwaatteerr  iinn  tthhee  hhiigghh  ppaarrttss  ooff  tthhee
mmoouunnttaaiinnss  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbaassiinn  aanndd  ffeeeedd  llaakkeess  oonn
tthhee  ppllaatteeaauu..

QQ  ((ppeerrmmaanneenntt  ssaalliinnee//bbrraacckkiisshh//aallkkaalliinnee  llaakkeess))  --  LLaagguunnaa  GGrraannddee
((115500  hheeccttaarreess  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  aanndd  445500  hheeccttaarreess  iinn  tthhee  wweett
sseeaassoonn))  --  CCoonndduuccttiivviittyy::  7777,,110000  mmiiccrroohhmm//ccmm;;  ttoottaall  ssoolliiddss::
111100,,331100  mmgg//ll;;  aallkkaalliinniittyy::  332266  mmgg  CCaaCCOO33//ll;;  ppHH::  66..6699::  ddeepptthh::  1122
ttoo  110000  ccmm;;  ttrraannssppaarreennccyy::  22  ttoo  33..55  ((ddaattaa  ggaatthheerreedd  iinn  NNoovveemmbbeerr
11999999,,  ssoouurrccee  CCAADDIIMMAA  11999999))..

IInn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  mmiiccrroopphhyytteess  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhrreeee
ddiivviissiioonnss::  CChhrroommoopphhyyttaa  wwiitthh  99  ssuubbssppeecciieess,,  CChhlloorroopphhyyttaa  wwiitthh  44
ssuubbssppeecciieess  aanndd  CCyyaannoopphhyyttaa  wwiitthh  22  ssuubbssppeecciieess  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  1166
ssuubbssppeecciieess..    TThhee  mmaaccrroopphhyytteess  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ssuubbmmeerrggeedd
rrhhiizzoofflloorraa  aanndd  rrooootteedd  mmaaccrroopphhyytteess  iinn  tthhee  PPoottaammooggeettoonn  aanndd
RRuuppppiiaa  ggeenneerraa..    MMaaccrroossccooppiicc  aallggaaee  iinn  tthhee  ggeennuuss  NNyytteellllaa  aarree
aallssoo  ffoouunndd..

IInn  tthhee  aarreeaass  nneeaarr  tthhee  llaakkee,,  tthheerree  iiss  aa  ffllooooddppllaaiinn  wwiitthh  aann
aassssoocciiaattiioonn  ddoommiinnaatteedd  bbyy  MMuuhhlleennbbeerrggiiaa  ffaassttiiggiiaattaa..    TThhiiss
ssppeecciieess  ttoolleerraatteess  ffllooooddiinngg  aanndd  bbrraacckkiisshh  ssooiillss..    SSppeecciieess  iinn
tthhiiss  aassssoocciiaattiioonn  iinncclluuddee  AAnntthhoobbrryyuumm  ttrriiaannddrruumm,,  AAssttrraaggaalluuss
mmiiccrraanntthheelllluuss,,  AAttrriipplleexx  mmyyrriioopphhyyllllaa,,  CChhoonnddrroossuumm  ssiimmpplleexx,,
DDiissttiicchhlliiss  hhuummiilliiss,,  EEpphheeddrraa  bbrreeaannaa,,  FFeessttuuccaa  sspppp..,,  GGoommpphhrreennaa
mmeeyyeenniiaannaa,,  JJuunneelllliiaa  ppyyggmmaaeeaa,,  PPaarroonnyycchhiiaa  sspppp..,,  SSeenneecciioo
ssppiinnoossuuss,,  SSttiippaa  lleeppttoossttaacchhyyaa  aanndd  TTeettrraagglloocchhiinn  ccrriissttaattuumm  ((BBeecckk
11999999))..



TThhee  zzooooppllaannkkttoonn  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  oonnllyy  oonnee  ssppeecciieess,,  BBooeecckkeellllaa
ppooooppooeennssiiss..
IInn  tthhiiss  llaakkee,,  oonnllyy  nniinnee  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd..
IItt  iiss  tthhee  llaakkee  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ffllaammiinnggooss
((uupp  ttoo  1111,,000000)),,  aanndd  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  FFuulliiccaa  ccoorrnnuuttaa  hhaavvee  bbeeeenn
rreeccoorrddeedd  sseevveerraall  ttiimmeess..

LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  ((220000  hheeccttaarreess  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  aanndd  225500
hheeccttaarreess  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn))  --  ccoonndduuccttiivviittyy::  22665500  mmiiccrroohhmm//ccmm;;
ttoottaall  ssoolliiddss::  11663355  mmgg//ll;;  aallkkaalliinniittyy::  226644  mmgg  CCaaCCOO33//ll;;  ppHH::  1100..11;;
ttrraannssppaarreennccyy::  bbeettwweeeenn  3300  aanndd  4455  ccmm;;  ddeepptthh::  bbeettwweeeenn  8800  aanndd  330000
ccmm  ((ddaattaa  ggaatthheerreedd  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999999,,  ssoouurrccee  CCAADDIIMMAA  11999999))..

TThhee  mmiiccrroopphhyytteess  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ttwwoo  ddiivviissiioonnss::  CChhrroommoopphhyyttaa
wwiitthh  7777  ssuubbssppeecciieess  aanndd  CCyyaannoopphhyyttaa  wwiitthh  1144  ssuubbssppeecciieess..    TThheerree
aarree  ttwwoo  ggeenneerraa  ooff  mmaaccrroopphhyytteess::  MMyyrriioopphhyylllluumm  sspppp..  aanndd
PPoottaammooggeettoonn  sspppp..  iinn  8800  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  llaakkee..    IInn  aarreeaass  ooff
ffllooooddiinngg  oonn  tthhee  sshhoorreess  ooff  tthhee  llaakkee,,  tthheerree  iiss  aa  bbeedd  ooff  llooww
ggrraassss,,  bbrraammaa  ((DDiissttiicchhlliiss  hhuummiilliiss))..    IItt  iiss  aa  rrhhiizzoommaattoouuss
ssppeecciieess  ttyyppiiccaall  ooff  ssaalliinnee  eennvviirroonnmmeennttss..    TThhiiss  aarreeaa  iiss  ssuubbjjeecctt
ttoo  iinntteennssiivvee  ggrraazziinngg,,  pprriimmaarriillyy  bbyy  sshheeeepp  wwhhoo  aapppprreecciiaattee  tthhiiss
ssppeecciieess  ffoorr  iittss  ttaassttee..

OOtthheerr  ssppeecciieess  iinn  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aarree  AAnntthhoobbrryyuumm  ttrriiaannddrruumm,,
AAssttrraaggaalluuss  aarriiqquueeppeennssiiss,,  AA..  mmiiccrraanntthheelllluuss,,  AA..  ppeerruuvviiaannuuss,,  AA..
rreeiicchheeii,,  AAttrriipplleexx  mmyyrriioopphhyyllllaa,,  CChhoonnddrroossuumm  ssiimmpplleexx,,  CCoonnyyzzaa
aarrtteemmiissiiaaeeffoolliiaa,,  DDiissttiicchhlliiss  hhuummiilliiss,,  FFeessttuuccaa  sspppp..,,  HHyyppoocchhooeerriiss
mmeeyyeenniiaannaa,,  PPllaaggiioobboottrryyss  ccoonnggeessttuuss  aanndd  RRoorriippppaa  pphhiilliippppiiaannaa
((BBeecckk  11999999))..

TThhee  zzooooppllaannkkttoonn  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  ttwwoo  ssppeecciieess  ooff  CCooppeeppooddaa  aanndd  ssiixx
ssppeecciieess  ooff  CCllaaddoocceerraa..    TThhiiss  llaakkee  hhaass  ccoonnssiiddeerraabbllee  bbiioollooggiiccaall
ddiivveerrssiittyy,,  iinncclluuddiinngg  4400  rreeccoorrddeedd  ssppeecciieess  ooff  wwaatteerrffoowwll..    IItt  iiss
aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr  tthhee  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  hhiigghh--AAnnddeeaann  aaqquuaattiicc
bbiirrddss..

RR  ((sseeaassoonnaall//iinntteerrmmiitttteenntt  ssaalliinnee//bbrraacckkiisshh//aallkkaalliinnee  llaakkeess  aanndd
ffllooooddeedd  aarreeaass))  --  SSeemmii--ppeerrmmaanneenntt  llaakkeess  tthhaatt  ccoommpplleetteellyy  ddrryy  uupp
oonnllyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarrss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  EEll  NNiiññoo  pphheennoommeennoonn  ooccccuurrss..

LLaagguunnaa  PPaattaannccaa  ((5555  hheeccttaarreess))  --  wwiitthh  eeccoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss
ssiimmiillaarr  ttoo  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa

LLaagguunnaa  PPaassaajjeess  ((4400  hheeccttaarreess))  aanndd  LLaagguunnaa  CChhiiccaa  ((3300  hheeccttaarreess))  --
wwiitthh  cchheemmiiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ooff
LLaagguunnaa  GGrraannddee

SSeeaassoonnaall  llaakkeess  --  AA  ggrroouupp  ooff  1177  ssmmaallll--ssiizzeedd  llaakkeess  ((00..55  ttoo  77
hheeccttaarreess))  tthhaatt  ffiillll  bbeettwweeeenn  DDeecceemmbbeerr  aanndd  MMaarrcchh  aanndd  ddiissaappppeeaarr
dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  ((AApprriill--SSeepptteemmbbeerr))..

UU  ((ttrreeeelleessss  bbooggss,,  iinncclluuddiinngg  bbooggss  wwiitthh  bbuusshheess  aanndd  ooppeenn  bbooggss,,
bbooggss  wwiitthh  GGrraammiinnaaeeaa  ((ffeenn)),,  bbooffeeddaalleess,,  llooww  bbooggss))  --  TThhee
bbooffeeddaalleess  aarree  llooccaatteedd  iinn  tthhee  llaarrggeerr  ddeepprreessssiioonnss  aammoonngg  tthhee  llooww
hhiillllss  wwhheerree  tthhee  wwaatteerr  ttaabbllee  iiss  nneeaarr  tthhee  ssuurrffaaccee  aanndd  tthheerree  iiss
ppeerrmmaanneenntt  ggrroouunndd  wwaatteerr..    TThhee  TTaajjzzaarraa  bbaassiinn  hhaass  aa  ssuurrffaaccee  ooff
11220000  hheeccttaarreess  ooff  bbooffeeddaalleess  aanndd  wweett  ggrraassssllaannddss..    TThhee  fflloorriissttiicc
ccoommppoossiittiioonn  iinn  tthheessee  aarreeaass  ddeeppeennddss  oonn  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  aabboovvee



aallll  tthhee  wwaatteerr  iinn  tthhee  ssuubbssooiill  wwhhiicchh  aalllloowwss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa
vveerryy  ddeennssee  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr,,  ddoommiinnaatteedd  bbyy  vveeggeettaattiioonn  iinn  cclluummppss
ssuucchh  aass  CCaarreexx  sspppp..  aanndd  JJuunnccuuss  ssttiippuullaattuuss,,  rroosseettttee  ggrraasssseess  ssuucchh
aass  HHyyppoocchhooeerriiss  ttaarraaxxaaccooiiddeess  aanndd  PPllaannttaaggoo  ttuubbuulloossaa,,  pplluuss  aa  ffeeww
ootthheerr  ggrraasssseess  ssuucchh  aass  DDeeyyeeuuxxiiaa  hheetteerroopphhyyllllaa  ((BBeecckk  11999999))..

TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr  tthhee  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  sseevveerraall
ssppeecciieess  ooff  hhiigghh--AAnnddeeaann  aammpphhiibbiiaannss  ssuucchh  aass  BBuuffoo  ssppiinnoolloossuuss,,
HHyyllaa  sspppp..,,  PPlleeuurrooddeemmaa  cciinneerreeaa,,  PP..  mmaarrmmoorraattaa  aanndd  TTeellmmaattoobbiiuuss
sspppp..  ((AA..  MMuuññoozz  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn))..    LLaarrggee  fflloocckkss  ooff
AAnnddeeaann  ggeeeessee  ((CChhoollooeepphhaaggaa  mmeellaannoopptteerraa))  ggrraazzee  iinn  tthhee  bbooffeeddaalleess
iinn  tthhee  lloowweerr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  aarreeaa..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  bbaassiinn  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  aa  llooww  ggrraassss,,  ppaajjaa  aammaarriillllaa  ((SSttiippaa
lleeppttoossttaacchhyyaa))..    AAmmoonngg  tthhee  ootthheerr  hheerrbbaacceeoouuss  ssppeecciieess  iinn  tthhiiss
aassssoocciiaattiioonn  aarree  FFeessttuuccaa  ddoolliicchhoopphhyyllllaa  aanndd  SSttiippaa  lleeppttoossttaacchhyyaa..
TThheerree  aarree  aallssoo  ssccaatttteerreedd  bbuusshheess  ooff  BBaacccchhaarriiss  bboolliivviieennssiiss  aanndd
BB..  iinnccaarruumm..    IInn  tthhee  wweetttteerr  ssooiillss,,  tthheerree  iiss  ooppeenn  ppaassttuurree  ooff
FFeessttuuccaa  ddoolliicchhoopphhyyllllaa  iinn  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ssmmaalllleerr
GGrraammiinneeaaee  ssuucchh  aass  DDeeyyeeuuxxiiaa  bbrreevviiaarriissttaattaa  aanndd  tthhee  sshhrruubb
TTeettrraagglloocchhiinn  ccrriissttaattuumm..    IInn  tthhee  aarreeaass  ooff  ssaalliinnee  ssooiill  tthhaatt  iiss
sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd,,  aa  llooww  ggrraassss  ooff  MMuuhhlleennbbeerrggiiaa  ffaassttiiggiiaattaa  aanndd
DDiissttiicchhlliiss  hhuummiilliiss  ggrroowwss  wwiitthh  cclluummppss  ooff  yyaarreettiillllaa  ((AAnntthhoobbrryyuumm
ttrriiaannddrruumm))..

IInn  tthhee  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  wwaatteerr  ttaabbllee  iiss  hhiigghh,,  tthheerree  aarree
vveeggeettaattiivvee  aassssoocciiaattiioonnss  ccaalllleedd  bbooffeeddaalleess,,  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee
ggrroowwtthh  ooff  aa  vveerryy  ddeennssee  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr  ooff  CCaarreexx  sspppp..,,  JJuunnccuuss
ssttiippuullaattuuss  aanndd  rroosseettttee  ggrraasssseess  ssuucchh  aass  HHyyppoocchhooeerriiss
ttaarraaxxaaccooiiddeess  aanndd  PPllaannttaaggoo  ttuubbuulloossaa..    TThhiiss  aarreeaa  iiss  uusseedd  ffoorr
ggrraazziinngg  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  wwhheenn  ootthheerr  ppaassttuurreess  iinn  tthhee  bbaassiinn
aarree  nnoott  pprroodduucciinngg  ((BBeecckk  11999999))..    TThhee  mmaaiinn  ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc
mmaaccrroopphhyytteess  aarree  MMyyrriioopphhyylllluumm  sspppp..  aanndd  PPoottaammooggeettoonn  sspppp..,,  ggrraazzeedd
bbyy  ccaattttllee  wwhhiicchh  rreegguullaattee  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthheessee  ggrraasssseess  ((CCAADDIIMMAA
11999999))..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

TThhee  aarreeaa  pprrooppoosseedd  aass  aa  RRaammssaarr  ssiittee  hhaass  4400  aaqquuaattiicc  ssppeecciieess  iinn
1122  ffaammiilliieess..    TThhiiss  bbaassiinn  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr  tthhee
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssppeecciieess::

AAnnddeeaann  ffllaammiinnggoo  ((PPhhooeenniiccoopptteerruuss  aannddiinnuuss))
CCoonnsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss::  vvuullnneerraabbllee  ((CCoollllaarr,,  NN..JJ..  eett  aall..  11999944));;  aa
pprriioorriittyy  ssppeecciieess  ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ((PPaarrkkeerr,,  TT..AA..  eett  aall..  11999966))..
DDiissttrriibbuuttiioonn::  ffrroomm  CCaattaammaarrccaa,,  AArrggeennttiinnaa,,  ttoo  AArreeqquuiippaa,,  PPeerruu,,
bbeettwweeeenn  22330000  aanndd  44330000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell..    TThhee  mmaaiinn
bbrreeeeddiinngg  aarreeaass  aarree  iinn  tthhee  ssaalliinnee  llaakkeess  ooff  nnoorrtthheerrnn  CChhiillee
((AAttaaccaammaa  aanndd  AAnnttooffaaggaassttaa))  aanndd  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoottoossíí..
TThhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  3355,,000000  ssppeecciimmeennss..    IItt
iiss  ffoouunndd  ssppoorraaddiiccaallllyy  iinn  tthhee  RRBBCCSS,,  aanndd  iittss  pprreesseennccee  iiss
ccoonnddiittiioonneedd  bbyy  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  aanndd  ssaalliinniittyy  ooff  tthhee  llaakkeess..
TThheerree  aarree  bbeettwweeeenn  5500  aanndd  445500  ssppeecciimmeennss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhiiss  aarreeaa..
CCoonnsseerrvvaattiioonn::  TThhee  mmaaiinn  tthhrreeaattss  ttoo  tthhiiss  ssppeecciieess  aarree  tthhee
ggaatthheerriinngg  ooff  eeggggss  aanndd  ppoolllluuttiioonn  ooff  tthhee  llaakkeess  ffrroomm  mmiinniinngg
wwaassttee..    BBeeccaauussee  iitt  hhaass  vveerryy  ssppeecciiffiicc  ffeeeeddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,



tthhiiss  ssppeecciieess  mmoovveess  ffrroomm  oonnee  llaakkee  ttoo  aannootthheerr  ffoolllloowwiinngg  iiddeeaall
ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ddiiaattoommss..    CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee
aarreeaa  wwhheerree  tthhiiss  ffllaammiinnggoo  ffeeeeddss  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree
ccoonnttiinnuuoouuss  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffoooodd..
JJaammeess''ss  ffllaammiinnggoo  ((PPhhooeenniiccooppaarrrruuss  jjaammeessii))
CCoonnsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss::  vvuullnneerraabbllee  ((CCoollllaarr,,  NN..JJ..  eett  aall..  11999944));;  aa
pprriioorriittyy  ssppeecciieess  ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ((PPaarrkkeerr,,  TT..AA..  eett  aall..  11999966))..
DDiissttrriibbuuttiioonn::  mmaaiinnllyy  aabboovvee  44000000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell  aarroouunndd
llaakkeess  wwiitthh  aa  hhiigghh  ssaalliinniittyy..    IIttss  mmaaiinn  nneessttiinngg  aarreeaa  iiss  iinn  tthhee
rreeggiioonn  ooff  tthhee  ssaalltt  ffllaatt  aanndd  llaakkeess  ooff  CCooiippaassaa,,  PPooooppóó  aanndd
eessppeecciiaallllyy  LLaagguunnaa  CCoolloorraaddoo  iinn  BBoolliivviiaa..    SSmmaallll  ppooppuullaattiioonnss  hhaavvee
bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  aarroouunndd  LLaagguunnaa  PPoozzuueellooss  iinn  AArrggeennttiinnaa  aanndd  tthhee
SSaallaarr  ddee  PPeeddeerrnnaalleess..    BBeettwweeeenn  115500  aanndd  660000  ssppeecciimmeennss  aarree  ffoouunndd
iinn  tthhee  LLaagguunnaa  GGrraannddee  iinn  tthhee  RRBBCCSS..    IIttss  pprreesseennccee  iiss  iirrrreegguullaarr
iinn  tthhee  RRBBCCSS  aanndd  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  cchheemmiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee
llaakkeess..    IItt  hhaass  bbeeeenn  ffrreeqquueennttllyy  oobbsseerrvveedd  aatt  LLaagguunnaa  CChhiiccaa,,  wwhhiicchh
hhaass  aa  rraatthheerr  hhiigghh  lleevveell  ooff  ssaalliinniittyy..    RReecceennttllyy,,  ccoonncceennttrraattiioonnss
ooff  tthhiiss  ssppeecciieess  hhaavvee  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  LLaagguunnaa  GGrraannddee  ((uupp  ttoo  992200
ssppeecciimmeennss,,  aallmmoosstt  22  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhiiss
ssppeecciieess))..    TThhee  llooww  wwaatteerr  lleevveell  ooff  tthhee  llaakkee  aanndd  rreecceenntt  ddrroouugghhttss
hhaavvee  pprroodduucceedd  aa  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  mmiinneerraallss  tthhaatt  pprroommoottee
tthhee  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  ddiiaattoommss..    TThhiiss  ssppeecciieess  pprroobbaabbllyy  nneessttss
aarroouunndd  LLaagguunnaa  CChhiiccaa..    TTwweennttyy  aadduullttss  aanndd  3344  aabbaannddoonneedd  nneessttss
wweerree  rreeccoorrddeedd,,  bbuutt  nnoo  bbrrookkeenn  eegggg  sshheellllss  wweerree  ffoouunndd..    AAlltthhoouugghh
nnoo  cchhiicckkss  oorr  jjuuvveenniilleess  wweerree  oobbsseerrvveedd,,  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  rreeppoorrtt
tthhee  pprreesseennccee  ooff  cchhiicckkss..
HHaabbiittaatt::  SShhaallllooww  llaakkeess  wwiitthh  aa  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ddiiaattoommss..
CCoonnsseerrvvaattiioonn::  TThhee  mmaaiinn  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ddiissttuurrbb  nneessttiinngg  iinn  tthhee
RRBBCCSS  aarree  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmaannyy  ddooggss,,  ssppoorraaddiicc  ccaasseess  ooff  ppooaacchhiinngg
aanndd  hhuummaann  pprreesseennccee  iinn  tthhee  aarreeaa..    NNeessttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ccaann  bbee
iimmpprroovveedd  tthhrroouugghh  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn,,  pprrootteeccttiinngg  aarreeaass  ooff
llaarrggee  ccoonncceennttrraattiioonnss  wwiitthh  ffeenncceess  aanndd  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  wwiilldd
ddooggss  iinn  tthhee  aarreeaa..

SSooccaa  ccoorrnnuuttaa  ((FFuulliiccaa  ccoorrnnuuttaa))
CCoonnsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss::  vvuullnneerraabbllee  ((CCoollllaarr,,  NN..JJ..  eett  aall..  11999944));;  aa
pprriioorriittyy  ssppeecciieess  ffoorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ((PPaarrkkeerr,,  TT..AA..  eett  aall..  11999966))..
DDiissttrriibbuuttiioonn::  NNeessttiinngg  ttaakkeess  ppllaaccee  bbeettwweeeenn  33220000  aanndd  55220000  mmeettrreess
aabboovvee  sseeaa  lleevveell  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  PPuunnaa  bbeettwweeeenn  JJuujjuuyy
((AArrggeennttiinnaa))  aanndd  nnoorrtthheerrnn  CChhiillee..    IItt  iiss  uussuuaallllyy  rraarree,,  bbuutt  hhaass
bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ssoommeettiimmeess  iinn  llaarrggee  nnuummbbeerrss  aarroouunndd  tthhee  llaakkeess  ooff
nnoorrtthhwweesstteerrnn  AArrggeennttiinnaa::  88998888  ssppeecciimmeennss  wwiitthh  118800  aaccttiivvee  nneessttss
iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  VViillaammaa  aanndd  PPoolluullooss  iinn  OOccttoobbeerr  11999955  ((SSaannddrraa
CCaazziiaannii  aanndd  EEnnrriiqquuee  DDeerrlliinnddaattii,,  TTWWSSGG  NNeewwss  99::  3344--3399,,  11999966))  aanndd
iinn  LLaagguunnaa  KKaassttoorr,,  RReesseerrvvaa  EEdduuaarrddoo  AAvvaarrooaa  ((OOmmaarr  RRoocchhaa  ppeerrssoonnaall
ccoommmmuunniiccaattiioonn))..    IItt  hhaass  bbeeeenn  oofftteenn  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  RReesseerrvvaa
LLaagguunnaa  ddee  llooss  PPoozzuueellooss  ((CChheebbeezz  11999944))..    IItt  iiss  oofftteenn  rreeppoorrtteedd  aatt
LLaagguunnaa  GGrraannddee  aanndd  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  wwiitthh  nnuummbbeerrss  vvaarryyiinngg  ffrroomm
sseevveerraall  ttoo  11330000  ssppeecciimmeennss..    AAss  rreecceenntt  aass  bbeettwweeeenn  NNoovveemmbbeerr  11999988
aanndd  JJuullyy  11999999,,  aa  sstteeaaddyy  ppooppuullaattiioonn  ooff  bbeettwweeeenn  330000  aanndd  550000
ssppeecciimmeennss  wwaass  rreeccoorrddeedd,,  ccoonncceennttrraatteedd  aatt  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa..
AAlltthhoouugghh  sseevveerraall  aatttteemmppttss  wweerree  rreeppoorrtteedd  oonn  2233  OOccttoobbeerr  11999977,,  aa
ggrroouupp  ooff  3366  aadduullttss  wwiitthh  sseevveerraall  ccoouupplleess  wwaass  rreeppoorrtteedd  ggaatthheerriinngg
nneessttiinngg  mmaatteerriiaall  bbuutt  wweerree  ssttooppppeedd  bbyy  ssppeecciimmeennss  ooff  FFuulliiccaa
ggiiggaanntteeaa  ((FFrraanncciissccoo  SSaaggoott  11999977))..    SSuucccceessssffuull  nneessttiinngg  ooff  tthhiiss
ssppeecciieess  iinn  tthhee  RRBBCCSS  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoonnffiirrmmeedd..    TThhee  ppooppuullaattiioonn  iinn
tthhee  RRBBCCSS  sseeeemmss  ttoo  bbee  iinnccrreeaassiinngg,,  aanndd  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  hheerree
wwiillll  bbee  aa  ccoolloonnyy  iinn  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  yyeeaarrss..



HHaabbiittaatt::  llaakkeess  wwiitthh  iimmppoorrttaanntt  ccoommmmuunniittiieess  ooff  aaqquuaattiicc
vveeggeettaattiioonn  ((MMyyrriioopphhyylllluumm  sspppp..,,  PPoottaammooggeettoonn  sspppp..  aanndd  RRuuppppiiaa
sspppp..))..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThhee  wweettllaannddss  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  ffuullffiill  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee
ffoorr  tthhee  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee  ggrraazziinngg  ssyysstteemmss..    TThhee  bbooffeeddaalleess  aanndd
llaakkeess  wwiitthh  mmaaccrroopphhyytteess  rreelliieevvee  pprreessssuurree  oonn  tthhee  ggrraazziinngg  aarreeaass
dduurriinngg  tthhee  wwiinntteerr  mmoonntthhss  aanndd  ffoorrmm  aann  iimmppoorrttaanntt  bbiioommaassss  rreesseerrvvee
iinn  ppeerriiooddss  ooff  pprroolloonnggeedd  ddrroouugghhtt..    TThheessee  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  aann
iimmppaacctt  oonn  tthhee  nneessttiinngg  ooff  sseevveerraall  aaqquuaattiicc  bbiirrddss..    TThhee  ggrraazziinngg
ooff  ccaattttllee  oonn  tthhee  mmaaccrroopphhyytteess  iinn  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  mmaakkee  iitt
ppoossssiibbllee  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthheessee  ppllaannttss  iinn  aa  hhiigghhllyy
eeuuttrroopphhiicc  eennvviirroonnmmeenntt..    AAnn  eeqquuiilliibbrriiuumm  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd
bbeettwweeeenn  tthhee  ggrraazziinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aarreeaa  aanndd  tthhee  lliiffee  ccyycclleess
ooff  tthhee  llaakkeess..    BBeeccaauussee  ooff  iittss  llaannddssccaappee,,  tthhee  ddiivveerrssiittyy  ooff  iittss
ffaauunnaa  aanndd  iittss  aacccceessssiibbiilliittyy,,  tthhiiss  aarreeaa  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  oonnee
ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttoouurriisstt  aattttrraaccttiioonnss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff
TTaarriijjaa..    MMoorree  tthhaann  3300  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssiitteess  hhaavvee  bbeeeenn
iiddeennttiiffiieedd  nneeaarr  tthhee  llaakkeess,,  rraaggiinngg  ffrroomm  ssttoonnee--aaggee  ccuullttuurreess  ooff
hhuunntteerrss  aanndd  ggaatthheerrss,,  ttoo  pprree--IInnccaann  hhyyddrraauulliicc  ssttrruuccttuurreess,,  rroocckk
ppaaiinnttiinnggss  iilllluussttrraattiinngg  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  aanndd  tthhrreeee  IInnccaann  rrooaaddss
tthhaatt  lleeaadd  ffrroomm  tthhee  bbaassiinn  ttoo  tthhee  vvaalllleeyy..    TThhee  llaakkeess  aarree
mmeennttiioonneedd  iinn  sseevveerraall  lleeggeennddss  ooff  tthhee  ffoollkklloorree  ooff  tthhee  TTaarriijjaa
VVaalllleeyy,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ""LLeeggeenndd  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  LLaagguunnaa  GGrraannddee""..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::  MMoosstt  ooff  tthhee  llaanndd  iiss  ccoommmmuunnaall
llaanndd..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

TThhee  mmaaiinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  aarreeaa  iiss  lliivveessttoocckk  rraaiissiinngg
((sshheeeepp,,  llllaammaass  aanndd  ccaattttllee))..    AAggrriiccuullttuurree  iiss  vveerryy  lliimmiitteedd  bbyy
cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss,,  aalltthhoouugghh  ffaammiilliieess  uussuuaallllyy  hhaavvee  aann  aavveerraaggee
ooff  bbeettwweeeenn  oonnee  hhaallff  aanndd  oonnee  hheeccttaarree  ooff  ssuubbssiisstteennccee  ccrrooppss..

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

TThheerree  wwaass  ffoorrmmeerrllyy  pprreessssuurree  ffrroomm  hhuunnttiinngg  aarroouunndd  tthhee  llaakkeess,,  aanndd
tthhee  eeggggss  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  wweerree  ccoolllleecctteedd..
AAfftteerr  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee  SSaammaa  aanndd
iittss  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  PPRROOMMEETTAA  tthheessee  aaccttiivviittiieess  ddiissaappppeeaarreedd..    AAmmoonngg
ccuurrrreenntt  aaddvveerrssee  ffaaccttoorrss  iiss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmaannyy  wwiilldd  ddooggss  iinn
tthhee  bbaassiinn  ddiissttuurrbbiinngg  oorr  pprreevveennttiinngg  nneessttiinngg  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess
ooff  bbiirrddss..    CCoonnttaammiinnaattiioonn  bbyy  ddoommeessttiicc  wwaassttee  iiss  lliimmiitteedd,,  bbuutt
ddiissccaarrddeedd  bbaatttteerriieess  aarree  hhaarrmmiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    TTrraammpplliinngg  bbyy
ccaattttllee  iiss  hheeaavvyy  oonn  tthhee  sshhoorreess  ooff  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  aanndd  iiss  aa
ffaaccttoorr  lliimmiittiinngg  tthhee  nneessttiinngg  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ssyysstteemm  ooff  gguuaarrddss  iinn  tthhee  aarreeaa  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy
PPRROOMMEETTAA  ssiinnccee  11999944,,  wwiitthh  ttwwoo  ttrraaiinneedd  gguuaarrddss  oonn  dduuttyy..    TThhiiss
sseerrvviiccee  hhaass  ssttooppppeedd  tthhee  hhuunnttiinngg  aanndd  tthhee  ggaatthheerriinngg  ooff  eeggggss  iinn
tthhee  aarreeaa..    PPRROOMMEETTAA  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ttrraaddee  uunniioonn



aanndd  ccoommmmuunniittyy  mmeeeettiinnggss  iinn  wwhhiicchh  iitt  pprroovviiddeess  aaddvviiccee  aanndd
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  eeccoossyysstteemmss  iinn  tthhee  rreesseerrvvee..

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

IItt  iiss  ppllaannnneedd  ttoo  ddrraafftt  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  LLaakkee  PPuujjzzaarraa
ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee
rreeggeenneerraattiioonn  ooff  ppaassttuurreess  aanndd  ttoo  pprroommoottee  nneessttiinngg  ooff  bbiirrddss  aalloonngg
tthhee  sshhoorreess..    TThhee  mmaaiinn  mmeeaassuurree  iiss  pprroohhiibbiittiioonn  ooff  aacccceessss  ttoo
ppaarrttss  ooff  tthhee  sshhoorree  dduurriinngg  tthhee  bbrreeeeddiinngg  sseeaassoonn,,  wwhhiicchh  ccooiinncciiddeess
wwiitthh  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..    TThheerree  iiss  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn
pprrooggrraammmmee  ddiirreeccttllyy  oorriieenntteedd  ttoo  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  aaqquuaattiicc
bbiirrddss  iinn  tthhee  aarreeaa  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  BBiirrdd  CCoonnsseerrvvaannccyy..
AA  ssyysstteemm  ffoorr  ggaatthheerriinngg  uusseedd  bbaatttteerriieess  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd,,  aanndd
tthheerree  iiss  aa  ppllaann  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  ssoollaarr  ppaanneellss  ttoo  sseevveerraall
ccoommmmuunniittiieess..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

SSttuuddyy  ooff  tthhee  EEccoollooggyy  ooff  AAqquuaattiicc  BBiirrddss  iinn  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa

SSttuuddyy  ooff  tthhee  HHeerrppeettoollooggyy  ooff  tthhee  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  CCoorrddiilllleerraa
ddee  SSaammaa  ((AArrttuurroo  MMuuññóózz,,  hheerrppeettoollooggiisstt,,  UUMMSSSS))

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  iinn  tthhee  RRBBCCSS

AArrcchhaaeeoollooggiiccaall  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  RRBBCCSS  ((MMaarrccooss  MMiicchheell,,
aanntthhrrooppoollooggiisstt))

CCoommppoossiittiioonn,,  AAbbuunnddaannccee  aanndd  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  PPhhyyttooppllaannkkttoonn  iinn
LLaagguunnaa  GGrraannddee  aanndd  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaarriijjaa
((tthheessiiss  ooff  JJuuddiitthh  MMeerrcceeddeess  CCoollqquuee  VVáázzqquueezz;;  aaddvviisseerr,,  MMiirrtthhaa
CCaaddiimmaa;;  UUnniiddaadd  ddee  LLiimmnnoollooggííaa  yy  RReeccuurrssooss  AAccuuááttiiccooss,,  CCoocchhaabbaammbbaa))

SSttrruuccttuurree  ooff  ZZooooppllaannkkttoonn  iinn  LLaagguunnaa  GGrraannddee  aanndd  LLaagguunnaa  PPuujjzzaarraa
iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaarriijjaa  ((tthheessiiss  ooff  CCaarrllooss  TTrroocchhee;;  aaddvviisseerr,,
MMiirrtthhaa  CCaaddiimmaa,,  UUnniiddaadd  ddee  LLiimmnnoollooggííaa  yy  RReeccuurrssooss  AAccuuááttiiccooss,,
CCoocchhaabbaammbbaa))

SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCoommmmuunniittyy  ooff  MMaaccrroo  IInnvveerrtteebbrraatteess  iinn  LLaagguunnaa
PPuujjzzaarraa,,  LLaagguunnaa  TTaajjzzaarraa  aanndd  LLaagguunnaa  GGrraannddee  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff
TTaarriijjaa  ((TThheessiiss  ooff  EEsstteellaa  HHeerrbbaass  BBaaeennyy;;  aaddvviisseerr,,  EEddggaarr  GGooiittiiaa;;
UUnniiddaadd  ddee  LLiimmnnoollooggííaa  yy  RReeccuurrssooss  AAccuuááttiiccooss,,  CCoocchhaabbaammbbaa))

EExxiissttiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree::  PPRROOMMEETTAA  hhaass  aa  cceennttrree  aatt  LLaagguunnaa  GGrraannddee
ccoonnssttrruucctteedd  iinn  11999966  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm..
TThhiiss  cceennttrree  ccaann  hhoouussee  uupp  ttoo  ttwweellvvee  ppeerrssoonnss  aanndd  hhaass  aa  bbaatthhrroooomm,,
kkiittcchheenn  aanndd  rraaddiioo..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

AA  pprrooggrraammmmee  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn
tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  tthhrroouugghh  ttaallkkss  iinn  uunniioonn  mmeeeettiinnggss  aanndd
ootthheerr  ooppppoorrttuunniittiieess..    TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  hhaass  aa  vviissiittoorrss''
cceennttrree,,  aa  bbiirrddwwaattcchhiinngg  ssiittee,,  iinnffoorrmmaattiioonn  ppaammpphhlleettss  aanndd
ffaacciilliittiieess  ffoorr  sscchhooooll  vviissiittss..    TThheerree  iiss  aa  pprroojjeecctt  eennttiittlleedd
""EEssttuuddiiooss  EEccoollóóggiiccooss  ddee  llaass  AAvveess  AAccuuááttiiccaass  ddee  llaa  CCuueennccaa  ddee



TTaajjzzaarraa""  wwiitthh  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn  ffooccuusseedd
oonn  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaarriijjaa,,
oonn  tthhee  ppeerriipphheerryy  ooff  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  iinn  BBoolliivviiaa  aanndd  ooffff  tthhee
ttrraaddiittiioonnaall  ttoouurriisstt  rroouutteess,,  ppllaayyss  oonnllyy  aa  mmiinnoorr  rroollee  iinn
ttoouurriissmm..    NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rrooaaddss  iinn  tthhee  nneeaarr
ffuuttuurree  aanndd  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthh  AArrggeennttiinnaa
wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoouurriissttss  iinn  tthhee  aarreeaa..    TThhee  CCuueennccaa
ddee  TTaajjzzaarraa  hhaass,,  iinn  aa  lliimmiitteedd  aarreeaa,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  mmoorree
tthhaann  9900  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  ffoouunndd  iinn
BBoolliivviiaa..    BBeeccaauussee  ooff  eeaassyy  aacccceessss  ((oonnee  hhoouurr  aanndd  aa  hhaallff  ffrroomm  tthhee
ddeeppaarrttmmeennttaall  ccaappiittaall  oonn  aa  rrooaadd  ooppeenn  yyeeaarr  rroouunndd))  tthhee  ffuuttuurree  ooff
ttoouurriissmm  ooff  tthhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  wwiillll  bbee  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aann
iimmppoorrttaanntt  ddeessttiinnaattiioonn  ffoorr  ssppeecciiaalliizzeedd  ttoouurriissmm  ooff  bbiirrddwwaattcchhiinngg
aanndd  wweeeekkeenndd  eeccoottoouurriissmm..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aallmmoosstt  88000000  yyeeaarrss  ooff
hhuummaann  ooccccuuppaattiioonn  aarree  iilllluussttrraatteedd  tthhrroouugghh  mmaannyy  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall
ssiitteess..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TThhee  CCuueennccaa  ddee  TTaajjzzaarraa  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMuunniicciippiioo  ddee  YYuunncchhaarraa  iinn
tthhee  pprroovviinnccee  ooff  AAvviillééss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaarriijjaa,,  BBoolliivviiaa..
TTeerrrriittoorriiaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn  aarree  tthhee
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  pprreeffeeccttuurree  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaarriijjaa
aanndd  tthhee  MMuunniicciippiioo  ooff  YYuunncchhaarraa..    AAtt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  lleevveell,,  tthhee
ffoolllloowwiinngg  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree  iimmppoorrttaanntt::  SSiinnddiiccaattoo  AAggrraarriioo,,
CCoorrrreeggiimmiieennttoo,,  JJuunnttaa  ddee  AAuuxxiilliioo  EEssccoollaarr  aanndd  tthhee  TTeessoorreerroo
CCoommuunnaall..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee
SSaammaa  ((RRBBCCSS)),,  wwhhiicchh  iiss  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  SSeerrvviicciioo  NNaacciioonnaall  ddee
AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  tthhrroouugghh  tthhee  NNGGOO  PPrrootteecccciióónn  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
ddee  TTaarriijjaa  ((PPRROOMMEETTAA))..

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


