
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  1166  OOccttoobbeerr  11999977

22..  CCoouunnttrryy::  EEccuuaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  MMaacchhaalliillllaa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

11    0000''  SSoouutthh  llaattiittuuddee  --  8800    4455''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  sseeaa  lleevveell 66..  AArreeaa::  1188,,770000  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::  TThhee  wweettllaannddss  iinn  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aarree
sshhaallllooww  ssaallttwwaatteerr  mmaarrsshheess  wwiitthh  ssaanndd  aanndd  ppeebbbbllee  bbeeaacchheess,,
sseeaassoonnaall  ssttrreeaammss,,  iissllaannddss  aanndd  ssaalltt  ffllaattss..    TThheerree  aarree  aallssoo
ssmmaallll  aarreeaass  ooff  ccoorraall  rreeeeffss,,  eessppeecciiaallllyy  aarroouunndd  tthhee  iissllaanndd  ooff  LLaa
PPllaattaa..    TThhiiss  iissllaanndd  ddeesseerrvveess  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss
aann  iimmppoorrttaanntt  ssiittee  ffoorr  bbrreeeeddiinngg  aanndd  nneessttiinngg  ccoolloonniieess  ooff  uunniiqquuee
mmaarriinnee  bbiirrddss  ssuucchh  aass  DDiioommeeddeeaa  iirrrroorraattaa  aanndd  SSuullaa  ssuullaa..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  AA,,  BB,,  CC,,  DD,,  EE

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

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
MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa
QQuuiittoo
FFaaxx::  ((559933  22))  550066  333377

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

TThhee  wweettllaannddss  ooff  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aarree  ppaarrtt  ooff  aa
cchhaaiinn  ooff  wweettllaannddss  aalloonngg  tthhee  PPaacciiffiicc  ccooaasstt  ffrroomm  CCaannaaddaa  ttoo  CChhiillee
uusseedd  bbyy  mmiiggrraattiinngg  sshhoorree  bbiirrddss,,  wwhhiicchh  uussee  tthhee  iinntteerrttiiddaall  zzoonnee
ooff  tthhee  bbeeaacchheess  aass  aa  ssttoopp  ffoorr  ffeeeeddiinngg  aanndd  rreessttiinngg..    FFoorr  tthhiiss
rreeaassoonn,,  tthhee  wweettllaannddss  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  aann  eeccoollooggiiccaall  ccoorrrriiddoorr..    AA
ssppeecciiaall  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  wweettllaanndd  iiss  tthhee  iissllaanndd  ooff  LLaa  PPllaattaa,,  aa
bbrreeeeddiinngg  ssiittee  ffoorr  rraarree  mmaarriinnee  bbiirrddss  ssuucchh  aass  tthhee  DDiioommeeddeeaa
iirrrroorraattaa,,  FFrreeggaattaa  mmaaggnniiffiisscceennss,,  SSuullaa  nneebboouuxxiiii  aanndd  SSuullaa  ssuullaa..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iiss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  cceennttrraall
EEccuuaaddoorreeaann  ccooaasstt  iinn  MMaannaabbíí  pprroovviinnccee..    TThhee  cclloosseesstt  ttoowwnn  iiss
PPuueerrttoo  LLóóppeezz  wwhheerree  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiiccee  ffoorr  tthhee  ppaarrkk  iiss
llooccaatteedd..
1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::



TThhee  cclliimmaattee  ooff  tthhee  wweettllaanndd  iiss  ddeeffiinneedd  bbyy  iittss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee
EEqquuaattoorr,,  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  mmaarriinnee  ccuurrrreennttss  aanndd  bbyy  tthhee
pprreesseennccee  ooff  ccooaassttaall  hhiillllss..    TThhee  cclliimmaattee  iiss  hhoott  aanndd  ddrryy..
AAvveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss  2244    CC,,  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  aannnnuuaall
rraaiinnffaallll  ooff  442244  mmmm..    TThhee  hhyyddrrooggrraapphhiiccaall  ssyysstteemm  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy
ssiixx  bbaassiinnss  wwiitthh  sseeaassoonnaall  rriivveerrss  tthhaatt  ddrryy  uupp  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..
TThhee  eexxcceeppttiioonn  iiss  tthhee  RRííoo  AAyyaammppee,,  wwhhiicchh  hhaass  wwaatteerr  yyeeaarr  rroouunndd..
TThhee  iissllaanndd  ooff  LLaa  PPllaattaa  iiss  ffoorrmmeedd  oonn  aa  bbaassee  ooff  vvoollccaanniicc  rroocckk
ssiimmiillaarr  ttoo  bbaassaalltt..    OOnn  tthhee  hhiillllss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd
sseeddiimmeennttaarryy  rroocckkss  aanndd  ssaannddssttoonnee  wwiitthh  iirroonn  qquuaarrttzz,,  wwhhiicchh
ccoonnttaaiinn  mmaannyy  mmaarriinnee  ffoossssiillss..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  sseeaa  wwaatteerr  iinn  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iiss  oolliiggoottrroopphhiicc,,
pprroovviiddiinngg  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr  aa  hhiigghh  ddiivveerrssiittyy  ooff  mmaarriinnee  oorrggaanniissmmss,,
eessppeecciiaallllyy  pphhyyttoo  aanndd  zzooooppllaannkkttoonn  aanndd  aaqquuaattiicc  iinnvveerrtteebbrraatteess,,
wwhhiicchh  aarree  tthhee  bbaassiicc  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ffoooodd  cchhaaiinn..    AAss  aa  rreessuulltt,,
tthhiiss  wweettllaanndd  iiss  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr  tthhee  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  ffiisshh,,  tthhuuss
ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  pprreesseennccee  ooff  nneessttiinngg  ccoolloonniieess  ooff  mmaarriinnee  bbiirrddss..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  ttwwoo  mmaaiinn  hhaabbiittaattss  ooff  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aarree
sshhaallllooww  ssaalltt  wwaatteerr  wwiitthh  ccoorraall  rreeeeffss  aanndd,,  oonn  tthhee  ccoonnttiinneenntt,,  ddrryy
ttrrooppiiccaall  ffoorreesstt,,  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  ssmmaallll  ttrreeeess,,  sshhrruubbss  aanndd
ccaaccttii..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  mmaaiinn  ssppeecciieess  ooff  fflloorraa  ooff  tthhee  ttrrooppiiccaall  ddrryy  ffoorreesstt  aarree
BBuurrsseerraa  ggrraavveeoolleennss,,  CCeeiibbaa  ppeennttaannddrraa,,  CCoorrddiiaa  aalllliiooddoorraa,,  CCoorrddiiaa
lluutteeaa,,  JJaaccqquuiinniiaa  ppuubbeesscceennss,,  OOcchhrroommaa  ppyyrraammiiddaallee  aanndd  TTrriippllaarriiss
gguuaayyaaqquuiilleennssiiss..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

TThhee  mmaaiinn  ssppeecciieess  ooff  ffaauunnaa  aarree  DDiioommeeddeeaa  iirrrroorraattaa,,  FFrreeggaattaa
mmaaggnniiffiisscceennss,,  LLeeppiiddoocchheellyyss  oolliivvaacceeaa,,  MMeeggaapptteerraa  nnoovvaaeeaanngglliiaaee,,
PPhhaaeettoonn  aaeetthheerreeuuss,,  SSuullaa  ddaaccttyyllaattrraa,,  SSuullaa  nneebboouuxxiiii,,  SSuullaa  ssuullaa
aanndd  mmaannyy  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh,,  ssoommee  ooff  wwhhiicchh  aarree  iimmppoorrttaanntt
ccoommmmeerrcciiaallllyy..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThhee  mmaaiinn  hhuummaann  ccuullttuurree  iinn  tthhee  ppaarrkk  wwaass  tthhee  MMaanntteeññaa,,  iimmppoorrttaanntt
dduurriinngg  EEccuuaaddoorreeaann  pprreehhiissttoorryy  ((770000--11552266  AA..DD..))..    TThhee  mmoosstt
iimmppoorrttaanntt  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  aarreeaa  iiss  iinn  tthhee  ccoommmmuunnee  ooff  AAgguuaa
BBllaannccaa..    IInn  tthhiiss  aarreeaa,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd  cceerraammiicc
aarrttiiffaaccttss  aanndd  llaarrggee  ssttoonnee  aarrcchhiitteeccttuurraall  ccoonnssttrruuccttiioonnss..    OOnnee  ooff
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  MMaanntteeññaa  ccuullttuurree  iiss
ssttoonnee  sseeaattss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  UU,,  wwhhiicchh  aarree  ssyymmbboollss  ooff  ppoowweerr..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iiss
ppaarrtt  ooff  tthhee  PPaattrriimmoonniioo  NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess..



NNoonneetthheelleessss,,  wwiitthhiinn  tthhee  ppaarrkk  tthheerree  aarree  ssmmaallll  sseettttlleemmeennttss  tthhaatt
ddaattee  ffrroomm  bbeeffoorree  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrkk..    OOuuttssiiddee  tthhee  ppaarrkk,,
tthhee  llaanndd  iiss  ccoommmmuunnaall  oorr  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

TThhee  llaanndd  iinn  tthhee  ppaarrkk  aanndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  hhaass  sseevveerraall
uusseess..    TThhee  mmaaiinn  uussee  iiss  ffoorr  nnaattuurraall  aanndd  aarrttiiffiicciiaall  ppaassttuurreess,,
ffoolllloowweedd  bbyy  ppeerrmmaanneenntt  oorr  aannnnuuaall  ccrrooppss..    TThhee  mmaaiinn  ccrroopp  iiss
mmaaiizzee,,  tthheenn  yyuuccccaa,,  ttoommaattoo,,  bbaannaannaa  aanndd  ccooffffeeee..    TThhee  aarreeaa  wwiitthhiinn
tthhee  ppaarrkk  uusseedd  ffoorr  tthheessee  ccrrooppss  rreepprreesseennttss  aa  ssmmaallll  ppeerrcceennttaaggee  ooff
tthhee  ttoottaall  aarreeaa  aanndd  hhaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  oonn
tthhee  wweettllaannddss..

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

EEccoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  ccaann  bbee
aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppootteennttiiaall  ssoouurrcceess  ooff  ppoolllluuttiioonn::

--  AA  ffiisshh  mmeeaall  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt
--  PPeettrroolleeuumm  wwaassttee  ddiisscchhaarrggeedd  iinn  tthhee  sseeaa
--  AAnn  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  ssoolliidd  wwaassttee

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

AA  bbaassiicc  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  wwaass  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  MMaacchhaalliillllaa
NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iinn  11998877..    AA  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  ttoouurriissmm  hhaass  bbeeeenn
iinn  eeffffeecctt  ssiinnccee  11999966..

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

AA  nneeww  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  tthhee  ppaarrkk  iiss  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  aanndd
sshhoouulldd  ccoommee  iinnttoo  eeffffeecctt  iinn  mmiidd--11999988..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

TThhee  ffoolllloowwiinngg  lloonngg  aanndd  mmeeddiiuumm--tteerrmm  rreesseeaarrcchh  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd
oouutt  iinn  tthhee  ppaarrkk..

--  AA  pprroojjeecctt  tthhaatt  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ""PPaarrqquueess  eenn  PPeelliiggrroo""
pprrooggrraammmmee  wwiitthh  ffoouurr  ccoommppoonneennttss::  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  tthhee
mmaarriinnee  aarreeaa,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  ccoorraall  rreeeeffss,,  pprrootteeccttiioonn
aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  mmaarriinnee  ttuurrttlleess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff
vveeggeettaattiioonn

--  DDeemmooggrraapphhiicc  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  hhuummppbbaacckk  wwhhaallee  ((MMeeggaapptteerraa
nnoovvaaeeaanngglliiaaee))

TThhee  ppaarrkk  hhaass  nnoo  iinnffrraassttrruuccttuurree  ssppeecciiffiicc  ffoorr  sscciieennttiiffiicc
rreesseeaarrcchh..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssyysstteemmaattiicc  pprrooggrraammmmee  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall
eedduuccaattiioonn  ccoovveerriinngg  tthhee  wweettllaannddss  iinn  tthhee  ppaarrkk,,  aalltthhoouugghh  eevveennttss
aarree  oofftteenn  oorrggaanniisseedd  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess..    TThheerree



iiss  aa  vviissiittoorrss''  cceennttrree,,  wwhheerree  tthheerree  aarree  eexxhhiibbiittss  ooff  ffaauunnaa,,
fflloorraa  aanndd  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  aarrttiiffaaccttss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

SSeevveerraall  ttoouurriisstt  aaggeenncciieess  ooppeerraattee  iinn  tthhee  ppaarrkk,,  eessppeecciiaallllyy  iinn
tthhee  wweettllaanndd..    AAbboouutt  2200,,000000  ttoouurriissttss  vviissiitteedd  tthhee  ppaarrkk  iinn  11999966,,
aanndd  tthhiiss  nnuummbbeerr  hhaass  iinnccrreeaasseedd  sslloowwllyy  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg
yyeeaarrss..    AAllmmoosstt  aallll  vviissiittoorrss  ggoo  ttoo  tthhee  bbeeaacchheess  iinn  tthhee  ppaarrkk,,
aalltthhoouugghh  ssoommee  vviissiittoorrss  ssppeenndd  tthheeiirr  ttiimmee  oonn  tthhee  wwaatteerr  aanndd  aa  ffeeww
vviissiitt  tthhee  iissllaanndd  ooff  LLaa  PPllaattaa..    RReecceennttllyy,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ggrreeaatt
iinntteerreesstt  iinn  oobbsseerrvviinngg  wwhhaalleess  aass  aa  ttoouurriisstt  aaccttiivviittyy..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TThhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  iiss  llooccaatteedd  iinn  MMaannaabbíí  pprroovviinnccee  aanndd
iiss,,  tthheerreeffoorree,,  wwiitthhiinn  tthhee  tteerrrriittoorriiaall  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee
pprroovviinncciiaall  ccoouunncciill  ooff  tthhaatt  pprroovviinnccee..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee
aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  ppaarrkk  iiss  tthhee  IInnssttiittuuttoo  EEccuuaattoorriiaannoo  FFoorreessttaall  yy
ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  ((IINNEEFFAANN))..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  wweettllaanndd  iiss  tthhee  DDiirreecccciióónn
NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  ooff  IINNEEFFAANN,,
tthhrroouugghh  tthhee  MMaacchhaalliillllaa  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((FFaaxx::  [[559933
55]]  660044  117700))..

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


