
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

OOffffiicciiaall  ttrraannssllaattiioonn  bbyy  CChhaarrlleess  AAkkiinn..

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  22  MMaarrcchh  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  EEccuuaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  RReesseerrvvaa  EEccoollóóggiiccaa  MMaannggllaarreess  CChhuurruuttee

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

  22    2288''  SSoouutthh  llaattiittuuddee
7799    4422''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  00--1100  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  3355,,004422  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

MMoosstt  ooff  tthhiiss  aarreeaa  iiss  mmaannggrroovvee,,  wwiitthh  hhaalloopphhyyttiicc  vveeggeettaattiioonn  tthhaatt
ggrroowwss  iinn  rriivveerr  eessttuuaarriieess..    TThhiiss  rreesseerrvvee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee
iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  ttiiddeess..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  II,,  JJ

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

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

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

SSeerrggiioo  LLaassssoo  BB..
AAvveenniiddaa  AAmmaazzoonnaass  aanndd  AAvveenniiddaa  EEllooyy  AAllffaarroo
EEddiiffiicciioo  MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa
QQuuiittoo,,  EEccuuaaddoorr
FFaaxx::  ((559933  22))  550066  333377

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

TThhee  mmaannggrroovveess  iinn  tthhiiss  rreesseerrvvee  aarree  tthhee  ssoouutthheerrnn--mmoosstt
vveeggeettaattiioonnaall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhiiss  ttyyppee  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  PPaacciiffiicc..
TThheerree  aarree  tthhrreeee  ssttrruuccttuurraall  ccaatteeggoorriieess  iinn  tthhee  ffoorreesstt::  hhiigghh
mmaannggrroovvee,,  wwiitthh  ttrreeeess  ttaalllleerr  tthhaann  1155  mmeettrreess  aanndd  ssttrraaiigghhtt
ttrruunnkkss;;  mmeeddiiuumm  mmaannggrroovvee,,  wwiitthh  ttrreeeess  bbeettwweeeenn  55  aanndd  1155  mmeettrreess
ttaallll,,  hhoommooggeenneeoouuss  ccrroowwnnss  aanndd  cclloosseedd  vveeggeettaattiioonn;;  aanndd  llooww
mmaannggrroovvee  wwiitthh  ttrreeeess  sshhoorrtteerr  tthhaann  55  mmeettrreess  aanndd  hheetteerrooggeenneeoouuss
ccrroowwnnss..    TThhee  lliiffee  ccyyccllee  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  mmoolllluussccss,,  ccrraabbss,,
CCiirrrriippeeddiiaa  aanndd  ffiisshh  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhiiss  eeccoossyysstteemm,,  aanndd  tthheessee
aanniimmaallss  aarree  iimmppoorrttaanntt  lliinnkkss  iinn  tthhee  ffoooodd  cchhaaiinn  iinn  tthhee  mmaannggrroovvee..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhiiss  wweettllaanndd  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  GGuuaayyaass,,  ppaarriisshh  ooff
TTaauurraa,,  nneeaarr  tthhee  cciittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill  oonn  tthhee  EEccuuaaddoorriiaann  ccooaasstt..



1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  ssuubbssooiill  ooff  tthhee  nneeaarrbbyy  hhiillllss  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  iiggnneeoouuss  aanndd
sseeddiimmeennttaarryy  rroocckkss,,  ppaarrttiiaallllyy  bbrrookkeenn  ddoowwnn,,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy
aalllluuvviiaall  sseeddiimmeennttss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  aarree  bbaassaallttiicc
aannddeessiitteess,,  rroocckkss  ssuubbjjeecctt  ttoo  lliigghhtt  mmeettaammoorrpphhoossiiss,,  sshhaalleess,,
qquuaarrttzziittee  aanndd  pphhiilliippiittaass..    TThhee  rreesseerrvvee  hhaass  tthhrreeee  bbrrooaadd
ccaatteeggoorriieess  ooff  llaannddssccaappee::  hhiillllyy  rreelliieeffss,,  ccuurrrreenntt  mmaarriinnee
ddeeppoossiittss  aanndd  ffllaatt  aalllluuvviiaall  ppllaaiinnss..

TToottaall  aavveerraaggee  aannnnuuaall  pprreecciippiittaattiioonn  iiss  885500  mmmm  wwiitthh  bbiimmooddaall
ddiissttrriibbuuttiioonn,,  aa  rraaiinnyy  sseeaassoonn  bbeettwweeeenn  JJaannuuaarryy  aanndd  AApprriill,,  wwiitthh
MMaarrcchh  tthhee  rraaiinniieesstt  mmoonntthh  aanndd  tthheenn  aa  ddrryy  ppeerriioodd  ffrroomm  MMaayy  ttoo
DDeecceemmbbeerr  wwiitthh  lliittttllee  rraaiinnffaallll  iinn  AAuugguusstt  aanndd  SSeepptteemmbbeerr..
AAvveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss  2255..66    CC,,  wwiitthh  oonnllyy  sslliigghhtt
vvaarriiaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..    RReellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  aann  aannnnuuaall
aavveerraaggee  ooff  8800  ppeerr  cceenntt..    CClloouudd  ccoovveerr  iiss  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  ooff
ssiixx  eeiigghhtthhss..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  iiss  tthhee  TTaauurraa  RRiivveerr,,  wwhhiicchh  fflloowwss
tthhrroouugghh  tthhee  wweesstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreesseerrvvee..    TThhiiss  rriivveerr  iiss  tthhee
mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  ffoorr  tthhee  mmaannggrroovvee  eeccoossyysstteemm,,
pprreevveennttiinngg  ssaalliinniizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm..    TThhee  CChhuurruuttee  sswwaammpp  iiss
tthhee  sseeccoonndd  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    TThhee
rreesseerrvvee  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aann  eessttuuaarriinnee  ssyysstteemm  iinn  wwhhiicchh  ssaalltt
wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  eessttuuaarryy  ooff  tthhee  GGuuaayyaass  RRiivveerr  iiss  mmiixxeedd  wwiitthh  tthhee
ffrreesshh  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee  CCaaññaarr,,  CChhuurruuttee,,  NNaarraannjjaall  aanndd  TTaauurraa
rriivveerrss..    TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  mmaannggrroovveess  iinn  tthhee  rreesseerrvvee  iiss
eevviiddeenntt  iinn  tthhee  ccaappttuurree  ooff  sseeddiimmeennttss  aanndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee
ccooaasstt..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  mmaaiinn  lliiffee  zzoonneess  iinn  tthhiiss  wweettllaanndd  aarree  tthhee  mmaannggrroovvee  wwiitthh  tthhee
tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  aallrreeaaddyy  mmeennttiioonneedd  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  llaakkeess
aanndd  sswwaammppss..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  mmaaiinn  ssppeecciieess  ooff  fflloorraa  aarree  AAvviicceenniiaa  nniittiiddaa,,  CCoonnooccaarrppuuss
eerreeccttuuss  aanndd  RRhhiizzoopphhoorraa  mmaannggllee..    TThheerree  iiss  aa  ggrreeaatt  vvaarriieettyy  ooff
ppllaanntt  ssppeecciieess,,  iinncclluuddiinngg  sseevveerraall  eeppiipphhyytteess  ssuucchh  aass  oorrcchhiiddss..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

TThhee  mmaaiinn  ssppeecciieess  ooff  ffaauunnaa  aarree  ooyysstteerrss  ((CCaassssoossttrreeaa
ccoolluummbbiieennssiiss)),,  tthhee  mmuusssseell  ((MMyytteellllaa  gguuaayyaanneennssiiss))  aanndd  rreedd  ccrraabb
((UUcciiddeess  oocccciiddeennttaalliiss)),,  aass  wweellll  aass  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh..
IImmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  aarree  AAjjaaiiaa  aajjaaiiaa,,  AArraammuuss  gguuaarraauunnaa,,
AArrddeeaa  ccooccooii,,  EEggrreettttaa  aallbbaa,,  EEuuddoocciimmuuss  aallbbuuss,,  FFlloorriiddaa  ccaaeerruulleeaa,,
GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss,,  NNyyccttaannaassssaa  vviioollaacceeaa,,  PPaannddiioonn  hhaalliiaaeettuuss
aanndd  PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  oolliivvaacceeuuss..    AAmmoonngg  tthhee  rreeppttiilleess,,  tthhee  mmoosstt
iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  iiss  CCrrooccooddyylluuss  aaccuuttuuss,,  aanndd  aammoonngg  tthhee  mmaammmmaallss
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  iiss  tthhee  PPrrooccyyoonn  ccaannccrriivvoorruuss..
1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::



OOff  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  rreesseerrvvee  aarree  tthhee
ccaammeelllloonneess,,  ttoollaass  aanndd  ccoonncchhaalleess..    TThhee  ccaammeelllloonneess  aarree
aarrttiiffiicciiaall  aaccccuummuullaattiioonnss  ooff  ssooiill  iinn  tthhee  wweettllaannddss  tthhaatt  aarree  uusseedd
ffoorr  ffaarrmmiinngg,,  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffllooooddiinngg..    TThhee  ttoollaass  aarree
aarrttiiffiicciiaall  mmoouunnddss  ooff  ssooiill  tthhaatt  wweerree  bbuuiilltt  ffoorr  cceerreemmoonniieess,,
ffuunneerraall  mmoouunnddss,,  lliivviinngg  qquuaarrtteerrss  oorr  gguuaarrdd  ssppaacceess..    TThhee  bbeesstt
eexxaammppllee  ooff  aa  ccoommpplleexx  ooff  ttoollaass  iiss  ffoouunndd  aalloonngg  tthhee  rrooaadd  ttoo  tthhee
rreesseerrvvee  aatt  kkiilloommeettrree  2211  ooff  tthhee  DDuurráánn--BBoolliicchhee  hhiigghhwwaayy  wwhheerree
tthheerree  aarree  6644  ttoollaass,,  tthhee  llaarrggeesstt  ooff  wwhhiicchh  iiss  112200  mmeettrreess  lloonngg
aanndd  1122  mmeettrreess  hhiigghh..    TThhee  ccoonncchhaalleess  aarree  kkiittcchheenn  mmiitttteennss  ooff
mmoolllluusscc  sshheellllss  uusseedd  iinn  tthhee  ddiieett  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  iinnhhaabbiittaannttss..
WWiitthhiinn  tthhee  rreesseerrvvee,,  tthheerree  iiss  aa  kkiittcchheenn  mmiitttteenn  iinn  oonnee  ooff  tthhee
wwaallllss  ooff  aa  sshhrriimmpp  ppoonndd..    TThhee  ooyysstteerr  iiss  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy
ffoouunndd  mmoolllluusscc..

TThhee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  rreesseerrvvee
aanndd  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  aarree  rraanncchhiinngg,,  ffoorreessttrryy,,  ssmmaallll--
ssccaallee  ffiisshhiinngg  aanndd  sshhrriimmpp  aaqquuaaccuullttuurree..

2200..  aanndd  2211..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  aanndd  ccuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

IInn  tthhee  rreesseerrvvee  aanndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  tthheerree  aarree  tthhrreeee
ddiissttiinncctt  ttyyppeess  ooff  llaanndd  tteennuurree  aanndd  llaanndd  uussee..

IInn  tthhee  EEll  CCaannccllóónn  llaaggoooonn,,  tthheerree  aarree  1155  oowwnneerrss  ooff  wwhhiicchh  oonnllyy
oonnee  hhaass  lliivveedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  1155  yyeeaarrss  iinn  tthhee  aarreeaa..    TThhee  ootthheerr
oowwnneerrss  aarree  rreecceenntt  sseettttlleerrss..    OOnnllyy  oonnee  oowwnneerr  hhaass  ttiittllee  ttoo  hhiiss
llaanndd,,  aalltthhoouugghh  iitt  wwaass  oobbttaaiinneedd  iilllleeggaallllyy..    TThhee  eeccoonnoommiicc
aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  sseettttlleerrss  iiss  vveerryy  hhaarrmmffuull  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,
bbeeccaauussee  tthheeyy  uussee  ffrreeee  ggrraazziinngg,,  ssllaasshh  aanndd  bbuurrnn  aanndd  ppeessttiicciiddeess..

IInn  tthhee  ffllaatt  oorr  ttrraannssiittiioonnaall  aarreeaass,,  tthheerree  aarree  ffaarrmm  llaannddss  tthhaatt
vvaarryy  iinn  ssiizzee  ffrroomm  1155  ttoo  3300  hheeccttaarreess,,  wwhhoossee  ttiittllee  wwaass  oobbttaaiinneedd
lleeggaallllyy  iinn  mmoosstt  ccaasseess..

IInn  tthhee  mmaannggrroovvee  eeccoossyysstteemm,,  tthheerree  aarree  ttwwoo  vveerryy  ddiissttiinncctt  ttyyppeess
ooff  llaanndd  tteennuurree..    OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  tthheerree  aarree  ssmmaallll--ssccaallee
ffiisshheerrmmeenn  aanndd  ggaatthheerreerrss  ooff  ccrraabbss  aanndd  sshhrriimmpp  llaarrvvaa..    TThheenn,,
tthheerree  aarree  tthhee  sshhrriimmpp  rraanncchheerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbuuiilltt  llaarrggee  ppoonnddss  ffoorr
rraaiissiinngg  sshhrriimmpp..    TThhee  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss  aarree  nnoott  iilllleeggaall  aanndd  oowwnn
pprriivvaattee  llaanndd..    TThhee  sshhrriimmpp  rraanncchheerrss  hhaavvee  bbuuiilltt  tthheeiirr  ppoonnddss  oonn
ssttaattee  llaanndd,,  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  sshhrriimmpp  ffaarrmmiinngg..

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

TThhee  eeccoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  RReesseerrvvaa  EEccoollóóggiiccaa  MMaannggllaarreess
CChhuurruuttee  aarree  bbeeiinngg  mmooddiiffiieedd  bbyy  tthhee  uussee  ooff  ppeessttiicciiddeess  iinn  ccrrooppss
wwiitthh  sshhoorrtt  ccyycclleess  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  sshhrriimmpp  ppoonnddss..    PPoolllluuttiioonn
ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  uuppppeerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  rriivveerrss  tthhaatt  ffllooww  tthhrroouugghh  tthhee
rreesseerrvvee  hhaass  lleedd  ttoo  aa  hhiigghh  mmoorrttaalliittyy  ooff  ffiisshh  aanndd  ootthheerr  aaqquuaattiicc
oorrggaanniissmmss..    FFiinnaallllyy,,  oovveerrggrraazziinngg  iinn  aarreeaass  nneeaarr  tthhee  EEll  CCaannccllóónn
llaaggoooonn  iiss  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  wwaatteerr  lleevveell..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

TThhee  rreesseerrvvee  hhaass  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  iinn  ffoorrccee  ssiinnccee  JJaannuuaarryy  11999966..



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

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

IInn  tthhee  rreesseerrvvee  tthheerree  iiss  ffrreeqquueenntt  ffiieellddwwoorrkk,,  pprriimmaarriillyy  bbyy
ssttuuddeennttss  iinn  bbiioollooggyy  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiiddaadd  EEssttaattaall  ddee  GGuuaayyaaqquuiill..
IImmppoorrttaanntt  rreesseeaarrcchh  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  oonn  tthhee  nnaattuurraall  hhiissttoorryy,,
rreepprroodduuccttiioonn  aanndd  rreeiinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ccaannccllóónn  ((AAnnhhiimmaa
ccoorrnnuuttaa))..    AAnnootthheerr  ggrroouupp  ooff  ssttuuddiieess,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ggrraannttss  ffrroomm
""WWeettllaannddss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree,,""  hhaass  ddeeaalltt  wwiitthh  ttooppiiccss  ccoonncceerrnniinngg
aaqquuaattiicc  bbiirrddss,,  ddiivveerrssiittyy  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ppllaannkkttoonn
ccoommmmuunniittiieess,,  ppooppuullaattiioonn  ssuurrvveeyyss  aanndd  iinntteerraaccttiioonn  ooff  tthhee  rreedd
ccrraabb  ((UUcciiddeess  oocccciiddeennttaalliiss)),,  aass  wweellll  aass  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  aassppeeccttss
ooff  iittss  ccaappttuurree  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  eeccttoo  aanndd  eennddooppaarraassiitteess  iinn
ffiisshh..    TThhee  aarreeaa  hhaass  nnoo  ssppeecciiffiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  rreesseeaarrcchh
aaccttiivviittiieess..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

TThheerree  aarree  ppaammpphhlleettss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ttrraaiillss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

TThhee  pprreecciissee  nnuummbbeerr  ooff  vviissiittoorrss  ttoo  tthhee  rreesseerrvvee  iiss  nnoott  kknnoowwnn
bbeeccaauussee  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbeettwweeeenn  vviissiittoorrss,,
ffiisshheerrmmeenn  aanndd  ccrraabbbbeerrss..    TThhee  rreesseerrvvee  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoouurriisstt
aattttrraaccttiioonnss::  mmaannggrroovveess,,  llaannddssccaappee,,  ttrrooppiiccaall  ffoorreesstt,,  ffrreesshhwwaatteerr
llaakkeess,,  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  mmoonnkkeeyyss,,  aa  hhiigghh  nnuummbbeerr  aanndd  rraarree  ssppeecciieess
ooff  bbiirrddss,,  wwaatteerrffaallllss  iinn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  aanndd  rroocckk  ffoorrmmaattiioonnss..
WWhhaatt  mmaakkeess  tthhee  rreesseerrvvee  ooff  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  iiss  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn
ooff  tthheessee  aattttrraaccttiioonnss  iinn  aa  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  aarreeaa..    IInn  aaddddiittiioonn,,
pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  cciittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill  iinnccrreeaasseess  iittss  ttoouurriisstt
ppootteennttiiaall..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

AAss  wwaass  ssttaatteedd  eeaarrlliieerr,,  tthhiiss  wweettllaanndd  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  pprroovviinnccee
ooff  GGuuaayyaass,,  ppaarriisshh  ooff  TTaauurraa,,  nneeaarr  tthhee  cciittyy  ooff  GGuuaayyaaqquuiill  oonn  tthhee
ccooaasstt  ooff  EEccuuaaddoorr..    IItt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttoo
EEqquuaattoorriiaannoo  FFoorreessttaall  yy  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree
((IINNEEFFRRAANN))..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

JJeeffee  ddee  llaa  RReesseerrvvaa
DDiirreecccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


