
  IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

OOffffiicciiaall  ttrraannssllaattiioonn  bbyy  CChhaarrlleess  AAkkiinn..

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  FFeebbrruuaarryy  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  CCoolloommbbiiaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  SSiisstteemmaa  DDeellttaa  EEssttuuaarriinnoo  ddeell  RRííoo  MMaaggddaalleennaa,,
CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

1100    2200''  --  1111    0055''  NNoorrtthh  llaattiittuuddee
7744    0066''  --  7744    5522''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  00--2200  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  aapppprrooxxiimmaatteellyy  440000,,000000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhiiss  aarreeaa  iinncclluuddeess  mmoorree  tthhaann  2200  llaakkeess  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff
sseeddiimmeennttaattiioonn  aanndd  ssaalliinniittyy  ooff  wwhhiicchh  tthhee  CCiiéénneeggaa  GGrraannddee  iiss  tthhee
llaarrggeesstt  ((4455,,000000  hheeccttaarreess))..    TThheessee  mmaannggrroovvee  eeccoossyysstteemmss  aarree  tthhee
mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aanndd  llaarrggeesstt  oonn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  ccooaasstt  ooff  CCoolloommbbiiaa..
TThhee  ffiisshheerriieess  aarree  ooff  ggrreeaatt  eeccoonnoommiicc  iimmppoorrttaannccee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,
tthhee  mmaannggrroovveess  aarree  tthhee  hhaabbiittaatt  ffoorr  ssppeecciieess  ooff  rreessiiddeenntt  aanndd
mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss,,  mmaammmmaallss,,  rreeppttiilleess,,  mmoolllluussccss  aanndd  ffiisshh..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::

FF,,  II,,  LL,,  MM,,  TTpp,,  XXff

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::

11aa,,  22bb,,  22cc,,  33bb,,  44aa,,  44bb

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

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

MMaarrííaa  RRiivveerraa  GGuuttiiéérrrreezz  aanndd  DDaalliillaa  CCaaiicceeddoo
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  EEccoossiisstteemmaass
MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
CCaallllee  3377  ##  88--4400,,  ppiissoo  22
BBooggoottaa

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

CCrriitteerriioonn  ooff  uunniiqquuee  oorr  rreepprreesseennttaattiivvee  wweettllaanndd  --  SSiisstteemmaa  DDeellttaa
EEssttuuaarriinnoo  ddeell  RRííoo  MMaaggddaalleennaa,,  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  iiss
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eessttuuaarriinnee  wweettllaanndd  iinn  CCoolloommbbiiaa  bbeeccaauussee  ooff
iittss  aarreeaa,,  ffoorrmmiinngg  tthhee  llaarrggeesstt  ccooaassttaall  llaaggoooonn  iinn  CCoolloommbbiiaa,,  aanndd
bbeeccaauussee  ooff  iittss  rroollee  iinn  CCoolloommbbiiaa''ss  eeccoonnoommyy..    TThhee  ffiisshheerriieess
rreessoouurrcceess  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  oonn  wwhhiicchh  tthhee  llooccaall
ccoommmmuunniittiieess  ddeeppeenndd  ggiivvee  iitt  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  iimmppoorrttaannccee..



GGeenneerraall  ccrriitteerriioonn  bbaasseedd  oonn  ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss  --  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo
iittss  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  rreessiiddeenntt  aanndd  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss  aanndd  tthhee
iimmppoorrttaannccee  ooff  iittss  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess,,  aass  ddooccuummeenntteedd  bbyy  CCoorrrreeaa
((11998844))  aanndd  NNaarraannjjoo  ((11998866)),,  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa
iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ffoorr  rreeppttiilleess  ssuucchh  aass  tthhee  bbrroowwnn  ccaaiimmaann
((CCaaiimmaann  ccrrooccooddiilluuss  ffuussccuuss)),,  AAmmeerriiccaann  ccrrooccooddiillee  ((CCrrooccooddyylluuss
aaccuuttuuss)),,  ccoommmmoonn  iigguuaannaa  ((IIgguuaannaa  iigguuaannaa))  aanndd  mmaammmmaallss  ssuucchh  aass
mmoonnkkeeyyss  ((AAlloouuaattttaa  sseenniiccuulluuss  aanndd  CCeebbuuss  sspppp..)),,  cchhiigguuiirroo
((HHyyddrroocchhaaeerriiss  hhyyddrroocchhaaeerriiss))  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaann  mmaannaatteeee
((TTrriicchheecchhuuss  mmaannaattuuss))..    TThhiiss  ddiivveerrssiittyy  ooff  ssppeecciieess  iiss  tthhee  rreessuulltt
ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  vveeggeettaattiioonn  ssuucchh  aass  mmaannggrroovveess,,  ffllooooddeedd
ffoorreesstt,,  ttrrooppiiccaall  ddeecciidduuoouuss  ffoorreesstt  aanndd  hheerrbbaacceeoouuss  aanndd  aaqquuaattiicc
vveeggeettaattiioonn,,  wwhhiicchh  pprroovviiddee  hhaabbiittaatt,,  ccoovveerr  aanndd  ffoooodd  ffoorr  tthheessee
ssppeecciieess..

SSppeecciiffiicc  ccrriitteerriiaa  bbaassee  oonn  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  --  TThhiiss  rreeggiioonn  iiss  tthhee
mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  oonn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  CCaarriibbbbeeaann  ccooaasstt  ffoorr
aaqquuaattiicc  bbiirrddss  wwiitthh  llaarrggee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  rreessiiddeenntt  aanndd
mmiiggrraattoorryy  sshhoorree  bbiirrddss  ffrroomm  tthhee  NNeeoo--AArrccttiicc  ((BBootteerroo  11998822))..
AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSiimmoonn  ((11998811)),,  iitt  iiss  aallssoo  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr
tthhee  AAnnaattiiddaaee  tthhaatt  wwiinntteerr  iinn  tthhiiss  aarreeaa,,  bbeeccaauussee  tthhiiss  aarreeaa  iiss  ooff
ssppeecciiaall  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  mmiiggrraattiioonn  ddyynnaammiiccss  ooff  mmaannyy  ssppeecciieess
ffrroomm  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  tthhaatt  uussee  tthhiiss  rreeggiioonn  dduurriinngg  tthhee  nnoorrtthheerrnn
wwiinntteerr  aass  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee  bbaassee  ffoorr  tthheeiirr  fflliigghhttss  ssoouutthh  aanndd  iiss
aa  bbrreeeeddiinngg  ssiittee  ffoorr  mmaannyy  bbiirrddss  ffrroomm  nnoorrtthheerrnn  CCoolloommbbiiaa  wwiitthh
sshhoorrtteerr  mmiiggrraattiioonn  ccyycclleess..

CCrriitteerriioonn  bbaasseedd  oonn  ffiisshh  --  BBeeccaauussee  ooff  iittss  ssppeecciiaall  ccoonnddiittiioonnss,,
tthhee  SSiisstteemmaa  DDeellttaa  EEssttuuaarriinnoo  RRííoo  MMaaggddaalleennaa,,  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee
SSaannttaa  MMaarrttaa  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff
ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  iinn  CCoolloommbbiiaa,,  eessppeecciiaallllyy  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aann
aarreeaa  ffoorr  bbrreeeeddiinngg  aanndd  rraaiissiinngg  ooff  tthhee  ffrryy  ooff  ccoommmmeerrcciiaallllyy
iimmppoorrttaanntt  ffiisshh  aanndd  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aann  aarreeaa  ooff  ttrraannssiitt  ffoorr
rreepprroodduuccttiivvee  mmiiggrraattiioonnss  ooff  ffiisshh..    IItt  iiss  aallssoo  aann  aarreeaa  rriicchh  iinn
mmaaccrroo  iinnvveerrtteebbrraatteess  ssuucchh  aass  mmoolllluussccss,,  sshhrriimmpp  aanndd  ccrraabbss..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhee  SSiisstteemmaa  DDeellttaa  EEssttuuaarriinnoo  ddeell  RRííoo  MMaaggddaalleennaa,,  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee
ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMaaggddaalleennaa  iinn
nnoorrtthheerrnn  CCoolloommbbiiaa..    IItt  iiss  bboorrddeerreedd  oonn  tthhee  nnoorrtthh  bbyy  tthhee
CCaarriibbbbeeaann  aanndd  ttoo  tthhee  wweesstt  bbyy  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr..    TToowwaarrddss  tthhee
wweesstt,,  tthhee  ppllaaiinn  oovveerrllaappss  tthhee  llaatteerraall  ffllooooddppllaaiinn  ooff  tthhee
MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr..    TToowwaarrddss  tthhee  ssoouutthheeaasstt,,  tthhee  eessttuuaarriinnee  ppllaaiinn
oovveerrllaappss  tthhee  ccoolllluuvviiaall  ffaannss  ooff  tthhee  AArraaccaattaaccaa,,  FFuunnddaacciióónn  aanndd
TTuuccuurriinnccaa  rriivveerrss..    TToo  tthhee  eeaasstt,,  tthheerree  iiss  aa  cclleeaarr  bboouunnddaarryy
bbeettwweeeenn  tthhee  eessttuuaarriinnee  ppllaaiinn  aanndd  tthhee  hhiigghh  aalllluuvviiaall  tteerrrraaccee
kknnoowwnn  aass  tthhee  bbaannaannaa  zzoonnee  ((PPrrooyyeeccttoo  PPrroocciiéénnaaggaa  11999955))..

PPaarrttss  ooff  nniinnee  mmuunniicciippaalliittiieess  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  aarreeaa::
AArraaccaattaaccaa,,  CCeerrrroo  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo,,  CCiiéénnaaggaa,,  EEll  PPiiññoonn,,  PPiivviijjaayy,,
PPuueebblloo  VViieejjoo,,  RReemmoolliinnoo,,  SSaallaammiinnaa  aanndd  SSiittiioo  NNuueevvoo..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

CClliimmaattee  --  AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBootteerroo  ((11998822)),,  aavveerraaggee  aannnnuuaall  rraaiinnffaallll
iinn  tthhiiss  aarreeaa  iiss  11440000  mmmm,,  ddiissttrriibbuutteedd  sseeaassoonnaallllyy..    TThheerree  iiss  aa
vveerryy  wweett  ppeerriioodd  ffrroomm  tthhee  mmiiddddllee  ooff  AAuugguusstt  uunnttiill  NNoovveemmbbeerr  wwiitthh



hheeaavvyy  rraaiinnffaallll  iinn  OOccttoobbeerr,,  aa  lloonngg  ddrryy  sseeaassoonn  ffrroomm  DDeecceemmbbeerr  ttoo
AApprriill,,  aa  sshhoorrtt  rraaiinnyy  sseeaassoonn  iinn  MMaayy  aanndd  JJuunnee  aanndd  aa  sshhoorrtt  ddrryy
sseeaassoonn  ffrroomm  JJuullyy  ttoo  mmiidd  AAuugguusstt..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss
2288    CC  wwiitthh  lliittttllee  cchhaannggee  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..    WWiinnddss  ffrroomm  tthhee
nnoorrtthhwweesstt  bbllooww  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  ffrroomm  mmiidd--DDeecceemmbbeerr  uunnttiill
MMaarrcchh  oorr  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  AApprriill..    RReellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  vvaarriieess
ffrroomm  7700  ppeerr  cceenntt  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  ttoo  8800  ppeerr  cceenntt  dduurriinngg
tthhee  wweett  sseeaassoonn..

HHyyddrroollooggyy  --  AAccccoorrddiinngg  ttoo  BBootteerroo  ((11998822)),,  tthhee  ttwwoo  ssoouurrcceess  ooff
ffrreesshh  wwaatteerr  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  aarree  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  ffrroomm  tthhee
ssoouutthh  aanndd  rriivveerrss  fflloowwiinngg  ffrroomm  tthhee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  ((AArraaccaattaaccaa,,
FFrrííoo,,  FFuunnddaacciióónn,,  SSeevviillllaa  aanndd  TTuuccuurriinnccaa))  iinn  tthhee  eeaasstt..    TThhee
MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  iiss  11335588  kkiilloommeettrreess  lloonngg  aanndd  iittss  bbaassiinn  ccoovveerrss
mmoorree  tthhaann  2200  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  CCoolloommbbiiaa,,  iinncclluuddiinngg
hhiigghhllyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaass  aanndd  iimmppoorrttaanntt  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass..    TThhiiss
ssyysstteemm  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ffrreesshh  wwaatteerr  sswwaammppss  aanndd  mmaannggrroovvee
llaaggoooonnss  tthhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff  sseeaassoonnaall  cchhaannnneellss..    SSaalltt  wwaatteerr
fflloowwss  iinnttoo  tthhee  sswwaammpp  pprriimmaarriillyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ooff  tthhee
ttiiddeess  aanndd  iiss  rreeppllaacceedd  bbyy  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ddiisscchhaarrggee  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr
dduurriinngg  tthhee  wweetttteesstt  mmoonntthhss  ((AAnnttooiinnee  eett  aall..  11997722))..

DDuurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  ffrreesshh  wwaatteerr  fflloowwss  iinn  ffrroomm  aallll
ssoouurrcceess..    TThhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  oovveerrfflloowwss  oonnttoo  tthhee  fflloooodd  ppllaaiinnss
aanndd  iinnttoo  tthhee  mmaannggrroovvee  llaaggoooonnss..    WWaatteerr  lleevveell  rriisseess,,  aanndd
ssaalliinniittyy  iiss  rreedduucceedd  ttoo  zzeerroo..    WWaatteerr  fflloowwss  ttoo  tthhee  CCiiéénnaaggaa
GGrraannddee  aanndd  eevveennttuuaallllyy  ttoo  tthhee  sseeaa..    AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ddrryy
sseeaassoonn,,  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  ooff  tthhee  MMaaggddaalleennaa  ddeeccrreeaasseess  aanndd
ffllooooddiinngg  cceeaasseess..    WWaatteerr  lloosstt  tthhrroouugghh  eevvaappoottrraannssppiirraattiioonn  iiss
rreeppllaacceedd  bbyy  sseeaa  wwaatteerr  tthhaatt  fflloowwss  iinnttoo  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee,,  aanndd
tthhee  ccyyccllee  iiss  rreeppeeaatteedd  oonnccee  tthhee  rraaiinnss  bbeeggiinn  aaggaaiinn  aanndd  ffrreesshh
wwaatteerr  eenntteerrss  tthhee  ssyysstteemm  ((WWiieeddeemmaannnn  11997733))..

NNoonneetthheelleessss,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayy
bbeettwweeeenn  CCiiéénnaaggaa  aanndd  BBaarrrraannqquuiillllaa  ffrroomm  11995566  aanndd  11996600,,  tthhee  wwaatteerr
ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  hhaavvee  cchhaannggeedd  ddrraassttiiccaallllyy,,  ccaauussiinngg  aa
rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  wwaatteerr  bbeettwweeeenn  tthhee  sswwaammppss  aanndd  tthhee
sseeaa  aanndd  iinn  tthhee  iinnffllooww  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  iinnttoo  tthhee  ssyysstteemm..    TThhiiss  iiss
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  oobbssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  cchhaannnneellss  aanndd  tthhee  ccuurrrreennttss
tthhaatt  aallllooww  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  tthhee  sseeaa  aanndd  tthhee  ccoommpplleexx  ooff  sswwaammppss
iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  ddeellttaa  ooff  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr..    AAnnootthheerr
rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  iinnffllooww  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  iiss  ccaauusseedd  bbyy  tthhee
oobbssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  rriivveerr--sswwaammpp  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  sswwaammpp--sswwaammpp  ffoorr
tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ffllooooddiinngg,,  ddrraaiinnaaggee  ooff  tthhee  sswwaammppss  iinn  oorrddeerr  ttoo
aavvooiidd  ssaalliinniizzaattiioonn  ooff  ssooiillss  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree..    FFuurrtthheerrmmoorree,,
ppoolllluuttaannttss  eenntteerr  tthhiiss  eeccoossyysstteemm  ffrroomm  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr,,
eessppeecciiaallllyy  tthhrroouugghh  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  ooff  tthhiiss  rriivveerr  wwiitthh  ootthheerr
ccuurrrreennttss  aanndd  cchhaannnneellss  ((AAgguuaass  NNeeggrraass,,  CCllaarriinn,,  RReenneeggaaddoo  aanndd
TToorrnnoo))  tthhaatt  eenntteerr  tthhee  sswwaammppss..    AAllll  tthheessee  ssoouurrcceess  ooff  ppoolllluuttiioonn
hhaavvee  ddeeggrraaddeedd  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  ssyysstteemm..

GGeeoommoorrpphhoollooggyy  --  TThheerree  aarree  tthhrreeee  pprroocceesssseess  aammoonngg  tthhee  pprroobbaabbllee
ccaauusseess  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa::
11))  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  llaaggoooonn''ss  ddeellttaa,,  22))  ccoommppaaccttiioonn  ooff
QQuuaatteerrnnaarryy  sseeddiimmeennttss  aanndd  33))  aa  rreecceenntt  iinnccrreeaassee  iinn  sseeaa  lleevveell
((WWiieeddeemmaannnn  11997733))..

TThhee  mmaaiinn  ggeeoommoorrpphhoollooggiiccaall  uunniittss  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo
SSiimmoonn  ((11998811))  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::



DDeellttaa  ooff  tthhee  mmaaiinn  bbrraanncchh  ooff  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  --  AAbboouutt  55
kkiilloommeettrreess  bbeeffoorree  iittss  mmoouutthh,,  tthhee  ddeepptthh  ooff  tthhee  MMaaggddaalleennaa
ddoouubblleess  ffrroomm  55  ttoo  1100  mmeettrreess..

MMaarriinnee  sseeddiimmeennttaarryy  ppllaattffoorrmm  --  IInn  tthhee  eeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee
rreeggiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  mmaarriinnee  sseeddiimmeennttaarryy  ppllaattffoorrmm  wwiitthh  aann  aavveerraaggee
wwiiddtthh  ooff  1133  kkiilloommeettrreess  aanndd  aa  ggrraadduuaall  ssllooppee  tthhaatt  iinnccrreeaasseess  ttoo
aabboouutt  3355  mmeettrreess  iinn  ddeepptthh  aass  iitt  nneeaarrss  tthhee  oouutteerr  eeddggee..    TThhee
mmaatteerriiaallss  oonn  tthhee  ppllaattffoorrmm  aarree  bbaassiiccaallllyy  ggrreeyy  ssaanndd,,  mmuudd
ddeeppoossiittss  aanndd  mmiixxttuurreess  ooff  mmuudd  aanndd  ssaanndd..    OOtthheerr  ffoorrmmaattiioonnss  iinn
tthhiiss  aarreeaa  aarree  aa  llooww  ppllaattffoorrmm  ssuubbjjeecctt  ttoo  tteeccttoonniicc  iinnfflluueenncceess
aanndd  aa  ccooaassttaall  ppllaaiinn..

LLaaggoooonn  ssyysstteemm  ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  --  TThhee  mmaaiinn
uunniittss  aarree  tthhee  ssuubbbbaassiinn  oonn  tthhee  eeaasstteerrnn  ffllaannkk,,  ffoorrmmaattiioonnss  ooff
aalllluuvviiaall  ppiieeddmmoonntt  ppllaaiinn  ((tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee  bbaassiinn)),,  rreecceenntt  llooww
aalllluuvviiaall  ppllaaiinn  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaarryy  aalllluuvviiaall  ppllaaiinn..

SSooiill  --  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ssooiill  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinn  tthhee  rreeggiioonn
wwaass  ttaakkeenn  ffrroomm  PPrrooyyeeccttoo  PPrroocciiéénnaaggaa  ((11999955))..

SSooiillss  oonn  tthhee  ccooaassttaall  ppllaaiinn  --  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  ssooiillss  ooff  tthhiiss
rreeggiioonn  aarree  ppoooorrllyy  ddrraaiinneedd,,  ssaannddyy  iinn  tteexxttuurree  wwiitthh  cclleeaarr
eevviiddeennccee  ooff  gglleeyyzzaattiioonn..    TThheeyy  ooccccuuppyy  aa  ffllaatt,,  sslliigghhttllyy
ddeepprreessssiioonnaall  rreelliieeff  aanndd  iinn  ggeenneerraall  aarree  lliigghhttllyy  aallkkaalliinnee  wwiitthh
hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ssaallttss,,  llooww  oorrggaanniicc  ccaarrbboonn  ccoonntteenntt  aanndd  aa
hhiigghh  pprreesseennccee  ooff  uussaabbllee  pphhoosspphhoorroouuss..    TThheeyy  hhaavvee  llooww  ffeerrttiilliittyy..

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  ffoouunndd::

AAssssoocciiaattiioonn  BBooccaass  ddee  CCeenniizzaa  ((RRWWBB))  --  AAccccuummuullaattiioonnss  ooff  qquuaarrttzz
ssaanndd  iinn  lloonnggiittuuddiinnaall  dduunneess  wwiitthh  hheeiigghhttss  ooff  mmoorree  tthhaann  55  mmeettrreess
aanndd  hhiillllyy  rreelliieeff  wwiitthh  ssllooppeess  ooff  77--1122  ppeerr  cceenntt..

AAssssoocciiaattiioonn  SSaallaammaannccaa  ((RRWWCC))  --  BBeeccaauussee  ooff  iittss  ffllaatt  aanndd  ccoonnccaavvee
ttooppooggrraapphhyy,,  wwaatteerr  rreemmaaiinnss  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee  dduurriinngg  mmoosstt  ooff  tthhee
yyeeaarr,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  hhiigghh  ttiiddeess..    TThhiiss  aassssoocciiaattiioonn  iiss
ffoorrmmeedd  bbyy  llaayyeerrss  wwiitthh  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  hheeaavvyy  ssaanndd..

QQuuaalliittyy,,  ddeepptthh  aanndd  ppeerrmmaanneennccee  ooff  wwaatteerr  --  TThhee  CCaarriibbbbeeaann  hhaass  aa
sseerriieess  ooff  llaarrggee--ddiiaammeetteerr  ppoooollss  aanndd  ccuurrrreennttss,,  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee
mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  EEqquuaattoorriiaall  ccuurrrreenntt  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann
ccoouunntteerrccuurrrreenntt..    TThhee  ttiiddaall  ppaatttteerrnn  iiss  mmiixxeedd  aanndd  ooff  sslliigghhtt
mmaaggnniittuuddee  ((aann  aavveerraaggee  ooff  3355  cceennttiimmeettrreess  wwiitthh  eexxttrreemmeess  ooff  6600
cceennttiimmeettrreess))..    TThhee  wwaavvee  ppaatttteerrnn  iiss  ttiieedd  ttoo  tthhee  NNoorrtthheeaasstt  ttrraaddee
wwiinnddss,,  wwiitthh  wwaavveess  ooff  aabboouutt  44..55  cceennttiimmeettrreess  ((SSiimmoonn  11998811))..
TToowwaarrddss  tthhee  eeaasstt,,  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  wwaavveess  ddeeccrreeaasseess,,  bbeeccaauussee
ooff  tthhee  sshhaallllooww  ddeepptthh  aanndd  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  wwiinnddss  pprroovviiddeedd
bbyy  tthhee  SSaannttaa  MMaarrttaa  rraannggee..

TThhee  sseeaa  hhaass  aa  ppeerrmmaanneenntt  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee
SSaannttaa  MMaarrttaa  tthhrroouugghh  tthhee  BBooccaa  ddee  llaa  BBaarrrraa  aanndd  sseeaassoonnaallllyy
tthhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff  sswwaammppss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ccooaassttaall  ppllaaiinn  ooff  tthhee
IIssllaanndd  ooff  SSaallaammaannccaa..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  pprroobbaabbllyy  iiss  sseeeeppaaggee
ooff  ssaalltt  wwaatteerr  tthhrroouugghh  tthhee  ccooaassttaall  ppllaaiinn..

TThhee  mmeecchhaanniiccaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  wwiinndd  oonn  tthhee  wwaatteerr  ssuurrffaaccee  ppllaayyss  aa
ggrreeaatteerr  rroollee  iinn  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee



tthhaann  iinn  tthhee  sswwaammppss  iinn  tthhee  aalllluuvviiaall  ppaarrtt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ggrreeaatteerr
eeffffeecctt  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee..    IInn  tthhee  iinntteerriioorr  ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee,,
tthheerree  aarree  ddiiffffeerreenncceess  iinn  wwaatteerr  lleevveell  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ooff
tthhee  nnoorrtthheerrnn  wwiinnddss,,  wwhhiicchh  cchhaannggeess  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  eelleevvaattiioonn
aammoonngg  tthhee  llaaggoooonnss  aanndd  tthhee  ffllooww  aammoonngg  tthheemm..

EEvveenn  tthhoouugghh  tthheerree  aarree  oonnllyy  sslliigghhtt  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ttiiddee  aanndd  iittss
aarreeaa  ooff  ddiirreecctt  iinnfflluueennccee  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  nnoorrtthheeaasstteerrnn  ppaarrtt
ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee,,  tthhee  nnoorrtthheerrnn  wwiinnddss  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt
rroollee  iinn  eexxcchhaannggeess  aammoonngg  tthhee  bbooddiieess  ooff  wwaatteerr..    TThhee  jjooiinntt  aaccttiioonn
ooff  wwiinndd  aanndd  ttiiddee  ccaann  ssttrreennggtthheenn  oorr  wweeaakkeenn  tthhee  eexxcchhaannggee,,
ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccoonnddiittiioonnss..

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ddrraammaattiicc  cchhaannggee  iinn  tthhee  wwaatteerr  iinn  tthhee  oouutteerr
ddeellttaa  ooff  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee
ccaappaacciittyy  ffoorr  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  tthhee  sswwaammppss  aanndd  tthhee  sseeaa  aanndd  iinn
tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  ttoo  tthhee  ssyysstteemm..    TThheessee  ttwwoo
ffaaccttoorrss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  hhiigghh  rraatteess  ooff  eevvaappoottrraannssppiirraattiioonn  iinn  tthhee
aarreeaa,,  hhaavvee  lleedd  ttoo  tthhee  ssaalliinniizzaattiioonn  ooff  sseevveerraall  llaaggoooonnss  aanndd  tthhee
ssooiillss  ooff  sseevveerraall  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  ddeellttaa,,  tthhee  iinnttrruussiioonn  ooff  tthhee
ssaalltt  wweeddggee  ttoowwaarrddss  tthhee  iinntteerriioorr  ooff  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  ssooiillss  aanndd
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ssaalltt  rreessiidduuee  iinn  tthhee  mmaannggrroovvee  aarreeaass  dduurriinngg  tthhee
ddrryy  ppeerriioodd..

TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  wwaatteerr,,  uunnddeerr  pprreesseenntt  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ffllooww  aanndd
ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  aaccttiivviittiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ttrriibbuuttaarryy  bbaassiinnss,,  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  ttwwoo
iimmppoorrttaanntt  eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess  ooff  oorrggaanniicc  aanndd  mmiiccrroobbiiaall  ppoolllluuttiioonn
ffoorr  tthhee  llaaggoooonn  ssyysstteemm..    TThhee  ffiirrsstt  ccoommeess  tthhee  iinnffllooww  ooff  ffrreesshh
wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr,,  wwhhiicchh  aaffffeeccttss  pprriimmaarriillyy
sseevveerraall  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  aanndd  tthhee  aarreeaa  iinnfflluueenncceedd  bbyy
tthhee  rriivveerrss  oonn  tthhee  wweesstteerrnn  ccaattcchhmmeenntt  bbaassiinn  ooff  tthhee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa
wwhhiicchh  ffeeeeddss  pprriimmaarriillyy  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee..

WWiitthhiinn  tthhee  ssyysstteemm  ooff  llaaggoooonnss,,  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  oorrggaanniicc  aanndd
mmiiccrroobbiiaall  ppoolllluuttiioonn  aarree  tthhee  llooccaall  ppooppuullaattiioonnss  sseettttlleedd  oonn  tthhee
eeddggeess  ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee,,  tthhee  ssttiilltt  ccoommmmuunniittiieess  ooff  tthhee
CCiiéénnaaggaa  aanndd  EEll  PPaajjaarraall  aanndd  tthhee  hhuummaann  sseettttlleemmeennttss  oonn  tthhee  eeddggeess
ooff  tthhee  cchhaannnneellss  aanndd  ssmmaalllleerr  sswwaammppss..    TThhee  llaacckk  ooff  hheeaalltthh
iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  aallll  ooff  tthhiiss  aarreeaa  lleeaaddss  ttoo  tthhee  uussee  ooff  tthhee
wwaatteerr  aanndd  nnaattuurree  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  ssoolliidd  aanndd  lliiqquuiidd  wwaassttee  ffrroomm
ddoommeessttiicc  ssoouurrcceess..

OOtthheerr  ssoouurrcceess  ooff  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aarree  ccrroopp  sspprraayyiinngg  iinn  tthhee  bbaannaannaa
aarreeaa  aanndd  tthhee  wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  AAffrriiccaann  ppaallmm  pprroocceessssiinngg
ppllaannttss  iinnttoo  tthhee  ssttrreeaammss  tthhaatt  eemmppttyy  iinnttoo  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  hhaass  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff
vvaarriiaattiioonn  aanndd  ccoommpplleexxiittyy  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd
ssttrroonngg  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  mmaarriinnee,,  lliimmnneettiicc  aanndd  llaanndd  ssyysstteemmss..
TThheessee  ccoonnddiittiioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  vvaarriiaattiioonnss  iinn  ssaalliinniittyy,,  ddeetteerrmmiinnee
tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssppeecciieess  aanndd  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  nnaattuurraall
ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhiiss  eennvviirroonnmmeenntt,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall
aaddaappttaattiioonnss  aanndd  tthhee  bbeehhaavviioouurr  nneecceessssaarryy  ttoo  ssuurrvviivvee  iinn  aann
eennvviirroonnmmeenntt  uunnddeerr    pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  iinn  tthhee
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  hhaabbiittaatt  ((PPrroocciiéénnaaggaa  11999955))..



TThhiiss  ssyysstteemm  hheellppss  ttoo  pprreevveenntt  eerroossiioonn  aanndd  ttoo  ccoonnttrrooll  ffllooooddiinngg
ffrroomm  tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  aanndd  rriivveerrss  fflloowwiinngg  ffrroomm  tthhee  SSiieerrrraa
NNeevvaaddaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  sseerrvveess  ttoo  cchhaarrggee  aanndd
rreelliieevvee  tthhee  aaqquuiiffeerrss,,  wwhhiillee  sseerrvviinngg  ffoorr  wwaatteerr  ssttoorraaggee..    TThhee
mmaannggrroovveess  aallssoo  hheellpp  ttoo  ssttaabbiilliissee  tthhee  ccooaassttlliinnee  bbyy  aaccttiinngg  aass  aa
bbaarrrriieerr  aaggaaiinnsstt  ssttoorrmmss  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  bboottttoomm  sseeddiimmeennttss  iinn
ppllaaccee  wwiitthh  iittss  rroooottss,,  aaccttiinngg  aass  aa  rreegguullaattoorr  ooff  wwaatteerr..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  mmaaiinn  ttyyppeess  ooff  hhaabbiittaatt  iinn  tthhiiss  eeccoossyysstteemm  aarree  ggrroouuppss  ooff
iinntteerrccoonnnneecctteedd  ffrreesshh  wwaatteerr  llaakkeess  aanndd  eessttuuaarriieess..    TThheessee  aaqquuaattiicc
eennvviirroonnmmeennttss  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  sseevveerraall  ttyyppeess  ooff  vveeggeettaattiioonn
ssuucchh  aass  sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd  ffoorreessttss  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee
rriivveerrss  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  cchhaannnneellss..    TThheerree  aarree  aallssoo  mmaannggrroovveess,,
ddeecciidduuoouuss  ffoorreessttss  aanndd  hheerrbbaacceeoouuss  vveeggeettaattiioonn..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

AAmmoonngg  tthhee  fflloorraa  pprreesseenntt  iinn  tthheessee  eeccoossyysstteemmss  aanndd  ooff  ggrreeaatt
iimmppoorrttaannccee  aarree  ccoommmmuunniittiieess  ooff  ffoouurr  ssppeecciieess  ooff  mmaannggrroovvee::
AAvviicceennnniiaa  ggeerrmmiinnaannss,,  CCoonnooccaarrppuuss  eerreeccttaass,,  LLaagguunnccuullaarriiaa  rraacceemmoossaa
aanndd  RRhhiizzoopphhoorraa  mmaannggllee..    TThhee  AA..  ggeerrmmiinnaannss  ffoorrmmss  aallmmoosstt
hhoommooggeenneeoouuss  ffoorreessttss  iinn  hhiigghheerr  aarreeaass  aanndd  eessppeecciiaallllyy  aarroouunndd  tthhee
sswwaammppss  wwhheerree  ssaalliinniittyy  iiss  hhiigghheerr..    CC..  eerreeccttaass  ggrroowwss  oonnllyy  iinn  tthhee
mmoouutthhss  ooff  tthhee  rriivveerrss  ffrroomm  tthhee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  aanndd  iiss  tthhee  lleeaasstt
aabbuunnddaanntt..    LL..  rraacceemmoossaa  iiss  aallssoo  ffoouunndd  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee
ffoorreesstt  aanndd  iinn  aarreeaass  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee  ssaalliinniittyy  ((2200--3300  ppeerr  cceenntt))..
RR..  mmaannggllee  iiss  ffoouunndd  pprriimmaarriillyy  aalloonngg  tthhee  eeddggeess  ooff  bbooddiieess  ooff
wwaatteerr  aanndd  oonn  tthhee  eeddggeess  ooff  tthhee  mmoouutthhss  ooff  tthhee  rriivveerrss  ffrroomm  tthhee
SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  ((PPrroocciiéénnaaggaa  11999955))..

TThhee  pprreesseennccee  ooff  tthheessee  ssppeecciieess  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  eennvviirroonnmmeennttaall
ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  ssaalliinniittyy  ggrraaddiieenntt,,  eexxppoossiittiioonn  ttoo  ttiiddeess  aanndd
ssuubbssooiill  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  mmaakkiinngg  tthheemm  vvuullnneerraabbllee  ttoo  cchhaannggeess  iinn
tthhee  tthheessee  ppaarraammeetteerrss..

OOtthheerr  iimmppoorrttaanntt  ppllaanntt  ffoorrmmaattiioonnss  pprreesseenntt  aarree  ddeennssee  aalllluuvviiaall
ffoorreesstt,,  sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd  wwiitthh  ssppeecciieess  ssuucchh  aass  ccaammppaannoo
((SSaammaanneeaa  ssaammaann)),,  ppiivviijjaayy  ((FFiiccuuss  ppaalllliiddaa)),,  ccooppeeyy  ((FFiiccuuss
mmaaggddaalleenniiccaa)),,  oollllaa  ddee  mmoonnoo  ((LLeeccyytthhiiss  mmiinnoorr));;  ddeennssee  ddeecciidduuoouuss
ffoorreesstt  aaffffeecctteedd  bbyy  ddrroouugghhtt  aanndd  ooff  llooww  eelleevvaattiioonn  wwiitthh  ssppeecciieess
ssuucchh  aass  gguuaayyaaccáánn  ddee  bboollaa  ((BBuullnneessiiaa  aarrbboorreeaa)),,  ccaarrrreettoo
((AAssppiiddoossppeerrmmaa  ppoollyynneeuurroonn)),,  ppaallmmaa  ddee  vviinnoo  ((SScchheeeelleeaa
mmaaggddaalleenniiccaa)),,  qquueebbrraacchhoo  ((AAssttrroonniiuumm  ggrraavveeoolleennss)),,  vvoollaaddoorr
((GGyyrrooccaarrppuuss  aammeerriiccaannuuss)),,  hhoobboo  ((SSppoonnddiiaass  mmoommbbiinn))..    TThheerree  aarree
aallssoo  ttaallll  aanndd  wwooooddyy  hheerrbbaacceeoouuss  GGrraammiinneeaaee  oonn  wweett  oorr  ffllooooddeedd
ssooiill  mmoosstt  ooff  tthhee  yyeeaarr  wwiitthh  ssppeecciieess  ssuucchh  aass  eenneeaa  ((TTyypphhaa
ddoommiinnggeennssiiss)),,  CCyyppeerruuss  ggiiggaanntteeuuss,,  CCyyppeerruuss  nneeppttuunniiaa  pprroossttrraattaa,,
JJuunnccuuss  sspppp..,,  EElleeoocchhaarriiss  sspppp..,,  SSeettaarriiaa  vvuullppiissee  aanndd  bbiijjaaoo  oorr
lleennggüüeevvaaccaa  ((TThhaalliiaa  ggeenniiccuullaattaa))..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

AAllvvaarreezz  yy  BBllaannccoo  ((11998855))  rreeccoorrddeedd  111144  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  iinn  tthhee
CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee..    FFoorrttyy  ppeerr  cceenntt  aarree  ggrroouuppeedd  aass  mmaarriinnee--
eessttuuaarriinnee,,  3366  ppeerr  cceenntt  aarree  ffrreesshhwwaatteerr  ffiisshh,,  2200  ppeerr  cceenntt  aarree
ffoouunndd  iinn  tthhee  eessttuuaarryy  aanndd  oonnllyy  44  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ssppeecciieess  aarree
mmaarriinnee..



TThhee  bbaassiicc  iicchhtthhyyooffaauunnaa  iinn  tthhee  sswwaammpp  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  mmiiggrraattoorryy
eeuurryyhhaalliinnee  ssppeecciieess  oorr  ppeerrmmaanneenntt  rreessiiddeennttss..    OOnnllyy  1111  ssppeecciieess
aarree  ttrruuee  rreessiiddeennttss  tthhaatt  ssppeenndd  tthheeiirr  ccoommpplleettee  lliiffee  ccyyccllee  wwiitthhiinn
tthhee  ssyysstteemm..    TThhiiss  iinncclluuddeess  cchhiivvoo  ccaabbeezzoonn  ((AArriiooppssiiss  bboonniillllaaii)),,
cchhiivvoo  mmaappaalléé  ((CCaatthhoorrooppss  ssppiixxii))  aanndd  rroobbaalliittoo  ((CCeennttrrooppoommuuss
eennssiiffeerruuss))  ((SSaannttooss  aanndd  AAcceerroo  11999922))..    TThheessee  ssppeecciieess,,  ttooggeetthheerr
wwiitthh  ssppeecciieess  tthhaatt  rreepprroodduuccee  iinn  tthhee  sseeaa  ssuucchh  aass  lliissaa  ((MMuuggiill
iinncciilliiss)),,  aanncchhoovveettaa  ((MMuuggiill  ccuurreemmaa))  aanndd  mmoojjaarrrraa  rraayyaaddaa
((EEuuggeerrrreess  pplluummiieerrii)),,  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  iicchhtthhyyooffaauunnaa  iinn  tthhee
sswwaammpp..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  eeuurryyhhaalliinnee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreessiiddeenntt
ssppeecciieess,,  tthhee  bbaassiicc  qquuaalliittaattiivvee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  sswwaammpp''ss
iicchhtthhyyooffaauunnaa  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmooddiiffiieedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  ppaasstt
ffeeww  yyeeaarrss..

AAss  ffoorr  tthhee  tteerrrreessttrriiaall  ffaauunnaa,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  ddeellttaa  ooff  tthhiiss
ssyysstteemm,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSiimmoonn  ((11998811)),,  ffoorrmmss  aann  iimmppoorrttaanntt
tteerrrriittoorryy  iinn  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  mmiiggrraattiioonn  ooff  sseevveerraall  ppooppuullaattiioonnss
ooff  bbiirrddss  ffrroomm  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  tthhaatt  uussee  tthhee  rreeggiioonn  dduurriinngg  tthhee
wwiinntteerr  aass  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee  bbaassee  ffoorr  tthheeiirr  fflliigghhttss  ttoo  tthhee  ssoouutthh
aanndd  aass  aa  rreepprroodduuccttiioonn  ssiittee  ffoorr  mmaannyy  bbiirrddss  iinn  nnoorrtthheerrnn  CCoolloommbbiiaa
wwiitthh  sshhoorrtteerr  mmiiggrraattiioonn  ccyycclleess..

SSáánncchheezz  ((11998888)),,  bbaasseedd  oonn  ssttuuddiieess  bbyy  ootthheerr  aauutthhoorrss,,  rreeppoorrtteedd
119955  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  oonn  tthhee  IIssllaa  ddee  SSaallaammaannccaa,,  aanndd  BBootteerroo  aanndd
BBootteerroo  ((11998899))  ddeessccrriibbeedd  117755  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  iinn  tthhee  SSaannttuuaarriioo
CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa..    SSoommee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess
ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss  ((AAnnaattiiddaaee))  iinn  tthhiiss  aarreeaa  rreeppoorrtteedd  bbyy  BBootteerroo
((11998822))  aarree::

RReessiiddeenntt  nneeoottrrooppiiccaall::  bbllaacckk--bbeelllliieedd  wwhhiissttlliinngg--dduucckk
((DDeennddrrooccyyggnnaa  aauuttoommnnaalliiss)),,  FFuullvvoouuss  ttrreeee--dduucckk  ((DD..  bbiiccoolloorr)),,
wwhhiittee--ffaacceedd  ttrreeee--dduucckk  ((DD..  vviidduuaattaa)),,  mmaalliibbúú  ((AAnnaass  bbaahhaammeennssiiss)),,
OOxxyyuurraa  ddoommiinniiccaa,,  NNeettttaa  eerryytthhrroopphhttaallmmaa,,  MMuussccoovvyy  dduucckk  ((CCaaiirriinnaa
mmoosscchhaattaa))  aanndd  ccoommbb  dduucckk  ((SSaarrkkiiddiioorrnniiss  mmeellaannoottuuss))

MMiiggrraattoorryy  ssppeecciieess::  bbaarrrraaqquueettee  ((AAnnaass  ddiissccoorrss)),,  dduucckk  ((AAnnaass
aammeerriiccaannaa)),,  nnoorrtthheerrnn  sshhoovveelleerr  ((AAnnaass  ccllyyppeeaattaa))  aanndd  AAyytthhyyaa
aaffffiinniiss

TThheerree  aarree  aallssoo  ttwwoo  eennddeemmiicc  ssppeecciieess::  tthhee  ssaapppphhiirree--bbeelllliieedd
hhuummmmiinnggbbiirrdd  ((LLeeppiiddooppyyggaa  lliilllliiaaee))  aanndd  tthhee  ttoorrddoo  ((MMoollootthhrruuss
aarrmmeennttaa))..

TThhiiss  rreeggiioonn  iiss  aallssoo  rriicchh  iinn  rreeppttiilleess  ssuucchh  aass  tthhee  ccoommmmoonn  iigguuaannaa
((IIgguuaannaa  iigguuaannaa)),,  ccoommmmoonn  ccaaiimmaann  ((CCaaiimmaann  ccrrooccooddiilluuss)),,
nneeoottrrooppiiccaall  rraattttlleessnnaakkee  ((CCrroottaalluuss  dduurriissssuuss)),,  bbooaa  ccoonnssttrriiccttoorr
((BBooaa  ccoonnssttrriiccttoorr))  aanndd  rriivveerr  ttuurrttllee  ((PPooddooccnneemmiiss  ssccrriippttaa))..    AAss
ffoorr  tthhee  mmaammmmaallss,,  iinn  tthhiiss  aarreeaa  aanndd  iinn  tthhee  SSaannttuuaarriioo  ddee  FFlloorraa  yy
FFaauunnaa  ddee  llaa  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa,,  ssppeecciieess  hhaavvee  bbeeeenn
rreeppoorrtteedd  ssuucchh  aass  tthhee  wwhhiittee--ttaaiilleedd  ddeeeerr  ((OOddooccooiilleeuuss
vviirrggiinniiaannuuss)),,  HHyyddrroocchhaaeerriiss  hhyyddrroocchhaaeerriiss,,  mmoonnkkeeyyss  ssuucchh  aass  tthhee
rreedd  hhoowwlleerr  ((AAlloouuaattttaa  sseenniiccuulluuss))  aanndd  CCeebbuuss  sspppp..    AAccccoorrddiinngg  ttoo
NNaarraannjjoo  ((11998866)),,  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccrrooccooddiillee  ((CCrrooccooddyylluuss  aaccuuttuuss))  aanndd
tthhee  mmaannaatteeee  ((TTrriicchheecchhuuss  mmaannaattuuss))  aarree  ffoouunndd..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::



TThhiiss  aarreeaa  iiss  ooff  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  iimmppoorrttaannccee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee
ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffiisshh  ooff
ccoommmmeerrcciiaall  iimmppoorrttaannccee,,  aass  wweellll  aass  ooyysstteerrss,,  sshhrriimmpp  aanndd  ccrraabbss..
IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  iiss  aann  aarreeaa  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  aaqquuaaccuullttuurree
aaccttiivviittiieess  aanndd  ffoorr  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  wwoooodd  ffrroomm  tthhee  mmaannggrroovvee..
TThhiiss  aarreeaa  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  eeccoottoouurriissmm..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThheerree  iiss  bbootthh  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  pprriivvaattee  llaanndd  iinn  tthhiiss  aarreeaa..
AApppprrooxxiimmaatteellyy  2233,,000000  hheeccttaarreess  aarree  iinn  tthhee  SSaannttuuaarriioo  CCiiéénnaaggaa
GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  aanndd  2211,,000000  hheeccttaarreess  aarree  iinn  tthhee  PPaarrqquuee
NNaacciioonnaall  IIssllaa  ddee  SSaallaammaannccaa..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheerree  aarree  rraanncchheerrss
aanndd  ffaarrmmeerrss  wwiitthh  pprriivvaattee  pprrooppeerrttiieess  ooff  aann  aavveerraaggee  ooff  2200
hheeccttaarreess  aanndd  bbaannaannaa  aanndd  AAffrriiccaann  ppaallmm  pprroodduucceerrss..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  tthheerree  aarree  aallssoo  rraanncchheerrss  aanndd  ffaarrmmeerrss
wwiitthh  pprriivvaattee  pprrooppeerrttiieess..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

LLaanndd  uussee  iinn  tthhee  rreesseerrvvee  iiss  pprriimmaarriillyy  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  aanndd
lliivveessttoocckk,,  aanndd  tthheerree  iiss  eexxtteennssiivvee  ccuullttiivvaattiioonn  ooff  AAffrriiccaann  ppaallmm
aanndd  bbaannaannaass..    TThheerree  aarree  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ffiisshhiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd
ooff  tthhee  33,,660000  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  sseettttlleemmeennttss  oonn  ssttiillttss,,  4444  ppeerr  cceenntt
aarree  ddiirreeccttllyy  ooccccuuppiieedd  bbyy  ffiisshhiinngg..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  aanndd  iinn  tthhee  bbaassiinn,,  llaanndd  iiss  aallssoo  uusseedd
ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  rraanncchhiinngg..

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

AAccccoorrddiinngg  ttoo  PPrrooyyeeccttoo  PPrroocciiéénnaaggaa  ((11999955)),,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  BBaarrrraannqquuiillllaa--SSaannttaa  MMaarrttaa  hhiigghhwwaayy  bbeettwweeeenn
11995566  aanndd  11996600,,  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ffoorr  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  tthhee
llaaggoooonnss  aanndd  tthhee  sseeaa  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  sseeccttoorr  ooff  BBooccaa  ddee  llaa
BBaarrrraa..    AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  ffllooww  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee
MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr  wwaass  ggrraadduuaallllyy  rreedduucceedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee
ffiilllliinngg--iinn  aanndd  bblloocckkiinngg  ooff  cchhaannnneellss  bbeettwweeeenn  tthhee  rriivveerr  aanndd  tthhee
sswwaammpp  aanndd  aammoonngg  sswwaammppss..    TThhee  ffiilllliinngg  iinn  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ooff
cchhaannnneellss  wwaass  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  sseeddiimmeenntt  llooaadd  iinn
tthhee  MMaaggddaalleennaa  RRiivveerr,,  ggeenneerraatteedd  bbyy  ddeeffoorreessttaattiioonn  aanndd  tthhee
dduummppiinngg  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  bbaassiinn..    TThhee  bblloocckkiinngg--ooffff
ooff  tthhee  cchhaannnneellss  iinn  tthhee  wweesstteerrnn  ppaarrtt  wwaass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnttrrooll
ffllooooddiinngg,,  ddrryy  uupp  tthhee  ssmmaalllleerr  sswwaammppss  aanndd  aavvooiidd  ssaalliinniizzaattiioonn  ooff
ffaarrmm  llaanndd..    EEnnvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  bbaassiinnss  ooff  tthhee
rriivveerrss  fflloowwiinngg  ffrroomm  tthhee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  aanndd  tthhee  uussee  ooff  wwaatteerr  ffoorr
tthhee  iirrrriiggaattiioonn  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  bbaannaannaa  rreeggiioonn  hhaavvee  lleedd  ttoo  aann
iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  sseeddiimmeenntt  llooaadd  aanndd  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  ttoo  tthhee  llaaggoooonnss..

TThheessee  ffaaccttoorrss  hhaavvee  lleedd  ttoo  hhyyppeerrssaalliinniittyy  iinn  tthhee  ssuubbssooiill  ooff  tthhee
mmaannggrroovvee  aanndd  tthhee  aaqquuaattiicc  ssyysstteemmss,,  ccaauussiinngg  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthhee
mmaannggrroovvee  aanndd  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  iittss  nnaattuurraall  ccaappaacciittyy  ffoorr
rreeggeenneerraattiioonn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhiiss  hhaass  lleedd  ttoo  aa  lloossss  ooff
rreepprroodduuccttiivvee  hhaabbiittaatt,,  ccoovveerr  aanndd  ffoooodd  ffoorr  tthhee  tteerrrreessttrriiaall  ffaauunnaa



aanndd  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss  ((PPrrooyyeeccttoo  PPrroocciiéénnaaggaa
11999955))..

AAss  ffoorr  tthhee  ffiisshh,,  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  hhaass  bbeeeenn
ccaauusseedd  nnoott  oonnllyy  bbyy  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthhee  mmaannggrroovvee  bbuutt  aallssoo  bbyy
iinnaapppprroopprriiaattee  ffiisshhiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn  aanndd  ggeenneerraall
ddiissrruuppttiioonn  iinn  tthhee  ccooaassttaall  aarreeaa..

TThheerree  aarree  ccoonnfflliiccttss  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  bbeettwweeeenn  ppeerrssoonnss  wwhhoo  uussee
tthhee  ssaammee  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  llaanndd  aanndd  ffiisshh  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  uussee
ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  bbuutt  wwhhoossee  aaccttiivviittyy  aaffffeeccttss  tthhee  aaccttiivviittyy  ooff
ootthheerrss  ((lliivveessttoocckk  aanndd  uusseerrss  ooff  tthhee  ssttrreeaammss,,  ffiisshheerrmmeenn  wwiitthh  tthhee
iinndduussttrriiaall  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  ppoolllluuttee  tthhee  ssyysstteemm))..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  tthhee  ccoonnfflliiccttss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  aallssoo
ooccccuurr..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

OOnnee  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  hhaass  bbeeeenn
pprrootteecctteedd  bbyy  tthhee  IIssllaa  ddee  SSaallaammaannccaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  ssiinnccee  11996644,,
oovveerr  aann  aarreeaa  ooff  2211,,000000  hheeccttaarreess  aanndd  aannootthheerr  bbyy  tthhee  SSaannttuuaarriioo
ddee  FFlloorraa  yy  FFaauunnaa  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  ssiinnccee  11997777,,
wwiitthh  aann  aarreeaa  ooff  2233,,000000  hheeccttaarreess..    TThheessee  aarreeaass  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd
bbyy  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  UUnniitt  ooff  tthhee  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPaarrqquueess
NNaacciioonnaalleess  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee..    IInn  aaddddiittiioonn,,
iinn  11997788  tthhee  CCiiéénneeggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  aanndd  tthhee  EEll  PPaajjaarraall
ssyysstteemm  ooff  llaaggoooonnss  wwaass  ddeeccllaarreedd  aa  rreesseerrvvee  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  mmaarriinnee
ssppeecciieess  ffoorr  eexxttrraaccttiioonn  bbyy  ssmmaallll--ssccaallee  ffiisshheerrmmeenn..

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

SSiinnccee  JJuunnee  11999922,,  sseevveerraall  ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess  hhaavvee
ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aa  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  CCiiéénnaaggaa
GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa  ((PPRROO--CCIIEENNAAGGAA))  uunnddeerr  aa  bbiillaatteerraall
aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  CCoolloommbbiiaa  aanndd  GGeerrmmaannyy..    PPaarrtt  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt
iiss  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr
tthhiiss  aarreeaa  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff
tthhee  eeccoossyysstteemm,,  wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  wwaatteerr  rreessoouurrcceess..
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iinn  JJuullyy  11999977  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
pprreeppaarreedd  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  tthhee  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  aass  aa  RRaammssaarr
ssiittee..    AA  pprrooppoossaall  wwaass  aallssoo  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraacciióónn
AAuuttóónnoommaa  RReeggiioonnaall  ddeell  MMaaggddaalleennaa  ((CCoorrppaammaagg))  iinn  oorrddeerr  tthhaatt  tthhiiss
aarreeaa  bbee  ddeeccllaarreedd  aa  bbiioosspphheerree  rreesseerrvvee..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

TThhrreeee  mmeetteeoorroollooggiiccaall  ssttaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd  bbyy  tthhee
PPrrooyyeeccttoo  PPrroocciiéénnaaggaa  iinn  CCoonnddaazzoo,,  NNuueevvaa  VVeenneecciiaa  aanndd  TTaassaajjeerraa..
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  ssttaattiioonn  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  bbiirrddss  iinn  PPuunnttaa
BBllaannccaa,,  aanndd  aa  pprroojjeecctt  iiss  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  ffoorr  aa  ppooppuullaattiioonn
ssuurrvveeyy  ooff  ppaattoo  yyuuyyoo  ((PPhhaallaaccrrooccoorrxx  bbrraassiilliieennssiiss))..

TThhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall
TTrrooppiiccaall  TTiimmbbeerr  OOrrggaanniizzaattiioonn  aarree  pprreeppaarriinngg  aa  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee
ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  mmuullttiippllee  uussee  aanndd
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaannggrroovveess  iinn  CCoolloommbbiiaa..    DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee
ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  ((11999955--11999966)),,  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  ssppeecciiffiicc
ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  mmaannggrroovvee  wwaass  ssttuuddiieedd,,  iiddeennttiiffyyiinngg  ssttrreessss  oonn



tthhee  eeccoossyysstteemm  aanndd  tthhee  rreellaattiioonnss  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ttoo  iitt..
DDuurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ((11999977--11999988)),,  ggrroowwtthh  aanndd  rreeccoovveerryy  pplloottss
wweerree  ccrreeaatteedd::  ttwwoo  iinn  CCiiéénnaaggaa,,  oonnee  iinn  SSiittiioo  NNuueevvoo  aanndd  oonnee  iinn
PPuueebblloo  VViieejjoo  ttoo  ssttuuddyy  bboottaanniiccaall  aanndd  pphheennoollooggiiccaall
cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  nnaattuurraall  rreeggeenneerraattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee
pprroojjeecctt  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  ddrraaffttiinngg  ooff  aa
ppiilloott  pprroodduuccttiioonn  pplloott  tthhaatt  wwiillll  sseerrvvee  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  uussee  ooff
tthhee  mmaannggrroovvee  ffoorr  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..    AA  pprroojjeecctt  wwaass  aallssoo
bbeegguunn  ffoorr  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  mmaannggrroovvee  iinn  tthhee  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  IIssllaa
ddee  SSaallaammaannccaa  wwiitthh  tthhee  ppllaannttiinngg  ooff  sseeeeddlliinnggss..

AA  ffiisshheerriieess  ssuurrvveeyy  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff
ssppeecciieess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  wwaatteerr..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffiisshheerriieess  pprroojjeecctt,,  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall
eedduuccaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee  aarreeaa  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee
ooff  ddeeffiinniinngg  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  rraattiioonnaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffiisshheerriieess
rreessoouurrcceess..    IInn  tthhee  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  IIssllaa  ddee  SSaallaammaannccaa,,  tthheerree  iiss
aa  vviissiittoorrss  cceennttrree,,  llaabboorraattoorryy,,  mmuusseeuumm  aanndd  ccoonnffeerreennccee  rroooomm..
EEvveerryy  wweeeekk  tthheerree  aarree  vviissiittss  bbyy  sscchhooooll  cchhiillddrreenn  ffoorr  eeccoollooggiiccaall
hhiikkeess  aalloonngg  tthhee  ttrraaiillss  iinn  tthhee  ppaarrkk..    IInn  tthhee  SSaannttuuaarriioo  ddee  FFlloorraa
yy  FFaauunnaa  CCiiéénnaaggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa,,  tthheerree  aarree  ttwwoo  hhoouusseess
ffoorr  vviissiittoorrss  wwhheerree  eexxppllaannaattiioonnss  aarree  ggiivveenn,,  ppaammpphhlleettss  aarree
ddiissttrriibbuutteedd  aanndd  tthheerree  aarree  ooccccaassiioonnaall  ffiieelldd  vviissiittss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

IInn  tthhee  CCiiéénneeggaa  GGrraannddee  ddee  SSaannttaa  MMaarrttaa,,  tthheerree  aarree  ttoouurriisstt
aaccttiivviittiieess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  IIssllaa  ddee
SSaallaammaannccaa  wwhheerree  88,,880000  vviissiittoorrss,,  wweerree  rreeggiisstteerreedd  iinn  11999977,,  aanndd
iinn  tthhee  SSaannttuuaarriioo  ddee  FFlloorraa  yy  FFaauunnaa  CCiiéénneeggaa  GGrraannddee,,  wwhheerree  tthheerree
wweerree  110000  vviissiittoorrss  iinn  11999977..    HHootteellss  nneeaarr  tthhee  rreesseerrvvee  aallssoo  ttaakkee
ttoouurriissttss  ttoo  PPuunnttaa  BBllaannccaa  aanndd  NNuueevvaa  VVeenneecciiaa  ttoo  oobbsseerrvvee  bbiirrddss..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

PPaarrtt  ooff  tthhiiss  wweettllaanndd  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  ppaarrtt  iiss
pprriivvaattee..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  wweettllaanndd  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy
sseevveerraall  aaggeenncciieess  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee  iinncclluuddiinngg  tthhee  CCoorrppoorraacciióónn  AAuuttóónnoommaa  RReeggiioonnaall  ddeell
MMaaggddaalleennaa  ((CCoorrppaammaagg))  aanndd  tthhee  UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  EEssppeecciiaall
ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  NNaattuurraalleess  uunnddeerr  tthhee  aaeeggiiss  ooff
tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

CCoorrppoorraacciióónn  AAuuttóónnoommaa  RReeggiioonnaall  ddeell  MMaaggddaalleennaa
MMiinniisstteerriioo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
CCaallllee  3388  ##  88--4400
DDiirreecccciióónn  TTééccnniiccaa  ddee  EEccoossiisstteemmaass,,  ppiissoo  22

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


