
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

OOffffiicciiaall  ttrraannssllaattiioonn  bbyy  CChhaarrlleess  AAkkiinn..

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  2211  AApprriill  11999988

22..  CCoouunnttrryy::  EEccuuaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  RReesseerrvvaa  BBiioollóóggiiccaa  LLiimmoonnccoocchhaa

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::  00    2222''  --    00    2277''  SSoouutthh  llaattiittuuddee
      7766    3333''  --  7766    3377''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  223300  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  44,,661133  hheeccttaarreess

77..  OOvveerrvviieeww::

AAbboouutt  1100  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  rreesseerrvvee,,  11770000  hheeccttaarreess,,
iiss  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd,,  ffoorrmmiinngg  aa  mmaarrsshh  wweettllaanndd..
TThhee  JJiivviinnoo  RRiivveerr  bbeeggiinnss  nneeaarr  tthhee  lleefftt  bbaannkk  ooff  tthhee  CCooccaa  RRiivveerr,,
fflloowwss  tthhrroouugghh  tthhee  wweettllaanndd  aanndd  tthheenn  fflloowwss  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500
kkiilloommeettrreess  ttoo  iittss  mmoouutthh  bbeehhiinndd  tthhee  iissllaanndd  ooff  PPoommppeeyyaa..    AAnnootthheerr
rriivveerr  iinn  tthhiiss  wweettllaanndd  iiss  tthhee  CCaappuuccuuii,,  wwhhiicchh  sseerrvveess  aass  aann  eexxiitt
ffoorr  wwaatteerr  ffrroomm  LLaakkee  LLiimmoonnccoocchhaa  ttoowwaarrdd  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr..    WWaatteerr
lleeaavviinngg  tthhee  llaakkee  wwiiddeennss  wwhheenn  iitt  rreeaacchheess  tthhee  CCaappuuccuuii  RRiivveerr  aanndd
iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  ggrraammaalloottee,,  ffoorrmmiinngg  aa  mmaarrsshh  ccaalllleedd  YYaannaaccoocchhaa  oorr
LLaagguunnaa  NNeeggrraa,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoolloouurr  ooff  tthhee  wwaatteerr..    IItt  ffoorrmmss
tthhee  eeccoollooggiiccaall  nnuucclleeuuss  ooff  tthhiiss  wweettllaanndd..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  CCoonnttiinneennttaall  OO

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

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::

TThheerree  iiss  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy  ooff  wwaatteerr  ffoowwll,,  ffiisshh  aanndd
aaqquuaattiicc  rreeppttiilleess  iinn  tthhiiss  rreesseerrvvee  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ppeerrmmaanneenntt
ppooppuullaattiioonnss  ooff  rraarree  ssppeecciieess  ooff  OOpphhiissttooccoommuuss  hhooaazziinn  aanndd
MMeellaannoossuucchhuuss  nniiggeerr..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

TThhee  rreesseerrvvee  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  221100  kkiilloommeettrreess  eeaasstt  ooff  QQuuiittoo  iinn
tthhee  pprroovviinnccee  ooff  SSuuccuummbbííooss,,  ccaannttoonn  ooff  SShhuusshhuuffiinnddii,,  ppaarriisshh  ooff



LLiimmoonnccoocchhaa..    TThhee  nneeaarreesstt  cciittyy  iiss  PPuueerrttoo  FFrraanncciissccoo  ddee  OOrreellllaannaa,,
oonnee  hhoouurr  bbyy  oouuttbbooaarrdd  uupp  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr  ffrroomm  tthhee  rreesseerrvvee..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  cclliimmaattee  ooff  tthhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee  iiss  uunniiffoorrmm
vveerryy  hhoott  aanndd  vveerryy  hhuummiidd..    TToottaall  rraaiinnffaallll  iinn  tthhee  aarreeaa  iiss  hhiigghh,,
aallmmoosstt  aallwwaayyss  mmoorree  tthhaann  33000000  mmmm..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall  rraaiinnffaallll  iiss
33224444  mmmm..    DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rraaiinnffaallll  iiss  vveerryy  rreegguullaarr  tthhrroouugghhoouutt
tthhee  yyeeaarr,,  eexxcceepptt  ffoorr  aa  ddrryy  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  DDeecceemmbbeerr  aanndd
FFeebbrruuaarryy..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  iiss  aabboouutt  2255    CC..
RReellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  aabboouutt  8899  ppeerr  cceenntt,,  aanndd  tthheerree  aarree
aapppprrooxxiimmaatteellyy  11000000  hhoouurrss  ooff  ssuunnlliigghhtt  ppeerr  yyeeaarr..

LLaakkee  LLiimmoonnccoocchhaa  bbeeggaann  aabboouutt  11,,330000  yyeeaarrss  aaggoo  aass  aa  rriivveerr,,
ccrreeaatteedd  bbyy  aa  ttrriibbuuttaarryy  ooff  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr..    TThhee  llaakkee  bboottttoomm  iiss
ffllaatt  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ddeepptthh  ooff  22..33  mmeettrreess..    MMaaxxiimmuumm  lleennggtthh  iiss  33
kkiilloommeettrreess  bbyy  11  kkiilloommeettrree  iinn  wwiiddtthh..    TThhee  wwaatteerr  ssuurrffaaccee  iiss
aapppprrooxxiimmaatteellyy  337700  hheeccttaarreess..    LLiimmoonnccoocchhaa  iiss  aa  eeuuttrroopphhiicc  llaakkee
wwiitthh  aa  hhiigghh  rraattee  ooff  pprriimmaarryy  pprroodduuccttiioonn..    AAllmmoosstt  9900  ppeerr  cceenntt  ooff
tthhee  pphhyyttooppllaannkkttoonn  iinn  LLiimmoonnccoocchhaa  aarree  bblluuee  aanndd  ggrreeeenn  aallggaaee,,
ffoolllloowweedd  iinn  iimmppoorrttaannccee  bbyy  ddiiaattoommss..

TThhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee  iiss  oonn  aa  llaarrggee  sseeddiimmeennttaattiioonn
ppllaaiinn  ddeeppoossiitteedd  oonn  aa  ssuubbssttrraattaa  ooff  wwoorrnn  ccllaayy,,  wwiitthh  ggrroouuppss  ooff
ssccaatttteerreedd  rreedd  ccllaayy  hhiillllss..    TThhiiss  aarreeaa  iiss  ddrraaiinneedd  bbyy  sseevveerraall
cclleeaarr--wwaatteerr  ssttrreeaammss  wwiitthh,,  ttrriibbuuttaarriieess  ooff  tthhee  AAgguuaarriiccoo  aanndd  NNaappoo
rriivveerrss..    DDrraaiinnaaggee  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  oonnllyy  aalloonngg  tthhee  ssoouutthheerrnn  eeddggee
tthhaatt  bboorrddeerrss  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr..    TTooppooggrraapphhyy  iiss  hhiillllyy  aanndd  ssuubbjjeecctt
ttoo  sseeaassoonnaall  ffllooooddiinngg  wwhhiicchh  hhaass  ffoorrmmeedd  ddiikkeess  aanndd  ccuutt  cchhaannnneellss..

IInn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee,,  tthhee
ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ssooiillss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd::  ssooiillss  ddeevveellooppeedd
oonn  uussuuaallllyy  wweellll--ddrraaiinneedd,,  aalllluuvviiaall  aanndd  ccoolllluuvviiaall  ddeeppoossiittss  ooff
vvoollccaanniicc  oorriiggiinn,,  aanndd  ssooiillss  oonn  aalllluuvviiaall  tteerrrraacceess  aanndd  sswwaammppyy
ddeepprreessssiioonnss  ffoouunndd  iinn  ccoonnssoolliiddaatteedd  ddeeppoossiittss  ooff  vvoollccaanniicc  ssaannddss..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  aa  tthhiirrdd  oorrddeerr
bbaassiinn  ooff  tthhee  CCaappuuccuuii  RRiivveerr,,  wwhhiicchh  eemmppttiieess  iinnttoo  tthhee  lleefftt  bbaannkk
ooff  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr..    TThhee  JJiivviinnoo  RRiivveerr  hhaass  rriicchh  ffiisshheerriieess,,  aanndd
iittss  sshhoorreess  aarree  sseettttlleedd  bbyy  iinnddiiggeennoouuss  ccoommmmuunniittiieess  ooff  QQuuiicchhuuaass,,
SShhuuaarraass  aanndd  sseettttlleerrss..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  ddoommiinnaanntt  eeccoollooggiiccaall  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa  aarroouunndd  tthhee  llaakkee
iiss  hhuummiidd  ttrrooppiiccaall  ffoorreesstt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  aanndd
vveeggeettaattiivvee  ffoorrmmaattiioonnss  aarree  ffoouunndd::  ccoonnttiinneennttaall  pprriimmaarryy  ffoorreesstt,,
ccoonnttiinneennttaall  sseeccoonnddaarryy  ffoorreesstt,,  sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd  pprriimmaarryy
ffoorreesstt,,  sseeaassoonnaallllyy  ffllooooddeedd  sseeccoonnddaarryy  ffoorreesstt,,  sseeaassoonnaallllyy
ffllooooddeedd  ssccrruubb  sswwaammpp  aanndd  ppeerrmmaanneennttllyy  ffllooooddeedd  ssccrruubb  sswwaammpp..
TThheessee  llaasstt  ttwwoo  ffoorrmmaattiioonnss  ccoovveerr  1122..33  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff
tthhee  rreesseerrvvee..
1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::



TThhee  mmoosstt  aabbuunnddaanntt  ffaammiilliieess  iinn  tthhee  ffoorreesstt  aarree  AArreeccaacceeaaee,,
BBoommbbaaccaacceeaaee,,  MMoorraacceeaaee  aanndd  MMyyrriissttiiccaacceeaaee..    TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
ggeenneerraa  aarree  BBaaccttrriiss,,  BBoommbbaaxx,,  FFiiccuuss,,  MMaauurriittiiaa,,  QQuuaarraarriibbeeaa  aanndd
VViirroollaa..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

TThheerree  aarree  4411  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  iinn  1199  ffaammiilliieess  rreeccoorrddeedd  iinn
LLiimmoonnccoocchhaa..    MMoosstt  nnoottaabbllee  aarree  EElleeccttrroopphhoorruuss  eelleeccttiiuuss,,
PPoottaammoottrryyggoonn  hhyyssttrriixx  aanndd  SSeerrrraassaallmmuuss  rrhhoommbbeeuuss..    TThheerree  aarree
tthhrreeee  ssppeecciieess  ooff  ccrrooccooddiilleess,,  wwiitthh  tthhee  bbllaacckk  ccaaiimmaann
((MMeellaannoossuucchhuuss  nniiggeerr))  hhaavviinngg  tthhee  llaarrggeesstt  ppooppuullaattiioonn..    AA  ttoottaall
ooff  446644  ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd,,  ooff  wwhhiicchh  6688
ssppeecciieess  aarree  aaqquuaattiicc  wwiitthh  iimmppoorrttaanntt  ppooppuullaattiioonnss  ooff  AAnnhhiinnggaa
aannhhiinnggaa,,  BBuuttoorriiddeess  ssttrriiaattuuss,,  CCeerryyllee  ttoorrqquuaattaa,,  JJaaccaannaa  jjaaccaannaa,,
OOpphhiissttooccoommuuss  hhooaazziinn,,  PPoorrpphhyyrruullaa  ffllaavviirroossttrriiss,,  PPoorrpphhyyrruullaa
mmaarrttiinniiccaa  aanndd  SStteerrnnaa  ssuuppeerrcciilliiaarriiss..    TThheerree  aarree  eeiigghhtt  ssppeecciieess
ooff  pprriimmaatteess  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ffoorreesstt  aanndd  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff
aammpphhiibbiiaannss..    TThheerree  aarree  nnoo  aaqquuaattiicc  mmaammmmaallss  iinn  tthhee  llaakkee..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

AAllll  ooff  tthhee  QQuuiicchhuuaa  ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  LLaakkee  LLiimmoonnccoocchhaa
ffoorr  ffiisshhiinngg,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  oonnllyy  ssoouurrccee  pprrootteeiinnss  iinn  tthheeiirr  ddaaiillyy
ddiieett..    TThheerree  aarree  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  vveessttiiggeess  ffrroomm  tthhee  NNaappoo  ppeerriioodd,,
wwhhiicchh  aarree  hheelldd  iinn  tthhee  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  MMuusseeuumm  iinn  PPoommppeeyyaa..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

TThhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee  iiss  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy..
NNoonneetthheelleessss,,  tthheerree  aarree  sseettttlleemmeennttss  ooff  QQuuiicchhuuaass  oonn  tthhee  lleefftt
bbaannkk  ooff  tthhee  NNaappoo  RRiivveerr,,  wwhhoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuubbssiisstteennccee  ffaarrmmiinngg..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

TThhee  ffoorreesstt  aarroouunndd  tthhee  llaakkee  hhaass  ggrraadduuaallllyy  bbeeeenn  eexxppllooiitteedd..    TThhee
ccoommmmuunniittiieess  sseettttlleedd  iinn  tthhee  aarreeaa  ccaarrrryy  oouutt  ssuubbssiisstteennccee
aaggrriiccuullttuurree,,  uussiinngg  ssllaasshh  aanndd  bbuurrnn  tteecchhnniiqquueess,,  ggrroowwiinngg
pprriimmaarriillyy  bbaannaannaass  aanndd  mmaanniioocc..    PPaassttuurree  iiss  ggrroowwnn  oovveerr  aa  ssmmaallll
aarreeaa..

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

TThhee  mmaaiinn  tthhrreeaatt  ttoo  tthhiiss  wweettllaanndd  iiss  ppeettrroolleeuumm  eexxpplloorraattiioonn,,
pprroodduuccttiioonn  aanndd  eexxttrraaccttiioonn  ooppeerraattiioonnss  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  aa  ffoorreeiiggnn
ccoommppaannyy..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  wweellllss  wwiitthhiinn  tthhee  rreesseerrvvee..    IInn
ssppiittee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  tthheerree  aarree  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

TThhee  rreesseerrvvee  wwaass  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  PPaattrriimmoonniioo  NNaacciioonnaall  ddee
AArreeaass  PPrrootteejjiiddaass  tthhrroouugghh  MMiinniisstteerriiaall  AAggrreeeemmeenntt  339944,,  ddaatteedd  2233
SSeepptteemmbbeerr  11998855..    LLaatteerr,,  oonn  2299  SSeepptteemmbbeerr  11998866,,  tthhee  oorriiggiinnaall



lliimmiittss  ooff  tthhee  rreesseerrvvee  wweerree  cchhaannggeedd  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  lliimmiittss..
MMaannaaggeemmeenntt  gguuiiddeelliinneess  wweerree  eessttaabblliisshheedd  iinn  11998877..

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

AA  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  iinn  11999988..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

IInn  11999977,,  aa  rreesseeaarrcchh  ssttaattiioonn  wwaass  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  SSEEKK  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy..    PPllaannss  aarree
bbeeiinngg  mmaaddee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuurrvveeyyss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  ooff  eeiigghhtt
ssppeecciieess  ooff  aaqquuaattiicc  bbiirrddss,,  aa  ppooppuullaattiioonn  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee
MMeellaannoossuucchhuuss  nniiggeerr  aanndd  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  ffoouunndd  iinn
tthhee  llaakkee..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  rreesseerrvvee  pprroovviiddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  bbrroocchhuurreess
ttoo  vviissiittoorrss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

UUnnttiill  11999911,,  tthhee  ttoouurriisstt  aaggeennccyy  TTrraannssttuurrii  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoouurriisstt
pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  rreesseerrvvee..    LLaatteerr,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff
tthhee  ooiill  ccoommppaanniieess  iinn  tthhee  aarreeaa,,  iitt  lleefftt  tthhee  rreesseerrvvee..    TThhee  llooccaall
ccoommmmuunniittiieess  aarree  nnooww  iinntteerreesstteedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhiiss  aaccttiivviittyy,,
aalltthhoouugghh  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ffoorr
ttoouurriissmm..    PPoossssiibbiilliittiieess  aarree  bbeeiinngg  ssttuuddiieedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  sseevveerraall  eennvviirroonnmmeennttss  aanndd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff
ffaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eeccoottoouurriissmm..    LLiimmoonnccoocchhaa  LLaakkee
iiss  tthhee  mmaaiinn  ttoouurriisstt  aattttrraaccttiioonn,,  wwhheerree  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff
ccaaiimmaannss,,  ttuurrttlleess,,  bbiirrddss,,  ffiisshh  aanndd  iinnsseeccttss  ccaann  bbee  eeaassiillyy
oobbsseerrvveedd..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TThhee  LLiimmoonnccoocchhaa  BBiioollooggiiccaall  RReesseerrvvee  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  PPaattrriimmoonniioo
NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteejjiiddaass  aanndd  iiss  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  DDiirreecccciióónn
NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  NNaattuurraalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  ooff  IINNEEFFAANN::

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

JJeeffee  ddee  AArreeaa  ddee  llaa  RReesseerrvvaa
AAvveenniiddaa  AAmmaazzoonnaass  aanndd  AAvveenniiddaa  EEllooyy  AAllffaarroo
EEddiiffiicciioo  MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa
QQuuiittoo,,  EEccuuaaddoorr
FFaaxx::  ((559933  22))  550066  333377

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


