
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

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

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  1177  MMaarrcchh  11999999

22..  CCoouunnttrryy::  CCoossttaa  RRiiccaa

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  LLaagguunnaa  RReesspprriinngguuee

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

1100    5511''  3388""  NNoorrtthh  llaattiittuuddee
8855    5511''  1188""  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  SSeeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  7755  hheeccttaarreess  ooff  wweettllaanndd

77..  OOvveerrvviieeww::  TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  aa  ffrreesshhwwaatteerr  llaakkee  ffoorrmmeedd  oonn
eerrooddeedd  aalllluuvviiaall  ssooiillss  bbyy  rruunnooffff  ffrroomm  tthhee  vvaalllleeyy  aanndd  nneeaarrbbyy
hhiillllss,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  mmaatteerriiaall  ttyyppiiccaall  ooff  tthhee  ccooaassttaall  aarreeaa..
TThhee  ffllaatt  aarreeaa  iiss  pprrootteecctteedd  bbyy  aa  ppeebbbbllee  bbaarr,,  wwhhiicchh  aaccttss  aass  aa
bbaarrrriieerr  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaarrggee  wwaavveess  tthhaatt  ccrreeaatteedd  tthheessee  rroocckkss..
TThhiiss  wweettllaanndd  ccoovveerrss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  7755  hheeccttaarreess  aanndd  iiss  tthhee  oonnllyy
ccooaassttaall  ffrreesshhwwaatteerr  sswwaammpp  oonn  aallll  ooff  tthhee  nnoorrtthheerrnn  PPaacciiffiicc  CCooaasstt
ooff  CCoossttaa  RRiiccaa..    TThhee  ddoommiinnaanntt  vveeggeettaattiioonn  iinn  sseevveerraall  hheeccttaarreess  iinn
tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  llaakkee  iiss  mmoonnoossppeecciiffiicc..    IItt  ggrroowwss  ttoo  aa  hheeiigghhtt
ooff  22  ttoo  33  mmeettrreess  aanndd  iiss  aa  rraarree  ggrraassss  ((zzaaccaattee))  ((PPhhrraaggmmiitteess
aauussttrraalliiss))..    TToowwaarrdd  tthhee  wweesstteerrnn  ssiiddee  ooff  tthhee  llaakkee,,  tthheerree  iiss  aa
ssmmaallll  hheerrbbaacceeoouuss  aaqquuaattiicc  ppllaanntt..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  MMaarriinnee  aanndd  ccooaassttaall  KK  ((ccooaassttaall  ffrreesshhwwaatteerr
llaakkee))

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::  11aa,,  11cc,,  11dd,,  22cc

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

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

RRóóggeerr  BBllaannccoo  SSeegguurraa
CCoooorrddiinnaaddoorr  PPrrooggrraammaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn
AArreeaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  GGuuaannaaccaassttee
MMiinniisstteerriioo  ddeell  AAmmbbiieennttee  yy  EEnneerrggííaa
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  116699--55000000
LLiibbeerriiaa,,  GGuuaannaaccaassttee
CCoossttaa  RRiiccaa

TTeell..::  ((550066))  666666  55005511
FFaaxx::  ((550066))  666666  55002200
rrbbllaannccoo@@aaccgguuaannaaccaassttee..aacc..ccrr

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



IItt  iiss  tthhee  oonnllyy  ffrreesshhwwaatteerr  ccooaassttaall  llaaggoooonn  kknnoowwnn  oonn  tthhee  nnoorrtthheerrnn
PPaacciiffiicc  ccooaasstt  ooff  CCoossttaa  RRiiccaa..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  nnoo  pprreecciissee
bbiioollooggiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee,,  iittss  iimmppoorrttaannccee  iiss  cclleeaarr,,
ggiivveenn  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  ddrriieesstt  rreeggiioonn  iinn  CCoossttaa  RRiiccaa..    OOtthheerr
ffrreesshhwwaatteerr  llaakkeess  aanndd  sswwaammppss  aarree  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  rraaiinn  ffoorreesstt
aanndd  hhuummiidd  cclliimmaatteess,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  cclleeaarrllyy  aa  vveerryy  ddiiffffeerreenntt
eeccoossyysstteemm..    AA  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ppooiinntt  iiss  tthhaatt  iitt  hhaass  bbeeeenn
pprreesseerrvveedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  aacccceessss,,  aanndd  tthheerree  hhaass
bbeeeenn  vveerryy  lliittttllee  aalltteerraattiioonn  bbyy  hhuummaann  pprreesseennccee..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

LLooccaatteedd  iinn  nnoorrtthhwweesstteerrnn  CCoossttaa  RRiiccaa  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff
GGuuaannaaccaassttee,,  oonn  tthhee  SSaannttaa  EElleennaa  PPeenniinnssuullaa,,  ccaannttoonn  ddee  LLaa  CCrruuzz,,
DDiissttrriicctt  ooff  SSaannttaa  EElleennaa..    IItt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  6600  kkiilloommeettrreess
dduuee  nnoorrtthh  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  LLiibbeerriiaa..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhiiss  iiss  aann  aallmmoosstt  ffllaatt  aanndd  ccoonnccaavvee  aarreeaa  ooff  aabboouutt  7755  hheeccttaarreess
ffoorrmmeedd  oonn  eerrooddeedd  ssooiillss  ffrroomm  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  vvaalllleeyyss  aanndd  hhiillllss..
TThheessee  ssooiillss  wweerree  mmiixxeedd  wwiitthh  bbeeaacchh  ssaanndd  aanndd  ffoorrmmeedd  tthhiiss  ppooiinntt
ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aaccttiioonn  ooff  tthhee  wwaavveess  aanndd  ccuurrrreennttss  aarroouunndd  IIssllaa
CCoolloorraaddaa..    TThhiiss  rreeggiioonn  iiss  aatt  tthhee  oollddeesstt  ssiittee  iinn  CCeennttrraall
AAmmeerriiccaa,,  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  bbeettwweeeenn  8888  aanndd  220000  mmiilllliioonn  yyeeaarrss  oolldd
aanndd  ffoorrmmeedd  bbyy  ppaarrttiiaallllyy  sseerrppeennttiinnee  ppeerriiddoottiitteess..

TThhee  SSaannttaa  EElleennaa  ppeenniinnssuullaa,,  aallmmoosstt  ccoommpplleetteellyy  ffoorrmmeedd  bbyy  330000
ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  ooff  ppeerriiddoottiitteess  tthhaatt  bbrreeaakk  tthhee  ssuurrffaaccee,,  hhaavvee
bbeeeenn  iinntteerrpprreetteedd  ttoo  bbee  aann  eexx  ssiittuu  llaayyeerr  iinn  aa  ssttrraattuumm  oovveerr  aann
iinn  ssiittuu  sseeddiimmeennttaarryy  ddeeppoossiitt..    TThheerree  iiss  aa  tthhiicckk  vvoollccaanniicc  mmaassss
wwiitthhoouutt  sseeddiimmeennttaarryy  iinnttrruussiioonnss  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinn
ssiittuu  llaayyeerr  ((TToouurrnnoonn  aanndd  AAllvvaarraaddoo  11999977))..

TThhee  cclliimmaattee  iiss  tthhee  ddrriieesstt  iinn  CCoossttaa  RRiiccaa  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt
pprreecciippiittaattiioonnss  wwiitthh  aavveerraaggeess  rraannggiinngg  bbeettwweeeenn  990000  ttoo  11000000  mmmm..
TTrraaddee  wwiinnddss  bbllooww  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  ffrroomm  NNoovveemmbbeerr  ttoo  MMaarrcchh  aanndd
hhaavvee  ccrreeaatteedd  ssaanndd  dduunneess  tthhaatt  aarree  hhiigghheerr  aanndd  llaarrggeerr  tthhaann  aannyy  oonn
aallll  ooff  tthhee  GGuuaannaaccaassttee  ccooaasstt..    TThheessee  dduunneess  aarree  iinn  pprriissttiinnee
ccoonnddiittiioonn  aanndd  cclleeaarrllyy  sshhooww  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccooaassttaall
ffoorreesstt  aanndd  tthhee  ssaanndd..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhiiss  llaaggoooonn  ppllaayyss  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  ccaappttuurriinngg  sseeddiimmeennttss
pprroodduucceedd  bbyy  eerroossiioonn  ffrroomm  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  hhiillllss..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

LLaagguunnaa  ddee  PPuunnttaa  RReesspprriinngguuee  iiss  aa  uunniiqquuee  eeccoossyysstteemm  tthhaatt  hhaass  nnoott
bbeeeenn  ssttuuddiieedd..    AAlltthhoouugghh  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  iitt  iiss  ssccaarrccee,,
sseevveerraall  aarreeaass  ooff  tthhee  wweettllaanndd  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    IInn
aapppprrooxxiimmaatteellyy  oonnee  hheeccttaarree  iinn  tthhee  cceennttrree,,  aa  hheerrbbaacceeoouuss  aaqquuaattiicc
ppllaanntt  hhaass  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  tthheerree  iiss
PPhhrraaggmmiitteess  aauussttrraalliiss..



IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  bbiioottaa  ooff  tthhiiss  eeccoossyysstteemm  iiss  ccoommpplleetteellyy  uunnkknnoowwnn,,
bbuutt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aatt  tthhiiss  ssiittee,,  iitt  ccaann  bbee
pprreeddiicctteedd  tthhaatt  iitt  hhaass  ssppeecciieess  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhiiss  llaaggoooonn..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  ppllaanntt  ssppeecciieess  iinn  tthhiiss  sswwaammppyy  llaaggoooonn  iiss
PPhhrraaggmmiitteess  aauussttrraalliiss  aanndd  aannootthheerr  hheerrbbaacceeoouuss  aaqquuaattiicc  ppllaanntt  tthhaatt
ggrroowwss  iinn  tthhee  ddeeeeppeesstt  ppaarrtt  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  llaakkee  tthhaatt  hhaass
nnoott  bbeeeenn  ccoolllleecctteedd  oorr  iiddeennttiiffiieedd..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

NNoo  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  ffaauunnaa..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

NNoott  aapppplliiccaabbllee

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  oonn  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg
eexxpprroopprriiaatteedd  ffoorr  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  tthhee  GGuuaannaaccaassttee  CCoonnsseerrvvaattiioonn
AArreeaa..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

TThhee  llaanndd  hhaass  nnoo  ccuurrrreenntt  uussee,,  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  uussee  aatt  tthhee  llaaggoooonn
oorr  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..

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

MMoorree  tthhaann  3300  yyeeaarrss  aaggoo,,  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  wwaass  uusseedd  ffoorr
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  ttiimmbbeerr  aanndd  tthheerree  wweerree  hhoouusseess
aanndd  rrooaaddss  ffoorr  tthhiiss  aanndd  aa  ssmmaallll  ddoocckk  ffoorr  llooaaddiinngg  wwoooodd..    AAllll  ooff
tthhiiss  aarreeaa  iiss  nnooww  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnsseerrvvaattiioonn..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

IInn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  aallll  wweettllaannddss  aarree  pprrootteecctteedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniicc
EEnnvviirroonnmmeennttaall  LLaaww..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ooff
ppuubblliicc  iinntteerreesstt,,  lliimmiittiinngg  tthhee  uussee  ooff  rreessoouurrcceess  wwiitthhiinn  tthhee
wweettllaanndd  aanndd  pprroohhiibbiittiinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree
tthhaatt  hhaarrmmss  tthhee  wweettllaanndd''ss  eeccoossyysstteemmss..

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

TThheerree  aarree  nnoo  ssppeecciiffiicc  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhiiss  sswwaammppyy
llaaggoooonn,,  bbuutt  tthheerree  aarree  mmeeaassuurreess  ppllaannnneedd  ffoorr  aa  mmuucchh  mmoorree
iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  iinn  tthhee  AACCGG,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ssttuuddiieedd  iinn  oorrddeerr  ttoo
uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  iinnttrriiccaattee,,  iimmppoorrttaanntt  aanndd  uunniiqquuee  eeccoossyysstteemm..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

TThheerree  iiss  nnoo  rreesseeaarrcchh  oorr  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  LLaagguunnaa  RReesspprriinngguuee..
2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::



IInn  tthhee  GGuuaannaaccaassttee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AArreeaa  ((AACCGG)),,  tthheerree  iiss  aa
pprrooggrraammmmee  ffoorr  bbiioollooggiiccaall  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn
aabboouutt  wweettllaannddss  aammoonngg  ootthheerr  bbiioollooggiiccaall  tthheemmeess..    OOnnee  ooff  tthhee
oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  GGuuaannaaccaassttee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AArreeaa  iiss  ttoo  ddeevveelloopp
aanndd  ssttrreennggtthheenn  aawwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinn  sscchhooooll  cchhiillddrreenn
aabboouutt  nnaattuurree  ((bbiioo--aallpphhaabbeettiizzaattiioonn))..    TThhee  pprroojjeecctt  iiss  nnooww
wwoorrkkiinngg  wwiitthh  4422  pprriimmaarryy  sscchhoooollss  aanndd  66  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  iinn  tthhee
rreeggiioonn..    MMoorree  tthhaann  22220000  cchhiillddrreenn  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo
oobbsseerrvvee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhrroouugghh  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  nnaattuurree  aanndd
bbiioollooggyy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

TThheerree  iiss  nnoo  ttoouurriissmm  aatt  tthhee  ssiittee..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

LLaagguunnaa  RReesspprriinngguuee  iiss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  GGuuaannaaccaassttee,,  ccaannttoonn  ooff
LLaa  CCrruuzz,,  ddiissttrriicctt  ooff  SSaannttaa  EElleennaa..    AAddmmiinniissttrraattiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn
iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddeell  AAmmbbiieennttee  yy  EEnneerrggííaa
((MMIINNAAEE))  aanndd  tthhee  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  ((SSIINNAACC))
aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGuuaannaaccaassttee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AArreeaa..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

AArreeaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  GGuuaannaaccaassttee  ((SSIINNAACC--MMIINNAAEE))
MMiinniisstteerriioo  ddeell  AAmmbbiieennttee  yy  EEnneerrggííaa
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  116699--55000000
LLiibbeerriiaa,,  GGuuaannaaccaassttee
CCoossttaa  RRiiccaa

TTeell..::  ((550066))  666666  55005511
FFaaxx::  ((550066))  666666  55002200
rrbbllaannccoo@@aaccgguuaannaaccaassttee..aacc..ccrr

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::  TThheerree  aarree  nnoo  ssppeecciiffiicc  ssttuuddiieess
oonn  tthhiiss  wweettllaanndd..


