
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

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

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  44  AAuugguusstt  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  BBoolliivviiaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::  ((TThhee  llaakkee  ssuurrffaaccee  iiss  bbeettwweeeenn  1155
1133''--1166    3355''  SSoouutthh  llaattiittuuddee  aanndd  6688    3333''--  7700    0022''  WWeesstt
lloonnggiittuuddee..))  ((WWiirrrrmmaannnn  11999922))

1155    1100''  --  1177    1100''  SSoouutthh  llaattiittuuddee
6688    2200''  --  6699    2255''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  33,,880099  ttoo  44,,220000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  AApppprrooxxiimmaatteellyy  880000,,000000  hheeccttaarreess  ((TThhee  ttoottaall  ssuurrffaaccee
pprrooppoosseedd,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbaassiinn,,  ccoovveerrss
aapppprrooxxiimmaatteellyy  880000,,000000  hheeccttaarreess  aanndd  iinncclluuddeess  33,,779922  ssqquuaarree
kkiilloommeettrreess  ((337799,,220000  hheeccttaarreess))  tthhaatt  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee
ooff  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iinn  BBoolliivviiaa..    TThhee  ttoottaall  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  llaakkee  iiss
88,,556622  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess..))

77..  OOvveerrvviieeww::  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iiss  aann  eennddoorrhheeiicc  llaaccuussttrriinnee  ssyysstteemm
ooff  tteeccttoonniicc  oorriiggiinn,,  llooccaatteedd  aatt  33,,880000  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell  iinn
tthhee  cceennttrraall  AAnnddeess  bbeettwweeeenn  BBoolliivviiaa  aanndd  PPeerruu..    DDeepptthh  ooff  tthhee  llaakkee
rreeaacchheess  228811  mmeettrreess..    TThhee  iicchhtthhyyooffaauunnaa  iinncclluuddeess  mmoorree  tthhaann  hhaallff
ooff  tthhee  ccuurrrreennttllyy  iiddeennttiiffiieedd  ssppeecciieess  iinn  tthhee  ggeennuuss  OOrreessttiiaass  ((2233
ssppeecciieess  ooff  wwhhiicchh  aarree  eennddeemmiicc))  aanndd  llaarrggee  ppooppuullaattiioonnss  ooff
wwaatteerrffoowwll,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  eennddeemmiicc  ssppeecciieess..    TThhee  llaakkee  hhaass  bbeeeenn
tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iimmppoorrttaanntt  AAnnddeeaann  ccuullttuurreess,,
ffoorrmmiinngg  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  ppaasstt  aanndd
tthhee  pprreesseenntt..    CCuurrrreennttllyy,,  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  AAyymmaarraa--
ssppeeaakkiinngg  rruurraall  ffaarrmmeerrss,,  wwhhoo  ddeeppeenndd  rraatthheerr  hheeaavviillyy  oonn  tthhee  uussee
ooff  tthhee  llaakkee''ss  rreessoouurrcceess..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall  MM,,  NN,,  OO,,  UU

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

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

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

JJaaiimmee  SSaarrmmiieennttoo
MMuusseeoo  NNaacciioonnaall  ddee  HHiissttoorriiaa  NNaattuurraall
PP..OO..  BBooxx  88770066
LLaa  PPaazz,,  BBoolliivviiaa
TTeell..::  ((559911  22))  779955  336644
FFaaxx::  ((559911  22))  777700  887766
ee--mmaaiill::  iiccttiioo@@rrddss..oorrgg..bboo



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

11cc  BBeeccaauussee  ooff  iittss  llaarrggee  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  aanndd  eexxtteennssiivvee  ssuurrffaaccee,,
tthhee  llaakkee  aaccttss  aass  aa  rreegguullaattoorr  ooff  tthhee  llooccaall  mmiiccrroocclliimmaattee  aanndd
pprroommootteess  pprroodduuccttiioonn  ((bbyy  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk  ooff  ffrroossttss  aanndd
iinnccrreeaassiinngg  pprreecciippiittaattiioonn))..    IItt  iiss  aa  bbaassiicc  rreegguullaattoorr  iinn  llooccaall
wwaatteerr  ddyynnaammiiccss..    PPrroodduuccttss  ffrroomm  tthhee  llaakkee,,  ssuucchh  aass  ffiisshh  aanndd
ffoorraaggee  ((mmaaccrroopphhyytteess))  ffoorr  lliivveessttoocckk,,  aarree  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee
eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  aarroouunndd  tthhee  llaakkee..    TThhee  llaakkee
hhaass  bbeeeenn  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
AAnnddeeaann  ccuullttuurreess,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ccrreeaatteedd  uunniiqquuee  tteecchhnnoollooggyy  ssttiillll
aapppplliieedd  oorr  bbeeiinngg  ssttuuddiieedd  ffoorr  uussee..

22aa,,  bb,,  dd  TThhee  llaakkee  hhaass  aa  ssppeecciiffiicc  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa,,  iinncclluuddiinngg  aann
iimmppoorrttaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  eennddeemmiicc  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh,,  sseevveerraall
iinnvveerrtteebbrraatteess  aanndd  oonnee  bbiirrdd  ssppeecciieess..    TThhee  pprreesseennccee  ooff
ssuubbssppeecciieess  ooff  lliimmiitteedd  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ppooppuullaattiioonnss  ccoonnffiinneedd  ttoo
tthhee  llaakkee  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  ggeenneettiicc
ddiivveerrssiittyy..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aallll  ooff  tthhee  ssppeecciieess  iinn  tthhee  ggeennuuss
OOrreessttiiaass  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  vvuullnneerraabbllee,,  aanndd  ttwwoo  ssppeecciieess  aarree
eennddaannggeerreedd  ((bbootthh  eennddeemmiicc  ttoo  tthhee  llaakkee))..    OOnnee  ssppeecciieess  iiss
ccoonnssiiddeerreedd  eexxttiinncctt..

33aa,,  cc  TThhee  llaakkee  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  aann  iimmppoorrttaanntt  ppooppuullaattiioonn  ooff
wwaatteerrffoowwll  tthhaatt  iinncclluuddeess  aabboouutt  4400  ssppeecciieess  ccoonnssttaannttllyy
rreepprreesseenntteedd..    TThheerree  iiss  oonnee  eennddeemmiicc  ssppeecciieess  ((mmoosstt  ooff  tthhee
ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  llaakkee))  aanndd  sseevveerraall  hhiigghhllyy  ddiiffffeerreennttiiaatteedd
ssuubbssppeecciieess  ooff  rreessttrriicctteedd  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann
ssyysstteemmss..

44aa  IItt  hhaass  2288  ssppeecciieess  ((6666  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  kknnoowwnn  ttoottaall))  ooff  ffiisshh
iinn  tthhee  ggeennuuss  OOrreessttiiaass,,  ooff  wwhhiicchh  2233  aarree  eennddeemmiicc  ttoo  tthhee  llaakkee,,
ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  bbaassiicc  bbiiooddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann
rreeggiioonn..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iiss  llooccaatteedd  iinn  cceennttrraall  wweesstteerrnn  BBoolliivviiaa,,
aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400  kkiilloommeettrreess  iinn  aa  ssttrraaiigghhtt  lliinnee  ((aabboouutt  4433
kkiilloommeettrreess  bbyy  rrooaadd))  nnoorrtthhwweesstt  ooff  tthhee  cciittiieess  ooff  LLaa  PPaazz  aanndd  EEll
AAllttoo,,  iinn  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaa  PPaazz..    TThhee  ccuurrrreenntt
ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  cciittiieess  ttooggeetthheerr  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee
11,,330000,,000000  iinnhhaabbiittaannttss..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  ttoowwnnss  nneeaarrbbyy  wwiitthh
ppooppuullaattiioonnss  bbeettwweeeenn  550000  aanndd  11000000  iinnhhaabbiittaannttss  ((CCaarraabbuuccoo,,
CCooppaaccaabbaannaa,,  DDeessaagguuaaddeerroo,,  EEssccoommaa  aanndd  TTiiwwaannaaccuu))  aanndd  ttwwoo  uurrbbaann
cceennttrreess  wwiitthh  ppooppuullaattiioonnss  bbeettwweeeenn  22,,000000  aanndd  55,,000000  iinnhhaabbiittaannttss
((AAcchhaaccaacchhii  aanndd  AAnnccoorraaiimmeess))..

TThhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aarreeaa  aarree::  iinn  tthhee  wweesstt,,  tthhee  bboorrddeerr
wwiitthh  PPeerruu  ffrroomm  1155    1100''  ttoo  1177    0000''  SSoouutthh  llaattiittuuddee;;  iinn  tthhee
ssoouutthh,,  aallll  ooff  tthhee  ssuubbbbaassiinn  ooff  tthhee  RRííoo  LLlliinnkkhhii  aanndd  RRííoo
DDeessaagguuaaddeerroo  uupp  ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  AAgguuaallllaammaayyaa,,  tthhee  ssuubbbbaassiinn  ooff  tthhee
RRííoo  JJaacchhaajjaahhuuiirraa  aanndd  tthhee  bbaassiinn  ooff  tthhee  RRííoo  TTiiwwaannaaccuu  uupp  ttoo  tthhee
hheeaaddwwaatteerrss  iinn  tthhee  SSeerrrraannííaa  ddee  MMaacchhaaccaa;;  ttoo  tthhee  eeaasstt,,  aa  lliinnee
ggooiinngg  nnoorrtthh  ffrroomm  tthhee  hheeaaddwwaatteerrss  ooff  tthhee  RRííoo  TTiiwwaannaaccuu  ttoo  tthhee
bbaassee  ooff  tthhee  llaasstt  ffooootthhiillllss  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  ffllaannkk  ooff  tthhee  EEaasstteerrnn
CCoorrddiilllleerraa  aatt  aann  aallttiittuuddee  ooff  44,,220000  mmeettrreess  aanndd  ffoolllloowwiinngg  tthhiiss



eelleevvaattiioonn  uupp  ttoo  tthhee  ttoowwnn  ooff  CCaarraabbuuccoo;;  ttoo  tthhee  nnoorrtthh,,  iitt
iinncclluuddeess  aallll  ooff  tthhee  ddrraaiinnaaggee  bbaassiinn  ooff  tthhee  RRííoo  SSuucchheezz  uupp  ttoo  tthhee
lliimmiitt  wwiitthh  tthhee  AArreeaa  NNaattuurraall  ddee  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  AAppoolloobbaammbbaa,,
tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  uunniitt  tthhaatt  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall
ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  ddee  BBoolliivviiaa  ((SSNNAAPP))  ((SSeeee  mmaapp))..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

GGeeoollooggyy  aanndd  ggeeoommoorrpphhoollooggyy

TThhee  ccuurrrreenntt  llaakkee  bbaassiinn  oonn  tthhee  AAllttiippllaannoo  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee
eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  ssyysstteemmss  bbeegguunn  iinn  tthhee  lloowweerr  PPlleeiissttoocceennee
wwiitthh  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  aa  mmoorree  oorr  lleessss  mmooddeerraattee  cclliimmaattee  ttoo  aa
ccoolldd  cclliimmaattee..    TThhee  pprreesseennccee  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  llaakkeess  iiss  ddiirreeccttllyy
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreecceessssiioonn  ooff  tthhee  ggllaacciieerrss  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff
tthhee  iinntteerrggllaacciiaall  ppeerriioodd  ((LLaavveennuu  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss
11999922))..    DDuurriinngg  tthhee  QQuuaatteerrnnaarryy,,  tthheerree  wwaass  ccoonnssiiddeerraabbllee
rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  llaakkee  aarreeaass,,  ddeeffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ffrraaccttuurreedd  tthhee
bbaassee  ooff  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  ooff  tthhee  EEaasstteerrnn  ccoorrddiilllleerraa  aanndd  ddiisstteennssiivvee
nnoorrtthh--ssoouutthh  nneeootteeccttoonniicc  aaccttiivviittyy..    TThhee  tteeccttoonniicc  ddeepprreessssiioonn  nnooww
ooccccuuppiieedd  bbyy  tthhee  pprreesseenntt  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  wwaass  ccrreeaatteedd  dduurriinngg  tthhee
lloowweerr  PPlleeiissttoocceennee  aafftteerr  tthhee  CCaabbaannaa  llaaccuussttrriiaann  pphhaassee  aanndd  bbeeffoorree
tthhee  BBoolliivviiaann  pphhaassee  ((LLaavveennuu  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..

IInn  tthhee  eeaarrllyy  PPlleeiissttoocceennee,,  tthheerree  wwaass  tthhee  MMaattaarroo  llaaccuussttrriiaann
pphhaassee  aatt  114400  mmeettrreess  aabboovvee  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell,,  aanndd  iinn  tthhee  mmiiddddllee
PPlleeiissttoocceennee  tthheerree  wwaass  LLaakkee  CCaabbaannaa  wwiitthh  aa  wwaatteerr  lleevveell  9900  mmeettrreess
aabboovvee  tthhee  pprreesseenntt  lleevveell..    TThhee  llaannddssccaappee  ooff  tthhee  aallttiippllaannoo  wwaass
oonnccee  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthheessee  ttwwoo  llaarrggee  llaakkeess,,  wwhhiicchh  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee
ssoouutthh  uupp  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ssaalltt  ffllaattss  ((WWiirrrrmmaannnn  eett  aall..  11999922  iinn
DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..    LLaatteerr,,  wwiitthh  tthhee  rreettrreeaatt  ooff  tthhee  SSoorraattaa
ggllaacciiaattiioonn,,  ooccccuurrrreedd  tthhee  BBaalllliivviiaann  ssttaaggee  wwiitthh  aa  ppaalleeoo  llaakkee
tthhaatt  wwaass  5500  mmeettrreess  aabboovvee  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell..    LLaaccuussttrriiaann
tteerrrraacceess  llooccaatteedd  1155  mmeettrreess  aabboovvee  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell  aarree
aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  MMiinncchhiinn  pphhaassee  ((uuppppeerr  PPlleeiissttoocceennee  bbeettwweeeenn
2277,,000000  ttoo  2211,,000000  BB..PP..))..    TThhee  llaasstt  llaaccuussttrriiaann  eevveenntt  iinn  tthhee
PPlleeiissttoocceennee  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  1100,,550000  BB..PP..))  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee
TTaauuccaa  ssttaaggee  tthhaatt  ggaavvee  rriissee  ttoo  aa  ppaalleeoo  llaakkee  sslliigghhttllyy  llaarrggeerr
tthhaann  tthhee  pprreesseenntt  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  ((WWiirrrrmmaannnn  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx
aanndd  IIllttiiss  11999922))..

LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iiss  oorriieenntteedd  NNNNWW--SSSSEE..    IItt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo
ssuubbbbaassiinnss  ((tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  aanndd  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee))  jjooiinneedd  aatt  tthhee
TTiiqquuiinnaa  ssttrraaiittss  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  wwiiddtthh  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  885500
mmeettrreess  aanndd  aa  ddeepptthh  ooff  2200  mmeettrreess..    TThhee  sshhoorreess  aarree  ppoooorrllyy
ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  aanndd  wweesstteerrnn  ppaarrttss  ooff  tthhee  llaakkee  aatt  tthhee
mmoouutthhss  ooff  rriivveerrss  tthhaatt  ffoorrmm  fflloooodd  aarreeaass..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee
eeaasstteerrnn  sshhoorree  iiss  mmuucchh  bbeetttteerr  ddeeffiinneedd  bbeeccaauussee  iitt  ffoolllloowwss  aa
ffaauulltt..    TThhee  llaakkee''ss  ggrreeaatteesstt  lleennggtthh  iiss  117788  kkiilloommeettrreess  aanndd
mmaaxxiimmuumm  wwiiddtthh  iiss  6699  kkiilloommeettrreess  iinn  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  aanndd  4411
kkiilloommeettrreess  iinn  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee..    IIttss  ssuurrffaaccee  ccoovveerrss  88,,556622
ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  ((885566,,220000  hheeccttaarreess))..    TThhee  llaarrggeerr  llaakkee  hhaass  aann
aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  113355  mmeettrreess  aanndd  ooccccaassiioonnaall  ddeepptthhss  ooff  mmoorree  tthhaann
220000  mmeettrreess..    IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  sshhoorree  iiss  vveerryy  sstteeeepp..    TThhee  ssmmaalllleerr
llaakkee  hhaass  aann  aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  99  mmeettrreess,,  aanndd  aallmmoosstt  5566  ppeerr  cceenntt
ooff  iitt  iiss  lleessss  tthhaann  55  mmeettrreess  ddeeeepp..    TThhee  ddeeeeppeesstt  ppaarrtt  iiss  4411
mmeettrreess  ddeeeepp  iinn  tthhee  CChhuuaa  ttrreenncchh..    TThhee  sshhoorreess  aarree  uussuuaallllyy
ggrraadduuaall  ((BBoouullaannggee  aanndd  AAqquuiizzee  JJaaeenn  11998811))..



OOrriiggiinn::  TThhee  pprreesseenntt  llaaccuussttrriiaann  ssyysstteemm  ooff  tthhee  AAllttiippllaannoo  iiss  tthhee
rreessuulltt  ooff  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  ssyysstteemmss  tthhaatt  bbeeggaann  iinn
tthhee  lloowweerr  PPlleeiissttoocceennee  wwiitthh  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  eenndd  ooff
tthhee  PPlliioocceennee  ffrroomm  aa  tteemmppeerraattee  ttoo  aa  ccoolldd  cclliimmaattee..    FFrroomm  tthhee
eeaarrllyy  QQuuaatteerrnnaarryy,,  tthhee  AAllttiippllaannoo  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  ooccccuuppiieedd  bbyy
llaakkeess,,  aalltthhoouugghh  nnoott  aallwwaayyss  ooff  tthhee  ssaammee  aarreeaa..

HHyyddrroollooggyy  ((iinncclluuddiinngg  sseeaassoonnaall  wwaatteerr  bbaallaannccee,,  iinnffllooww  aanndd
oouuttffllooww))::  PPrreecciippiittaattiioonn  pprroovviiddeess  888800  mmmm  ((77..4477  xx  110099  ccuubbiicc
mmeettrreess//yyeeaarr))  aanndd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  rriivveerrss  iiss  11000022  mmmm  ((88..5511  xx
110099  ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr))..    PPrreecciippiittaattiioonn  rreepprreesseennttss  4477  ppeerr  cceenntt
ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  llaakkee,,  wwhhiillee  tthhee  rriivveerrss  ccoonnttrriibbuuttee
5533  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  iinnffllooww..    EEvvaappoorraattiioonn  rreemmoovveess  11662288  mmmm  ((1133..88
xx  110099  ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr)),,  wwhhiillee  tthhee  DDeessaagguuaaddeerroo  ddrraaiinnss  oonnllyy
116600  mmmm  ((11..3366  xx  110099  ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr))..    EEvvaappoorraattiioonn  rreepprreesseennttss
9911  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  lloosssseess  aanndd  tthhee  DDeessaagguuaaddeerroo  rriivveerr  oonnllyy  99  ppeerr
cceenntt..

HHyyddrroollooggiiccaall  bbaallaannccee::  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  vvaalluueess  ffoorr  tthhee
tteerrrreessttrriiaall  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbaassiinn,,  ttoottaall  pprreecciippiittaattiioonn  iinn  tthhee
bbaassiinn  iiss  4433..66  xx  110099  ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr..    AA  vvoolluummee  ooff  00..8800  xx  110099

ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr  iiss  aaccccuummuullaatteedd..    AA  ttoottaall  ooff  4411..44  xx  110099  ccuubbiicc
mmeettrreess//yyeeaarr  iiss  lloosstt  tthhrroouugghh  eevvaappoorraattiioonn  ((9966..88  ppeerr  cceenntt))  aanndd
oonnllyy  11..3366  xx  110099  ccuubbiicc  mmeettrreess//yyeeaarr  iiss  ddrraaiinneedd  bbyy  tthhee
DDeessaagguuaaddeerroo  ((33..22  ppeerr  cceenntt))..

PPhhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss

TTeemmppeerraattuurree::  TThhee  aavveerraaggee  mmoonntthhllyy  ssuurrffaaccee  tteemmppeerraattuurree  rreeccoorrddeedd
iinn  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  vvaarriieess  bbeettwweeeenn  1111..2255    CC  ((AAuugguusstt))  aanndd  1144..3355
CC  ((MMaarrcchh))..    TThhee  aannnnuuaall  aavveerraaggee  iiss  1133..00    CC  ((IIllttiiss  eett  aall..  11999922
iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..    TThhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  sshhoowwss  lliittttllee
tthheerrmmiicc  vvaarriiaattiioonn;;  aa  ccoolldd  ppeerriioodd  ffrroomm  MMaayy  ttoo  OOccttoobbeerr  ((<<88  CC  iinn
JJuullyy))  aalltteerrnnaattiinngg  wwiitthh  aa  wwaarrmmeerr  ppeerriioodd  ffrroomm  DDeecceemmbbeerr  ttoo
JJaannuuaarryy  ((aabboouutt  1144    CC))  ((LLaazzzzaarroo  11998811))..    TThhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  iiss
ccoollddeerr  tthhaann  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  iinn  wwiinntteerr  aanndd  iiss  wwaarrmmeerr  iinn  ssuummmmeerr
((IIllttiiss  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..    IInn  tthhee  llaarrggeerr
llaakkee,,  aa  wwaarrmmiinngg  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  ooccccuurrss  iinn  OOccttoobbeerr  aanndd
sspprreeaaddss  ttoo  ddeeeeppeerr  llaayyeerrss,,  ccrreeaattiinngg  aa  tthheerrmmoocclliinnee  iinn  DDeecceemmbbeerr,,
wwhhiicchh  rreemmaaiinnss  uunnttiill  MMaayy  aanndd  tthheenn  ddiissaappppeeaarrss  bbeettwweeeenn  JJuunnee  aanndd
SSeepptteemmbbeerr..

DDiissssoollvveedd  OO22::  TThhee  mmaaiinn  ffaaccttoorrss  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn
ooff  ddiissssoollvveedd  ooxxyyggeenn  aarree  aattmmoosspphheerriicc  pprreessssuurree  aanndd  tteemmppeerraattuurree..
SSaattuurraattiioonn  uunnddeerr  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  77  mmgg//ll
((IIllttiiss  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..    IInn  tthhee  ssmmaalllleerr
llaakkee,,  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  hhaass  ssuurrffaaccee  ccoonncceennttrraattiioonnss  cclloossee  ttoo
eeqquuiilliibbrriiuumm  yyeeaarr  rroouunndd  ((>>9955  ppeerr  cceenntt  ssaattuurraattiioonn))..    IInn  tthhee
ddeeeeppeesstt  ppaarrtt  ((CChhuuaa  ttrreenncchh)),,  dduurriinngg  ssuummmmeerr  ssttrraattiiffiiccaattiioonn  tthhee
hhyyppoolliimmnniioonn  ccoonnttaaiinnss  oonnllyy  11--22  mmgg//ll  wwiitthh  aannooxxiiaa  oonn  tthhee  bboottttoomm
((LLaazzzzaarroo  11998811))..    TThhee  vveerrttiiccaall  pprrooffiilleess  ooff  ooxxyyggeenn  iinn  tthhee  llaarrggeerr
llaakkee  iinnddiiccaattee  aa  rreellaattiivvee  ddeeffiicciitt  iinn  tthhee  hhyyppoolliimmnniioonn  dduurriinngg  tthhee
ssttrraattiiffiiccaattiioonn  ppeerriioodd  ((IIllttiiss  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss
11999922))..

TTrraannssppaarreennccyy::  IInn  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee,,  tthhee  eexxttrreemmee  vvaalluueess  ooff
ttrraannssppaarreennccyy  rreeccoorrddeedd  aarree  11..22  aanndd  99  mmeettrreess  ((LLaazzzzaarroo  11998811))  wwiitthh



lleessss  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  ssuummmmeerr--aauuttuummnn  aanndd  mmoorree  iinn  wwiinntteerr..    EExxcceepptt
iinn  tthhee  ddeeeeppeesstt  aarreeaass  ooff  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  ((CChhuuaa  ttrreenncchh)),,  tthhee
eeuupphhoottiicc  aarreeaa  iiss  ffrreeqquueennttllyy  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  bboottttoomm..    IInn  tthhee
llaarrggeerr  llaakkee,,  tthheerree  aarree  vvaalluueess  bbeettwweeeenn  44..55  aanndd  1100..55  mmeettrreess
((RRiicchhaarrddssoonn  eett  aall..  11997777))  aanndd  bbeettwweeeenn  77..55  aanndd  1188..55  mmeettrreess
((IIllttiiss  11998877))..

ppHH::  TThhee  vvaalluueess  ooff  ppHH  aatt  tthhee  ssuurrffaaccee  aarree  rreellaattiivveellyy  ssttaabbllee..    IInn
tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee,,  LLaazzzzaarroo  ((11998811))  rreeppoorrtteedd  vvaalluueess  bbeettwweeeenn  88..5555
aanndd  88..6655  wwiitthh  eexxttrreemmeess  ooff  88..0066  aanndd  99..3388..    IInn  tthhee  ggrreeaatteerr  llaakkee,,
vvaalluueess  ooff  88..55  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  iissootthheerrmmiiaa  wweerree  rreeppoorrtteedd  aanndd
88..66  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssttrraattiiffiiccaattiioonn  ((RRiicchhaarrddssoonn  eett  aall..  11997777))..
VVaalluueess  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  BBoolliivviiaann  ppaarrtt  ooff  tthhee  llaakkee  aarree  bbeettwweeeenn
88..4488  iinn  DDeecceemmbbeerr  aanndd  88..2200  iinn  FFeebbrruuaarryy..

DDiissssoollvveedd  ssaallttss::  AAnn  eessttiimmaattee  ooff  ssaalliinniittyy  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd
tthhrroouugghh  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  ccoonndduuccttiivviittyy..    IInn  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee,,
ccoonndduuccttiivviittyy  iiss  aann  aavveerraaggee  ooff  11334433    SS//ccmm  iinn  AApprriill  ((IIllttiiss  11998877))
aanndd  iinn  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee,,  tthhee  aavveerraaggee  rreeccoorrddeedd  iinn  DDeecceemmbbeerr  wwaass
11550011    SS//ccmm..    AAss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tteemmppeerraattuurree,,  tthhee  aavveerraaggeess
mmeeaassuurreedd  iinn  tthhee  ssuubbbbaassiinn  vvaarryy  mmaarrkkeeddllyy..    IInn  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee,,
ddiissssoolluuttiioonn  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  iinn  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  dduurriinngg  tthhee
rraaiinnyy  sseeaassoonn  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  mmoorree  aacccceennttuuaatteedd  iinn  tthhee
ddrryy  sseeaassoonn  ((IIllttiiss  11998877))..    CCoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ddiissssoollvveedd  ssaallttss
rreeppoorrtteedd  ffoorr  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  vvaarryy  bbeettwweeeenn  11..22  gg//ll  ((LLaazzzzaarroo  11998811))
aanndd  00..7788  gg//ll  ((RRiicchhaarrddssoonn  eett  aall..  11997777))..

CChheemmiiccaall  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr::  TThhee  wwaatteerr  hhaass  cchhlloorriiddee
ssooddiiuumm  ssuullpphhaattee..    TThhee  ccaattiioonnss  aarree  ccllaassssiiffiieedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg
oorrddeerr::  NNaa>>CCaa>>MMgg>>KK..    WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  CCaa,,  tthhee  vvaalluueess  rreeggiisstteerreedd
bbyy  sseevveerraall  aauutthhoorrss  iiss  aarroouunndd  6655  mmgg//ll..    NNaa  bbeettwweeeenn  116688  aanndd  226611
mmgg//ll;;  MMgg  wwaass  rreeccoorrddeedd  aatt  vvaalluueess  bbeettwweeeenn  1188  aanndd  4411  mmgg//ll;;  aanndd  KK
bbeettwweeeenn  44  aanndd  2211..77  mmgg//ll..    SSuullpphhaattee  iiss  bbeettwweeeenn  224444  aanndd  333399
mmgg//ll..    AAss  ffoorr  ssiilliiccaa,,  ccoonncceennttrraattiioonnss  vvaarryy  bbeettwweeeenn  00..22  aanndd  22..66
mmgg//ll  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  ooff  11..88  mmgg//ll  ((IIllttiiss  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx
aanndd  IIllttiiss  11999922))..

TThhee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ddiissssoollvveedd  iinnoorrggaanniicc  nniittrrooggeenn  ((DDIINN  ==  NNOO33--
++  NNOO22--  ++  NNHH44

++))  aarree  oofftteenn  llooww  iinn  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iinn  rreellaattiioonn  ttoo
tthhee  qquuaannttiittiieess  ooff  rreeaaccttiivvee  ssoolluubbllee  pphhoosspphhoorroouuss  ((RRSSPP))..    BBootthh
nniittrraattee  aanndd  aammmmoonniiuumm  aarree  uussuuaallllyy  bbeellooww  tthhee  lliimmiittss  ooff  ddeetteeccttiioonn
((33..55  aanndd  22..55    gg//ll  iinn  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff
ssttrraattiiffiiccaattiioonn  aanndd  oovveerrttuurrnn  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff
DDIINN  ttoo  RRSSPP  ggiivveess  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  ooff  nnuuttrriittiivvee
ssaallttss..    TThhiiss  vvaalluuee  iiss  uussuuaallllyy  wweellll  bbeellooww  1100::11,,  wwhhiicchh  rreessuullttss
iinn  aa  sshhaarrpp  lliimmiittaattiioonn  iinn  nniittrrooggeenn  ((WWuurrttssbbaauugghh  eett  aall..  11999922  iinn
DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..

AAmmoonngg  tthhee  ttrraaccee  eelleemmeennttss  ffoouunndd  aarree  bboorroonn,,  ccoobbaalltt,,  nniicckkeell  aanndd
vvaannaaddiiuumm  ((IIllttiiss  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..

DDeepptthh,,  fflluuccttuuaattiioonnss  aanndd  ppeerrmmaanneennccee::  TThhee  llaarrggeerr  llaakkee  hhaass  aann
aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  113355  mmeettrreess  aanndd  nneeaarrllyy  2277..55  ppeerr  cceenntt  iiss  mmoorree
tthhaann  220000  mmeettrreess  ddeeeepp..    TThhee  ggrreeaatteesstt  ddeepptthh  rreeccoorrddeedd  iiss  228811
mmeettrreess..    TThhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  hhaass  aann  aavveerraaggee  ddeepptthh  ooff  99  mmeettrreess,,
aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5566  ppeerr  cceenntt  hhaass  lleessss  tthhaann  55  mmeettrreess..    TThhee
ddeeeeppeesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  iiss  4411  mmeettrreess  iinn  tthhee  CChhuuaa
ttrreenncchh..    TThhee  aannnnuuaall  mmaaxxiimmuumm  ddeepptthh  iiss  uussuuaallllyy  iinn  AApprriill  aatt  tthhee



eenndd  ooff  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..    TThhee  mmiinniimmuumm  iiss  uussuuaallllyy  iinn  DDeecceemmbbeerr
jjuusstt  bbeeffoorree  tthhee  rraaiinnss..    FFoorr  tthhee  ppeerriioodd  11991144--11998899,,  tthhee  rraannggee
bbeettwweeeenn  yyeeaarrss  ooff  wwaatteerr  lleevveell  wwaass  66..3377  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  ooff  --33..7722
iinn  11994433  aanndd  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  22..6655  mmeettrreess  iinn  11998866  iinn  rreellaattiioonn  ttoo
tthhee  zzeerroo  oonn  tthhee  lliimmnniimmeettrriicc  ssccaallee  ((33,,880099..9933  mmeettrreess))..    TThhee
aannnnuuaall  ccyyccllee  vvaarriieess  bbeettwweeeenn  11..8800  mmeettrreess  iinn  11998866  aanndd  00..0044
mmeettrreess  iinn  11998833  ((RRoocchhee  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..

TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  llaakkee  iinn
rreellaattiioonn  ttoo  iittss  vvoolluummee  ccaann  bbee  eexxpprreesssseedd  bbyy  ttwwoo  ppaarraammeetteerrss::  tthhee
aannnnuuaall  aavveerraaggee  rraattee  ooff  rreennoovvaattiioonn  ooff  tthhee  llaakkee  wwaatteerr  aanndd  tthhee
aavveerraaggee  ttiimmee  ooff  ppeerrmmaanneennccee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  llaakkee..    FFoorr  aallll  ooff
tthhee  llaakkee,,  aann  aavveerraaggee  rraattee  ooff  rreennoovvaattiioonn  ooff  11..8800  ppeerr  cceenntt  hhaass
bbeeeenn  ccaallccuullaatteedd::  11..5555  ffoorr  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  aanndd  2222..55  ffoorr  tthhee
ssmmaalllleerr  llaakkee..    TThhee  lleennggtthh  ooff  ppeerrmmaanneennccee  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  llaakkee  iiss
5555..55  yyeeaarrss::  6633..55  yyeeaarrss  ffoorr  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee  aanndd  44..44  yyeeaarrss  ffoorr
tthhee  ssmmaalllleerr  llaakkee  ((CCaarrmmuuzzee  aanndd  AAqquuiizzee  JJaaeenn  11998811))..

SSuurrffaaccee  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbaassiinn::  TThhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbaassiinn  iiss
5577,,334400  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  ooff  wwhhiicchh  88,,556622  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess
ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  llaakkee  ssuurrffaaccee  ((BBoouullaannggee  aanndd  AAqquuiizzee  JJaaeenn
11998811))..

CClliimmaattee::  IInn  tthhee  aarreeaass  ooff  aallttiittuuddee  bbeellooww  44000000  mmeettrreess,,  aavveerraaggee
aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  vvaarriieess  bbeettwweeeenn  77  aanndd  1100    CC  aanndd  aavveerraaggee
aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  bbeellooww  zzeerroo  iiss  aatt  aabboouutt  55110000  mmeettrreess..    AArroouunndd
tthhee  llaakkee,,  tthhee  aavveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  88    CC
((RRoocchhee  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss  11999922))..    TThhee  mmiinniimmuumm
aavveerraaggee  mmoonntthhllyy  tteemmppeerraattuurree  ooccccuurrss  iinn  JJuullyy  ((11..88    CC  aatt  oonn  tthhee
sshhoorree  ooff  tthhee  llaakkee,,  wwhhiillee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aavveerraaggee  mmoonntthhllyy
tteemmppeerraattuurree  iiss  1155..33    ((RRoocchhee  eett  aall  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd  IIllttiiss
11999922))..    PPrreecciippiittaattiioonn  ccuurrvveess  aarree  iinn  ggeenneerraall  ccoonncceennttrriicc  aarroouunndd
tthhee  llaakkee,,  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  pprreecciippiittaattiioonn  ooff
11000000  mmmm..    RRaaiinn  tteennddss  ttoo  ddeeccrreeaassee  wwhheenn  tthhee  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee
llaakkee  iinnccrreeaasseess,,  rreeaacchhiinngg  mmiinniimmuummss  ooff  550000--660000  iinn  ppaarrttss  ooff  tthhee
bbaassiinn..    TThhee  rraaiinnss  aarree  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  JJaannuuaarryy  aanndd  eexxtteenndd  ffrroomm
DDeecceemmbbeerr  uunnttiill  MMaarrcchh..    TThhee  ddrryy  sseeaassoonn  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  JJuunnee
aanndd  llaassttss  ffrroomm  MMaayy  ttoo  AAuugguusstt..    TTwwoo  ppeerriiooddss  ooff  ttrraannssiittiioonn
sseeppaarraattee  tthheessee  ttwwoo  ppeerriiooddss  ((RRoocchhee  eett  aall..  11999922  iinn  DDeejjoouuxx  aanndd
IIllttiiss  11999922))..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

LLooccaall  tthheerrmmiicc  rreegguullaattiioonn::  TThhee  llaarrggee  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  ccrreeaatteess
mmoorree  ffaavvoouurraabbllee  llooccaall  mmiiccrroocclliimmaatteess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  iinnfflluueennccee
nneeaarr  tthhee  llaakkee  aanndd  rreedduucceess  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  ffrroossttss..

CCoonnttrrooll  ooff  ffllooooddiinngg  aanndd  wwaatteerr  rreegguullaattiioonn::  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa
ccoonncceennttrraatteess  tthhee  ggrreeaatteesstt  aammoouunntt  ooff  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  oonn  tthhee
nnoorrtthheerrnn  AAllttiippllaannoo..    TThhrroouugghh  aabbssoorrbbttiioonn  iinn  tthhee  wwaatteerr  bbaassiinn  ooff
llaarrggee  aammoouunnttss  ooff  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  ffrroomm  tthhee
ccoorrddiilllleerraa,,  iitt  ccoonnttrroollss  ffllooooddiinngg  iinn  tthhee  lloowweerr  ppaarrttss  ooff  tthhee
bbaassiinn  ((RRííoo  DDeessaagguuaaddeerroo  aanndd  cceennttrraall  AAllttiippllaannoo))..    TThhee  vvoolluummeess
aaccccuummuullaatteedd  dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  ppeerriioodd  rreepprreesseenntt  aa  ccoonnttiinnuuoouuss
ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::



TThhee  ssuubbbbaassiinn  ooff  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  iinn  BBoolliivviiaa  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee
eeccoollooggiiccaall  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  sseemmii--hhuummiidd  hhiigghh--AAnnddeeaann  aarreeaa  aanndd  tthhee
sseemmii--hhuummiidd  ppuunnaa..    TToo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt,,  ssoommee  ooff  tthhee  rriivveerrss
ttoowwaarrdd  tthhee  ssoouutthhwweesstt  ooff  tthhee  ssuubbbbaassiinn  bbeeggiinn  iinn  tthhee  eeccoorreeggiioonn  ooff
tthhee  sseemmiiaarriidd  hhiigghh--AAnnddeeaann  aarreeaa..



TThhee  sseemmii--hhuummiidd  hhiigghh--AAnnddeeaann  aarreeaa  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann
ggeeooggrraapphhiiccaall  rreeggiioonn..    IItt  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ccoorrddiilllleerraa
bbeettwweeeenn  44220000  aanndd  55000000  mmeettrreess,,  ooccccuuppyyiinngg  ffoorrmmeerr  ppllaatteeaauuss,,
ggllaacciiaall  vvaalllleeyyss  aanndd  aabbrruupptt  eessccaarrppss  oorr  rroocckk  oouuttccrrooppppiinnggss
((RRiibbeerraa  11999922))..    TThhee  rreeggiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  eexxttrreemmeellyy
oolliiggootthheerrmmiicc  wwiitthh  ffrroossttss  aatt  nniigghhtt  dduurriinngg  mmoosstt  ooff  tthhee  yyeeaarr..    AAtt
hhiigghheerr  eelleevvaattiioonnss,,  tthhee  mmooiisstt  aanndd  ccooooll  AAmmaazzoonn  wwiinnddss  ccrreeaattee
ffrreeqquueenntt  pprreecciippiittaattiioonn..    DDeesscceennddiinngg  ttoowwaarrdd  tthhee  llaakkee,,  tthhee
mmaasssseess  ooff  ccoolldd  aaiirr  hheeaatt  uupp,,  ddeeccrreeaassiinngg  tthheeiirr  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy
aanndd  ggeenneerraattiinngg  rreellaattiivveellyy  lleessss  pprreecciippiittaattiioonn  ((550000--770000  mmmm))..
VVeeggeettaattiioonn  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  llooww  ggrraasssseess,,  iinn  wwhhiicchh  hhaarrdd
GGrraammiinneeaaee  ssuucchh  aass  CCaallaammaaggrroossttiiss  sspppp..,,  FFeessttuuccaa  ddoolliiccoopphhyyllllaa  aanndd
SSttiippaa  iicchhuu,,  rroosseettttee  ppllaannttss,,  ccrreeeeppiinngg  ppllaannttss  aanndd  ccoommppaacctt  ttuuffttss
ddoommiinnaattee..    IInn  aarreeaass  tthhaatt  rreemmaaiinn  ffllooooddeedd  yyeeaarr  rroouunndd  tthheerree  aarree
bbooffeeddaalleess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddoommiinnaanntt  vveeggeettaattiioonn  ooff  ppuullvvíínnuullooss  ssuucchh
aass  DDiissttiicchhiiaa  mmuussccooiiddeess,,  OOxxyycchhllooee  aannddiinnaa  aanndd  PPllaannttaaggoo  ttuubbuulloossaa
aanndd  ootthheerr  JJuunnccaacceeaaee  ((RRiibbeerraa  11999922))..

TThhee  hhiigghh--AAnnddeeaann  aarriidd  aanndd  sseemmiiaarriidd  aarreeaa  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  tthhee
wweesstteerrnn  ccoorrddiilllleerraa,,  ooccccuuppyyiinngg  hhiigghh  ppllaatteeaauuxx  aanndd  mmoouunnttaaiinn
ssllooppeess  iinn  aa  rraannggee  ooff  aallttiittuuddee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  sseemmiihhuummiidd  aarreeaa..
TThhee  pprreeddoommiinnaanntt  vveeggeettaattiioonn  iiss  llooww  ggrraassss  wwiitthh  rroosseettttee  ssppeecciieess
iinn  cclluummppss  aanndd  hhaarrdd  GGrraammiinneeaaee..    FFrreeqquueenntt  sshhrruubbss  aarree  BBaacccchhaarriiss
sspppp..  aanndd  PPaarraassttrreepphhiiaa  sspppp..,,  aanndd  tthheerree  aarree  aallssoo  bbooffeeddaalleess
((RRiibbeerraa  11999922))..

TThhee  sseemmiihhuummiidd  ppuunnaa  ccoovveerrss  tthhee  nnoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee
iinntteerrccoorrrriilllleerraann  ppllaatteeaauu  kknnoowwnn  pphhyyssiiooggrraapphhiiccaallllyy  aass  tthhee
AAllttiippllaannoo..    TThhee  aallttiittuuddee  rraannggeess  bbeettwweeeenn  33880000  aanndd  44220000  mmeettrreess
((RRiibbeerraa  11999922))..    TThhee  ssooiillss  aarree  uussuuaallllyy  ppoooorr  aanndd  llaacckk  oorrggaanniicc
hhoorriizzoonnss  ((BBeecckk  11998888))..    TThhee  cclliimmaattee  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy
ssttrreesssseedd  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  aann  aavveerraaggee  pprreecciippiittaattiioonn  wwiitthh  mmaaxxiimmaa
rreeccoorrddeedd  iinn  JJaannuuaarryy--FFeebbrruuaarryy  ((1188--2211    CC))  aanndd  mmiinniimmaa  iinn  JJuunnee--
AAuugguusstt  ((--55    CC  nneeaarr  tthhee  llaakkee))..    PPrreecciippiittaattiioonn  iiss  ccoonncceennttrraatteedd
iinn  tthhee  mmoonntthhss  ooff  DDeecceemmbbeerr  ttoo  MMaarrcchh,,  aanndd  tthheerree  iiss  aa  ddrryy  ppeerriioodd
bbeettwweeeenn  MMaayy  aanndd  AAuugguusstt  tthhaatt  eexxtteennddss  wwiitthh  aa  ttrraannssiittiioonn  ppeerriioodd
ffrroomm  SSeepptteemmbbeerr  ttoo  NNoovveemmbbeerr..    PPrreecciippiittaattiioonn  iiss  ggrreeaatteesstt  iinn  tthhee
llaarrggeerr  llaakkee,,  aatt  880000  mmmm,,  770000--880000  mmmm  iinn  tthhee  nnoorrtthheeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff
tthhee  llaakkee  ((mmaaiinnllyy  iinn  PPeerruu)),,  ffrroomm  550000  ttoo  770000  mmmm  iinn  tthhee  ssoouutthheeaasstt
ooff  tthhee  ssuubbbbaassiinn..    TThheerree  iiss  aann  aarreeaa  ooff  llooww  pprreecciippiittaattiioonn  aatt  tthhee
bbaassee  ooff  tthhee  eeaasstteerrnn  ccoorrddiilllleerraa..

TThhee  vveeggeettaattiioonn  iiss  aa  ccoovveerr  ooff  hhaarrdd  GGrraammiinneeaaee  aarrrraannggeedd  iinn  cclluummppss
((SSttiippaa  iicchhuu  aanndd  FFeessttuuccaa  sspppp..))  aanndd  llooww  rreessiinnoouuss  sshhrruubbss
((BBaacccchhaarriiss  sspppp..  aanndd  PPaarraassttrreepphhiiaa  sspppp..))..    TThheerree  aarree
mmiiccrroocclliimmaatteess  iinn  tthhee  ffooootthhiillllss  wwhheerree  tthheerree  aarree  SSaattuurreejjaa
bboolliivviieennssiiss,,  CCaallcceeoollaarriiaa  sspppp..  aanndd  MMuuttiissiiaa  lleeddiiffoolliiaa..  TThhee
ssttrruuccttuurree  aanndd  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  vveeggeettaattiioonn  hhaass  bbeeeenn
ddrraassttiiccaallllyy  cchhaannggeedd  bbyy  cceennttuurriieess  ooff  ggrraazziinngg  ((RRiibbeerraa  11999922))..

TThhee  ssuubbbbaassiinn  ooff  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  pprrooppoosseedd  aass  aa  RRaammssaarr  ssiittee
iinncclluuddeess  fflluuvviiaall  aaqquuaattiicc  ssyysstteemmss,,  sseevveerraall  mmaarrsshheess  ((bbooffeeddaalleess))
aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa,,  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  aabboouutt
hhaallff  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aarreeaa..

TThhee  rriivveerrss  bbeeggiinn  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ssllooppee..    TThheeyy  aarree
uussuuaallllyy  sseeaassoonnaall  oorr  ppeerrmmaanneenntt  rriivveerr  ssyysstteemmss  wwiitthh
uunnccoonnssoolliiddaatteedd  bbeeddss



ffoorrmmeedd  bbyy  rroocckkss  aanndd  ppeebbbblleess  iinn  tthhee  hhiigghheerr  ppaarrttss  aanndd  bbyy  ggrraavveell
oorr  ssaanndd  iinn  tthhee  lloowweerr  ppaarrttss  aanndd  bbaannkkss  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  mmaatteerriiaall
((lleessss  wweellll  ddeeffiinneedd  iinn  ssoommee  ppllaacceess))  ooff  tthhee  ssaammee  ggeenneerraall
mmaatteerriiaall,,  wwiitthh  mmaaiinnllyy  GGrraammiinneeaaee..    TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rriivveerr  iiss
tthhee  SSuucchheezz  wwhhoossee  uuppppeerr  ccoouurrssee  iiss  pprrootteecctteedd  iinn  tthhee  RReesseerrvvaa
NNaacciioonnaall  ddee  FFaauunnaa  UUllllaa  UUllllaa  aanndd  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd
aarreeaa  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRaammssaarr  ssiittee..    TThhee  aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn  iiss
lliimmiitteedd  ttoo  aa  ffeeww  ssppeecciieess  tthhaatt  aarree  ffoouunndd  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  sslloowweerr
ppaarrttss  ooff  tthhee  rriivveerr,,  wwhheerree  ssppeecciimmeennss  ooff  OOrreessttiiaass  aarree  aallssoo
ffoouunndd..    TThheerree  iiss  lliittttllee  mmaaccrroo  vveerrtteebbrraattee  ffaauunnaa  aanndd
iinnvveerrtteebbrraatteess..    AAmmoonngg  tthhee  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  ffoouunndd  aarree  aallssoo
ssppeecciieess  ooff  TTrriicchhoommyycctteerruuss..    SSppeecciieess  ooff  dduucckkss  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee
rriivveerrss,,  aanndd  aatt  tthhee  mmoouutthhss  ooff  tthhee  rriivveerrss  tthheerree  iiss  aa  llaarrggeerr
nnuummbbeerr  ooff  ssppeecciieess  iinncclluuddiinngg  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff
tthhee  llaakkee..

TThhee  bbooffeeddaalleess  aarree  ppeerrmmaanneenntt  mmaarrsshh  ssyysstteemmss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee
pprreesseennccee  ooff  vveeggeettaattiioonn  iinn  cclluummppss  ffoorrmmeedd  pprriimmaarriillyy  bbyy  ssppeecciieess
ooff  OOxxyycchhllooee  aanndd  DDiissttiicchhiiaa..    AAmmoonngg  tthhee  cclluummppss,,  ssttrreeaammss  aanndd
ssmmaallll  ppoonnddss  ooff  ddiiffffeerreenntt  aarreeaa  aarree  ffoouunndd,,  iinn  wwhhiicchh  aabbuunnddaanntt
aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn  ggrroowwss,,  aanndd  tthheerree  aarree  ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass..
SSeevveerraall  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss,,  mmaaiinnllyy  aaqquuaattiicc  bbuutt  aallssoo  tteerrrreessttrriiaall
aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  ssyysstteemm..

IInn  tthhee  llaakkee,,  tthheerree  iiss  aa  wweellll--ddeeffiinneedd  sshhoorree  aarreeaa,,  wwhhiicchh  eexxtteennddss
uupp  ttoo  aa  ddeepptthh  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1155  mmeettrreess,,  wwiitthh  eemmeerrsseedd
vveeggeettaattiioonn  ((ttoorrttoorraa))  uupp  ttoo  aa  ddeepptthh  ooff  55  mmeettrreess..    IInn  tthhiiss  aarreeaa
aarree  ccoonncceennttrraatteedd  mmoosstt  ooff  tthhee  ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass  iinn  LLaakkee
TTiittiiccaaccaa  aanndd  aann  iimmppoorrttaanntt  ppooppuullaattiioonn  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff
wwaatteerrffoowwll..    TThheerree  iiss  aallssoo  aa  llaarrggee  ddeeeepp--wwaatteerr  ssuurrffaaccee  iinn  wwhhiicchh
aarree  ffoouunndd  ttwwoo  ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass  aanndd  wwhhiicchh  iiss  nnooww  ooccccuuppiieedd  bbyy
tthhee  ppeejjeerrrreeyy  ((BBaassiilliicchhtthhyyss  bboonnaarriieennssiiss))  aanndd  aa  ttrroouutt
((OOnnccoorrhhyynncchhuuss  mmyykkiissss))..    TThhee  ddeeeeppeerr  ppaarrttss  ooff  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  aarree
vveerryy  ppoooorrllyy  kknnoowwnn,,  aalltthhoouugghh  tthheerree  aarree  rreeccoorrddss  ooff  iinnvveerrtteebbrraatteess
uupp  ttoo  115500  mmeettrreess  oorr  mmoorree  aanndd  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass
aarree  kknnoowwnn  tthhaatt  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  cchhaarraacctteerriissttiicc  ssppeecciieess  ooff  tthhee
ddeeeepp  wwaatteerr..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  fflloorraa  ooff  tthhee  llaakkee  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  tthhee  jjuuxxttaappoossiittiioonn  ooff
ssppeecciieess  wwiitthh    vveerryy  ddiivveerrssee  ggeeooggrraapphhiicc  ddiissttrriibbuuttiioonn..    SSoommee
((EEllooddeeaa  ppoottaammooggeettoonn,,  LLiillaaeeooppssiiss  aannddiinnaa,,  MMyyrriioopphhyylllluumm
eellaattiinnooiiddeess,,  aanndd  SScchhooeennoopplleeccttuuss  ttaattoorraa))  aarree  cchhaarraacctteerriissttiicc
ssppeecciieess  ooff  tthhee  hhiigghh--AAnnddeeaann  ppllaatteeaauuxx..    OOtthheerrss  ssuucchh  aass  tthhee
ccoossmmooppoolliittaann  HHyyddrrooccoottyyllee  rraannuunnccuullooiiddeess,,  LLeemmnnaa  ggiibbbbaa,,
RRaannuunnccuulluuss  ttrriicchhoopphhyylllluuss,,  RRuuppppiiaa  mmaarriittiimmaa  aanndd  ZZaannnniicchheelllliiaa
ppaalluussttrriiss  aarree  mmoorree  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd..

TThhee  vveeggeettaattiioonn  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aann  eemmeerrsseedd  bbeelltt  ooff  ttoorrttoorraa
((SScchhooeennoopplleeccttuuss  ttaattoorraa)),,  wwhhiicchh  ggrroowwss  cclloossee  ttoo  tthhee  sshhoorree
bbeettwweeeenn  22  aanndd  44..55  mmeettrreess..    TThhiiss  ssppeecciieess  iiss  ffoouunndd  pprriimmaarriillyy  iinn
sshhaallllooww  bbaayyss,,  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  vveeggeettaattiivvee  bbeelltt  tthhaatt  ffoorrmmss  aa
bbaassiicc  hhaabbiittaatt  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass..    TToottoorraa  iiss
aallssoo  aa  iimmppoorrttaanntt  rreessoouurrccee  uusseedd  aass  ffoorraaggee  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd
mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    UUnnttiill  aa  ffeeww  yyeeaarrss  aaggoo,,  iitt  wwaass
wwiiddeellyy  uusseedd  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rraaffttss  aanndd  iinn  ssoommee  ppaarrttss
ffoorr  tthhee  rrooooffss  ooff  hhoouusseess..



1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::
LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  ssttaannddss  oouutt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssppeecciieess  iinn
tthhee  ggeennuuss  OOrreessttiiaass  eennddeemmiicc  ttoo  tthhee  AAllttiippllaannoo..    TThheerree  aarree
ccuurrrreennttllyy  2277  ssppeecciieess  iiddeennttiiffiieedd,,  ooff  wwhhiicchh  2233  aarree  eennddeemmiicc  ttoo
tthhee  llaakkee..    AAmmoonngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  aarree  tthhee  hhuummaannttoo
((OO..  ccuuvviieerrii))  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  eexxttiinncctt  aanndd  tthhee  bbooggaa  ((OO..
ppeennttllaannddiiii))  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  eennddaannggeerreedd..    AAmmoonngg  tthhee  eennddeemmiicc
ssppeecciieess  aarree  OO..  iissppii  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  ffiisshheerriieess  aanndd  OO..
aallbbuuss,,  OO..  ccrraawwffoorrddiiii,,  OO..  ggiillssoonnii,,  OO..  mmuulllleerrii,,  OO..  ttcchheerrnnaavviinnii..

TThhee  hheerrppeettooffaauunnaa  iiss  mmaarrkkeedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  rraannaa  ddeell
llaaggoo  ((TTeellmmaattoobbiiuuss  ccuulleeuuss))  eennddeemmiicc  ttoo  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  aanndd
cchhaarraacctteerriissttiicc  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ssttrriiccttllyy  aaqquuaattiicc  hhaabbiittss  aanndd  iittss
ssiizzee..    TThhiiss  ssppeecciieess  hhaass  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  ttrraaddee  ffoorr
pprroodduuccttiioonn  ooff  ffrroogg  lleeggss..

AA  ttoottaall  ooff  9944  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ooff  wwhhiicchh  3366
((3388  ppeerr  cceenntt))  aarree  wwaatteerrffoowwll..    TThheerree  aarree  mmaannyy  ppooppuullaattiioonnss  ooff
RRaalllliiddaaee,,  ssuucchh  aass  FFuulliiccaa  aarrddeessiiaaccaa,,  aanndd  dduucckkss  ((AA..  ccyyaannoopptteerraa,,
AA..  ffllaavviirroossttrriiss,,  AA..  ggeeoorrggiiccaa,,  AA..  ppuunnaa  aanndd  OOxxyyuurraa  jjaammaaiicceennssiiss))..
OOnnee  PPooddiicciippeeddiiddaaee,,  RRoollllaannddiiaa  mmiiccrroopptteerraa,,  iiss  eennddeemmiicc  ttoo  tthhee
llaakkee..    TThheerree  aarree  nnooww  llaarrggee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ffllaammiinnggooss  ((mmaaiinnllyy
PPhhooeenniiccoopptteerruuss  cchhiilleennssiiss))  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddrryyiinngg  ooff  LLaakkee  PPooooppóó
ffaarrtthheerr  ssoouutthh,,  aanndd  tthheerree  aarree  sseeaassoonnaall  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff
SStteeggaannooppuuss  ttrriiccoolloorr,,  aa  mmiiggrraattoorryy  ssppeecciieess..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThhee  llaakkee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  cceennttrreess  ffoorr  ccuullttuurraall
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa..    TThhee  ffiirrsstt  rreeccoorrddss  ooff  hhuummaann
pprreesseennccee  oonn  tthhee  ssuubbccoonnttiinneenntt  ((tthhee  VViissccaacchhaanneennssee  ccuullttuurree))  wwaass
iinn  VViissccaacchhaannii,,  wwhhiicchh  nnooww  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  DDeessaagguuaaddeerroo
ssuubbbbaassiinn  ((tthhee  oonnllyy  oouuttlleett  ffrroomm  tthhee  llaakkee))  aanndd  wwaass  pprroobbaabbllyy
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeaarrlliieerr  ssttaaggeess  ooff  tthhee  llaakkeess  ooff  tthhee  AAllttiippllaannoo..

TThhee  llaakkee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  CChhiirriippaa  aanndd  PPuuccaarraa
ccuullttuurreess  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  tthhee  TTiiwwaannaaccuu  ccuullttuurree,,  wwhhiicchh  hhaass  lleefftt
iimmppoorrttaanntt  ttrraacceess  ooff  llaanndd  uussee  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt..
LLaatteerr,,  iitt  wwaass  ppaarrtt  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  IInnccaa
ccuullttuurree..

FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  aa  bbaassiicc  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  mmyytthhoollooggiieess  ooff  tthhee
mmaaiinn  AAnnddeeaann  ccuullttuurreess  aanndd  hhaass  ppllaayyeedd  aa  rroollee  aass  aann  iimmppoorrttaanntt
rreelliiggiioouuss  cceennttrree  wwiitthh  tteemmpplleess  bbuuiilltt  oonn  tthhee  iissllaannddss  ooff  LLuunnaa  aanndd
SSooll..    WWhhiillee  mmaannyy  ooff  tthheessee  ttrraaddiittiioonnss  hhaavvee  nnooww  bbeeeenn  lloosstt
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aaccccuullttuurraattiioonn  iinnttrroodduucceedd  bbyy
ccoolloonniissaattiioonn,,  tthhee  llaakkee  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoossmmooggoonniicc  cceennttrree  ffoorr
tthhee  AAnnddeeaann  ccuullttuurreess..

TThhee  llaakkee  iiss  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiiccaallllyy  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ffiisshheerriieess,,
bbaasseedd  oonn  tthhee  ppeejjeerrrreeyy  ((BBaassiilliicchhtthhyyss  bboonnaarriieennssiiss,,  aann  iinnttrroodduucceedd
ssppeecciieess))  aanndd  oonn  ssppeecciieess  iinn  tthhee  eennddeemmiicc  ggeennuuss  OOrreessttiiaass,,  wwhhiicchh
iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  rreessoouurrccee  ffoorr  sseevveerraall  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  uurrbbaann
ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  LLaa  PPaazz,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  cciittyy  iinn
BBoolliivviiaa..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::



TThhee  ssyysstteemm  ooff  llaanndd  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  IInnccaa  aanndd  pprree--IInnccaa  ccuullttuurreess
wwaass  rreeppllaacceedd  dduurriinngg  tthhee  ccoolloonniiaall  ppeerriioodd  aanndd  dduurriinngg  aa  llaarrggee
ppaarrtt  ooff  tthhee  rreeppuubblliiccaann  ppeerriioodd  bbyy  aa  ssyysstteemm  ooff  llaattiiffuunnddiiaa  iinn
wwhhiicchh  tthhee  rruurraall  ffaarrmmeerr  wwaass  mmaaiinnllyy  ffrreeee  llaabboouurr..    BBeeggiinnnniinngg  iinn
11995522  wwiitthh  tthhee  aaggrraarriiaann  rreeffoorrmm,,  tthheerree  wwaass  aann  iinntteennssiivvee
rreessttrruuccttuurraattiioonn  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  aaffffeecctteedd  llaanndd  hhoollddiinnggss..    IInn
ggeenneerraall,,  tthheerree  iiss  nnooww  aa  mmiixxeedd  rreeggiimmee  ooff  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  wwiitthh
aarreeaass  ooff  ccoommmmuunnaall  pprrooppeerrttyy,,  wwhheerree  uussee  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprrooggrraammmmee..    TThhee  mmaaiinn  pprroobblleemm
iinn  tthhee  aarreeaass  nneeaarr  tthhee  llaakkee  iiss  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ttoowwaarrddss  aa
mmiinniiffuunnddiisstt  rreeggiimmee,,  wwhhiicchh  hhaass  lleedd  ttoo  mmaarrkkeedd  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee
pprroodduuccttiivvee  ssuurrffaacceess  ppeerr  ffaammiillyy..    TThhee  rreeggiimmee  ffoorr  ccoommmmuunnaall  uussee
aallssoo  iinncclluuddeess  aarreeaass  ooff  rreeeeddss  aalloonngg  tthhee  sshhoorreess  ooff  tthhee  llaakkee..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

TThhiiss  aarreeaa  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  aarreeaass  ooff  ggrreeaatteesstt
ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  iinn  BBoolliivviiaa..    DDeennssiittyy  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff
tthhee  llaakkee  rreeaacchheess  2200--3300  iinnhhaabbiittaannttss  ppeerr  ssqquuaarree  kkiilloommeettrree..    TToo
tthhee  ssoouutthhwweesstt,,  iitt  iiss  lleessss  wwiitthh  1100--2200  iinnhhaabbiittaannttss  ppeerr  ssqquuaarree
kkiilloommeettrree..    HHuummaann  sseettttlleemmeennttss  iinncclluuddeess  sseettttlleemmeennttss  wwiitthh
ppooppuullaattiioonnss  bbeettwweeeenn  550000  aanndd  11000000  iinnhhaabbiittaannttss  ((CCaarraabbuuccoo,,
DDeessaagguuaaddeerroo,,  EEssccoommaa  aanndd  TTiiwwaannaaccuu))  aanndd  ttwwoo  uurrbbaann  cceennttrreess  wwiitthh
ppooppuullaattiioonnss  bbeettwweeeenn  22000000  aanndd  55000000  iinnhhaabbiittaannttss  ((AAcchhaaccaacchhii  aanndd
AAnnccoorraaiimmeess))..

AAggrriiccuullttuurree  iiss  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..    TThhee  mmaaiinn
pprroodduuccttss  aarree  ppoottaattooeess,,  ooccaa,,  bbaarrlleeyy,,  bbeeaannss  aanndd  qquuiinnuuaa..    TThheessee
pprroodduuccttss  aarree  uusseedd  ffoorr  ssuubbssiisstteennccee  aanndd  ttrraaddee,,  pprriimmaarriillyy  iinn  LLaa
PPaazz..    AAnn  iimmppoorrttaanntt  ccoommpplleemmeennttaarryy  aaccttiivviittyy  iiss  tthhee  rraaiissiinngg  ooff
lliivveessttoocckk,,  pprriimmaarriillyy  ccoowwss  aanndd  sshheeeepp  tthhaatt  ppllaayy  tthhee  rroollee  ooff
eeccoonnoommiicc  rreesseerrvvee,,  aalltthhoouugghh  tthheerree  iiss  ttrraaddee  iinn  mmeeaatt  aanndd  mmiillkk,,
ffoorr  LLaa  PPaazz  aanndd  llooccaall  uussee..

AAnnootthheerr  ccoommpplleemmeennttaarryy  aaccttiivviittyy  ffoorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss
ffiisshhiinngg..    IItt  ppllaayyss  aa  sseeccoonnddaarryy  rroollee  aafftteerr  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee
rraaiissiinngg  ooff  lliivveessttoocckk,,  bbuutt  ccaann  rreepprreesseenntt  aann  iimmppoorrttaanntt
ssuubbssiisstteennccee  rreessoouurrccee  ffoorr  sshhoorree  ppooppuullaattiioonnss..    TThheerree  iiss
ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg,,  bbaasseedd  pprriimmaarriillyy  oonn  tthhee  ppeejjeerrrreeyy  aanndd  nnaattiivvee
ssppeecciieess  ooff  OOrreessttiiaass..    TThhee  mmaaiinn  mmaarrkkeett  iiss  tthhee  cciittyy  ooff  LLaa  PPaazz,,
bbuutt  iitt  aallssoo  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  rreeggiioonnaall  eeccoonnoommyy..

TThhiiss  aarreeaa  hhaass  bbeeccoommee  iimmppoorrttaanntt  aass  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
aarreeaass  ffoorr  ttoouurriisstt  aaccttiivviittiieess  iinn  BBoolliivviiaa..    TToouurriissmm  iiss
mmoonnooppoolliisseedd  bbyy  ttoouurriisstt  ccoommppaanniieess  iinn  LLaa  PPaazz,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aann
eeffffeecctt  oonn  llooccaall  ppooppuullaattiioonnss..

MMiinniinngg  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aarreeaass  nneeaarr  tthhee  llaakkee  iinn  tthhee  ppaasstt,,  bbuutt
tthhiiss  aaccttiivviittyy  hhaass  nnooww  ddeeccrreeaasseedd  ccoonnssiiddeerraabbllyy..    OOnnee  iimmppoorrttaanntt
aassppeecctt  iiss  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  mmiinniinngg  ooff  ggoolldd  tthhaatt  ccaann  aaffffeecctt
sseevveerraall  aarreeaass  ssuucchh  aass  SSuucchheezz,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  ffoorr
iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  RRaammssaarr  ssiittee..

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



TThhee  aarreeaa  cclloosseesstt  ttoo  tthhee  cciittyy  ooff  LLaa  PPaazz,,  aalltthhoouugghh  llaanndd
oowwnneerrsshhiipp  aanndd  tthhee  ssiizzee  ooff  hhoollddiinnggss  hhaass  nnoott  cchhaannggeedd  mmuucchh,,  iiss
bbeeiinngg  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaass  tthhrroouugghh  tthhee  bbuuiillddiinngg
ooff  wweeeekk--eenndd  hhoouusseess  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  LLaa  PPaazz..    AAlltthhoouugghh  iitt  ccaann
pprroommoottee  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  iitt  ccrreeaatteess  pprroobblleemmss  ssuucchh  aass  wwaassttee  aanndd
llooccaall  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ffrroomm  ddoommeessttiicc  wwaassttee..    MMeennttiioonn  sshhoouulldd  bbee
mmaaddee  ooff  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  LLaa  PPaazz--CCooppaaccaabbaannaa  hhiigghhwwaayy  uupp  ttoo  tthhee
bboorrddeerr  wwiitthh  PPeerruu  aanndd  wwhhiicchh  eexxtteennddss  ttoo  tthhee  DDeessaagguuaaddeerroo,,  ffoorrmmiinngg
ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoonnttiinneennttaall  hhiigghhwwaayy  ppllaann..    TThhiiss  hhiigghhwwaayy  ccaann
pprroommoottee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttoouurriissmm  aanndd  iinnccrreeaassee  ttrraaddee  wwiitthh  PPeerruu..
TThhee  pprroojjeecctt  iiss  ttiieedd  ttoo  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sseeccoonnddaarryy  rrooaaddss  iinn
ssuuppppoorrtt  ooff  rreeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..    IInnccrreeaasseedd  ttoouurriissmm,,  ggiivveenn  aa
llaacckk  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ccaann  ggeenneerraattee  ootthheerr  pprroobblleemmss..    WWiitthh  tthhee
eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  aacccceessss  wwiitthh  bbee  iimmpprroovveedd  ttoo
ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  llaakkee..    AAtt  lleeaasstt  llooccaallllyy  tthheerree  wwiillll  bbee  aann
iinnccrreeaassee  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  oonn  tthhee  llaakkee,,  pprriimmaarriillyy  uussiinngg
oouuttbbooaarrdd  mmoottoorr  bbooaattss..

TThhee  llaakkee  hhaass  bbeeeenn  aanndd  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  lliinnkk..
SSaaiill  bbooaattss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppllaacceedd  wwiitthh  oouuttbbooaarrdd  mmoottoorr  bbooaattss,,  wwhhoossee
iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..    AAmmoonngg
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iiss  tthhee  bbiillaatteerraall
pprrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  iinn  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa..
TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  bbuuiilldd  sslluuiicceess  ffoorr  rreegguullaattiinngg  tthhee  vvoolluummee  ooff  tthhee
llaakkee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  ddoowwnnssttrreeaamm  iinn  tthhee
bbaassiinn  ooff  tthhee  PPooooppóó  oouuttlleett..    TThhiiss  pprroojjeecctt  iinncclluuddeess  wwaatteerr
mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  bbaassiinn..

DDoommeessttiicc  ccoonnttaammiinnaattiioonn  iiss  aa  pprroobblleemm  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  sshhaallllooww  bbaayyss
ooff  tthhee  llaakkee..    TThhee  mmaaiinn  pprroobblleemm  nnooww  iiss  tthhee  bbaayy  ooff  PPuunnoo  iinn  PPeerruu,,
bbuutt  ssmmaallll--ssccaallee  ddoommeessttiicc  ppoolllluuttiioonn  eexxiissttss  iinn  sseevveerraall  ppaarrttss,,
pprriimmaarriillyy  iinn  aarreeaass  nneeaarr  iimmppoorrttaanntt  ppooppuullaattiioonn  cceennttrreess..

TThhee  sshhoorree  ooff  tthhee  llaakkee  hhaass  bbeeeenn  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  lliivveessttoocckk  ffoorr  sseevveerraall  cceennttuurriieess
aanndd  aass  aa  rreessuulltt  tthhee  vveeggeettaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  hhiigghhllyy  ddiissttuurrbbeedd,,
ffoorrmmeedd  bbaassiiccaallllyy  bbyy  rreeppllaacceemmeenntt  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  vveerryy  rreedduucceedd
aarreeaass  ooff  oorriiggiinnaall  vveeggeettaattiioonn,,  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  mmoosstt  ddiissttaanntt  ppaarrttss
aanndd  tthhee  hhiigghheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  aarreeaa  pprrooppoosseedd  aass  aa  RRaammssaarr  ssiittee..

TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  mmoorree  eeffffiicciieenntt  mmeeaannss  ooff  ffiisshhiinngg,,  pprriimmaarriillyy
ggiillll  nneettss,,  aanndd  tthhee  ggrreeaatteerr  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthheessee  mmaatteerriiaallss
hhaavvee  ggiivveenn  ppllaaccee  ttoo  aann  iinnccrreeaassee  aanndd  ggrreeaatteerr  eeffffiicciieennccyy  ffoorr
ffiisshhiinngg  iinn  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa..    TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  pprroobbaabbllyy  oonnee  ooff  tthhee
mmaaiinn  pprroobblleemmss  ccaauussiinngg  tthhee  ddiissaappppeeaarraannccee  ooff  hhuummaannttoo  ((OOrreessttiiaass
ccuuvviieerrii))  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  ootthheerr  ssppeecciieess  ssuucchh
aass  bbooggaa  ((OO..  ppeennttllaannddiiii))  aanndd  nnooww  ccaarraacchhee  ((OO..  aaggaassssiiii))..    TThhee
iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  eexxoottiicc  ssppeecciieess  ((ttrroouutt  aanndd  ppeejjeerrrreeyy))  aalltthhoouugghh
nnoott  ttoo  tthhee  eexxtteenndd  ccllaaiimmeedd,,  hhaass  bbeeeenn  aa  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  rreedduuccttiioonn
ooff  ppooppuullaattiioonnss  pprriimmaarriillyy  tthhrroouugghh  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddiisseeaassee..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

NNoo  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn..    PPrreesseenntt  mmaannaaggeemmeenntt
pprraaccttiicceess  iinncclluuddee  pprriimmaarriillyy  iinntteennssiivvee  aaggrriiccuullttuurree  wwiitthh
rroottaattiioonn  ooff  ccrrooppss  aanndd  ffaallllooww  ppeerriiooddss..    TThhee  pprraaccttiicceess  aarree  bbaasseedd
oonn  llooccaall  ttrraaddiittiioonn..    IInn  sseevveerraall  aarreeaass,,  eexxppeerriimmeennttaall  pprrooggrraammmmeess
hhaavvee  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  rreeiinnttrroodduuccee  ffoorrmmeerr  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  uussee  iinn



ffllooooddeedd  aarreeaass..  FFiisshhiinngg  iiss  rreegguullaatteedd  aalltthhoouugghh  rreegguullaattiioonnss  aarree
bbaasseedd  oonn  iinnaaddeeqquuaattee  kknnoowwlleeddggee,,  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  iiss  vveerryy
ddiiffffiiccuulltt..

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

AA  sseerriieess  ooff  ssttuuddiieess  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa
bbiillaatteerraall  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff
ffllooooddiinngg  aanndd  uussee  ooff  rreessoouurrcceess  iinn  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa,,  RRííoo
DDeessaagguuaaddeerroo,,  LLaakkee  PPooooppóó  aanndd  tthhee  CCooiippaassaa  ssaalltt  ffllaattss,,  uunnddeerr  tthhee
PPrrooggrraammaa  EEssppeecciiaall  ddeell  LLaaggoo  TTiittiiccaaccaa  ((PPEELLTT))..    PPaarrtt  ooff  tthhiiss  ppllaann
iiss  tthhee  pprrooppoossaall  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa  tthhaatt
iinncclluuddeess  mmaaiinnllyy  tthhee  RRiioo  LLlliinnkkhhii  ssuubbbbaassiinn..    TThhee  wwoorrkk  aanndd  tthhee
iimmppoorrttaannccee  ooff  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  sseevveerraall
bbiillaatteerraall  aaggrreeeemmeennttss  aanndd,,  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  aarree  bbeeiinngg  eevvaalluuaatteedd
ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

AAtt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  LLaakkee  TTiittiiccaaccaa  pprroobbaabbllyy  ffoorrmmss  oonnee  ooff  tthhee
aarreeaass  ooff  ggrreeaatteesstt  sscciieennttiiffiicc  aaccttiivviittyy..    AAfftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ssuurrvveeyy
mmaaddee  bbyy  PPeennttllaanndd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy,,
sseevveerraall  eexxppeeddiittiioonnss  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  ((AAggaassssiizz  11887755;;  CCrrééqquuii--
MMoonnffoorrtt  11990033;;  PPeerrccyy  SSllaaddeenn  11993377)),,  wwhhiicchh  oobbttaaiinneedd  ccoolllleeccttiioonnss
ooff  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  llaakkee  aanndd  iittss  bbaassiinn..
AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  11997700ss,,  wwoorrkk  wwaass  bbeegguunn  bbyy  IIMMAARRPPEE  iinn  tthhee
PPuunnoo,,  tthhee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  aanndd  OORRSSTTOOMM  iinn  tthhee  ssmmaalllleerr
llaakkee  aanndd  tthhee  BBoolliivviiaann  ppaarrtt  ooff  tthhee  llaarrggeerr  llaakkee..    IImmppoorrttaanntt  wwoorrkk
hhaass  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  uunnddeerr  tthhee  bbiillaatteerraall  pprroojjeecctt  bbeettwweeeenn  PPeerruu
aanndd  BBoolliivviiaa  ((PPEELLTT))..

TThhee  llaakkee  iiss  rreellaattiivveellyy  cclloossee  ttoo  tthhee  cciittyy  ooff  LLaa  PPaazz  aanndd  iiss
rreeaaddiillyy  aacccceessssiibbllee  ffrroomm  mmaannyy  ppooiinnttss..    TThhee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaann
AAnnddrrééss  ((UUMMSSAA))  hhaass  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  bbooaattss  aanndd
ttrraaiinneedd  ssttaaffff  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  rreesseeaarrcchh..    OOnn  tthhee  sshhoorreess  ooff
LLaakkee  TTiittiiccaaccaa,,  wwiitthhiinn  tthhee  pprreeffeeccttuurree  ooff  LLaa  PPaazz,,  iiss  tthhee  CCeennttrroo
ddee  DDeessaarrrroolllloo  PPeessqquueerroo  ddeell  AAllttiippllaannoo  ((CCDDPPTTAA))  wwiitthh  eexxcceelllleenntt
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  wwoorrkk  oonn  lliimmnnoollooggyy  aanndd
ffiisshheerriieess..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

TThheerree  aarree  nnoo  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhiiss  ffiieelldd..    NNoonneetthheelleessss,,
pprrooppoosseedd  eedduuccaattiioonnaall  rreeffoorrmmss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  tthhee  qquueessttiioonn  ooff
ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  uurrbbaann  aanndd  rruurraall
eedduuccaattiioonn  ssyysstteemmss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

TThhee  llaakkee  iiss  pprroobbaabbllyy  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttoouurriisstt  cceennttrree  iinn
BBoolliivviiaa..    IIttss  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  cciittyy  ooff  LLaa  PPaazz  aanndd  nneeaarrnneessss  ttoo
tthhee  ttoouurriisstt  cciirrccuuiittss  iinn  ssoouutthheerrnn  PPeerruu  pprroommoottee  ttoouurriissmm..
DDoommeessttiicc  ttoouurriissmm  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt,,  pprriimmaarriillyy  ffoorr  tthhee
rreessiiddeennttss  ooff  LLaa  PPaazz  aanndd  tteennddss  ttoo  iinnccrreeaassee  aabboovvee  aallll  tthhrroouugghh
tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  wweeeekk--eenndd  hhoouusseess,,  pprriimmaarriillyy  ffoorr  rreessiiddeennttss  ooff  LLaa
PPaazz..    TToouurriissmm  iiss  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  sseeaassoonnaalliittyy  wwiitthh  tthhee  hhiigghh
sseeaassoonn  iinn  tthhee  wwiinntteerr  mmoonntthhss  ((MMaayy--SSeepptteemmbbeerr))..



2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::
TThhee  llaakkee  aanndd  tthhee  aarreeaa  pprrooppoosseedd  ffoorr  tthhee  RRaammssaarr  ssiittee  aarree  ttoottaallllyy
iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaa  PPaazz..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt
pprroocceessss  ooff  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  BBoolliivviiaa,,  tthhee
llaakkee  iiss  uunnddeerr  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  pprreeffeeccttuurree  ooff  tthhee
ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaa  PPaazz..    IItt  aallssoo  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn
ooff  ffiivvee  pprroovviinncceess::  CCaammaacchhoo,,  IInnggaavvii,,  LLooss  AAnnddeess,,  MMaaccoo  KKaappaacc  aanndd
OOmmaassuuyyooss..    TThhee  pprroovviinncciiaall  aauutthhoorriittyy  iiss  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee
ssuubbpprreeffeecctt  wwhhoo  lliivveess  iinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  ccaappiittaall..

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee
ddeeppaarrttmmeennttaall  sseeccrreettaarriiaattss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  pprreeffeeccttuurree..    TThhee
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee
qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  aanndd  tthhee
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  PPeessqquueerroo  ffoorr  tthhee  ffiisshhiinngg  sseeccttoorr..
TToouurriisstt  aaccttiivviittiieess  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarrííaa  ddee
TTuurriissmmoo..    TThhee  pprreeffeeccttuurree  aallssoo  iinncclluuddeess  iinn  iittss  ssttrruuccttuurree  aa
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

11.. CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthhee  aarreeaa  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  SSiisstteemmaa
NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  tthhee
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  pprreeffeeccttuurree,,  tthhrroouugghh
tthhee  sseeccrreettaarriiaattss  tthhaatt  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  iittss  ssttrruuccttuurree..    WWiitthhiinn
tthhiiss  ssttrruuccttuurree,,  tthhee  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy
CCoonnsseerrvvaacciióónn  iiss  tthhee  ssppeecciiffiicc  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr
ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  sseeccttoorrss..
NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  yy
PPllaanniiffiiccaacciióónn  ((MMDDSSyyPP))  iiss  ddiirreeccttllyy  rreessppoonnssiibbllee  aatt  tthhee
nnaattiioonnaall  lleevveell  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  sseeccttoorraall  pprroocceesssseess  aanndd
ddeeppaarrttmmeennttaall  ppllaannnniinngg..    TThhee  mmiinniissttrryy  ccoooorrddiinnaatteess  tthhee
aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  pprreeffeeccttuurreess  aanndd  oovveerrsseeeess  PPEELLTT,,  wwhhiicchh  iiss
aa  ddeecceennttrraalliisseedd  iinnssttiittuuttiioonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee
pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  PPllaann  DDiirreeccttoorr  GGlloobbaall  BBiinnaacciioonnaall  ddee
PPrrootteecccciióónn--PPrreevveenncciióónn  ddee  IInnuunnddaacciioonneess  yy  AApprroovveecchhaammiieennttoo
ddee  llooss  RReeccuurrssooss  ddeell  LLaaggoo  TTiittiiccaaccaa,,  RRiioo  DDeessaagguuaaddeerroo,,  LLaaggoo
PPooooppóó  yy  SSaallaarr  ddee  CCooiippaassaa..    TThhee  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo
SSoosstteenniibbllee  yy  PPllaanniiffiiccaacciióónn  tthhrroouugghh  tthhee  DDiirreecccciióónn  NNaacciioonnaall
ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee
pprrootteecctteedd  aarreeaass  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell..

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


