
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  77  MMaayy  11999999

22..  CCoouunnttrryy::  HHoonndduurraass

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  SSiisstteemmaa  HHuummeeddaalleess  ……....  ZZoonnaa  SSuurr  ddee  HHoonndduurraass
44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

55..  AAllttiittuuddee::  SSeeaa  lleevveell  wwiitthh  llooww  eelleevvaattiioonnss  iinn  BBaahhííaa  ddee
CChhiissmmuuyyoo  aanndd  BBaahhííaa  ddee  SSaann  LLoorreennzzoo

66..  AArreeaa::  6699,,771111  hheeccttaarreess  ((BBaahhííaa  ddee  CChhiissmmuuyyoo  3311,,661166,,  BBaahhííaa  ddee
SSaann  LLoorreennzzoo  1155,,226622,,  LLooss  DDeellggaaddiittooss  11,,881166,,  LLaass  IIgguuaannaass  44,,116699,,
EEll  JJiiccaarriittoo  66,,889977,,  SSaann  BBeerrnnaarrddoo  99,,445588  aanndd  LLaa  BBeerrbbeerrííaa  449944))

77..  OOvveerrvviieeww::  SSeevveerraall  ssppeecciieess  ooff  mmaannggrroovvee  ffoorrmm  tthhee  ddoommiinnaanntt
vveeggeettaattiioonn..    TThheessee  ssiitteess  aarree  mmaarriinnee  ccooaassttaall  eeccoossyysstteemmss
iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  ttiiddeess,,  ffoorrmmeedd  bbyy  sseevveerraall  wwiinntteerr  llaaggoooonnss  tthhaatt
aarree  iimmppoorrttaanntt  hhaabbiittaatt  ffoorr  bbootthh  mmiiggrraattoorryy  aanndd  rreessiiddeenntt  bbiirrddss..
TThheeyy  aarree  aallssoo  bbrreeeeddiinngg  aarreeaass  ffoorr  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  mmaarriinnee
ttuurrttlleess,,  mmoolllluussccss,,  ccrruussttaacceeaannss  aanndd  ffiisshh..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheeyy
aarree  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss,,  wwhhoo  uussee  tthhee  mmaannggrroovvee
ttrreeeess  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ffiirreewwoooodd  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  ssmmaallll--ssccaallee
ffiisshhiinngg  aanndd  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess  tthheerree..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  AA,,  EE,,  FF,,  GG,,  HH,,  II,,  JJ,,  KK,,  11,,  22,,  55,,  88,,  99

99..  RRaammssaarr  ccrriitteerriiaa::  11aa,,  11bb,,  11cc,,  22aa,,  22bb,,  22cc,,  22dd,,  33aa,,  33bb,,  33cc,,
44aa,,44bb

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

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

AAnnttoonniioo  FFuueenntteess
CCaarroolliinnaa  AAlldduuvvíínn
DDeemmeettrriioo  MMaarrttíínneezz
GGiioovvaannnnii  BBaarrddaalleess
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  44771100
TTeegguucciiggaallppaa,,  HHoonndduurraass
TTeell..::  ((550044))  223388  00116699
FFaaxx::    ((550044))  223388  00117788
ee--mmaaiill::  ddiibbiioo@@ssddnnhhoonn..oorrgg..hhnn

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

AAllll  ccrriitteerriiaa  eexxcceepptt  11dd  aarree  ffuullffiilllleedd..

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

AAllll  ooff  tthhee  aarreeaass  aarree  oonn  tthhee  GGuullff  ooff  FFoonnsseeccaa  aalloonngg  tthhee  116622
kkiilloommeettrreess  ooff  PPaacciiffiicc  ccooaasstt  iinn  HHoonndduurraass  bbeettwweeeenn  tthhee  bboorrddeerrss
wwiitthh  EEll  SSaallvvaaddoorr  aanndd  NNiiccaarraagguuaa..



1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

GGeeoollooggyy  --  TThhee  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssiittee  tthhaatt  bboorrddeerr  tthhee  sswwaammppss  hhaavvee
hhyyddrroommoorrpphhiicc  ssooiillss,,  wwhhiillee  tthheerree  aarree  aalllluuvviiaall  ccllaayy  vveerrttiissoollss  oonn
tthhee  ppllaaiinnss..    TThhee  ssooiillss  iinn  tthhee  llaaggoooonnss  wweerree  ssiilltteedd  iinn  wwiitthh
sseeddiimmeennttss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  HHuurrrriiccaannee  MMiittcchh,,  wwhhiicchh  hhaass  lleefftt  aa
ppaatttteerrnn  ooff  ddeessttrruuccttiioonn..    BBaahhííaa  ddee  CChhiissmmuuyyoo,,  BBaahhííaa  ddee  SSaann
LLoorreennzzoo,,  LLooss  DDeellggaaddiittooss,,  LLaass  IIgguuaannaass  aanndd  PPuunnttaa  CCoonnddeeggaa,,  EEll
JJiiccaarriittoo,,  SSaann  BBeerrnnaarrddoo  aanndd  LLaa  BBeerrbbeerrííaa  rreecceeiivvee  rreecceenntt  mmaarriinnee
aanndd  ccoonnttiinneennttaall  sseeddiimmeennttss  iinncclluuddiinngg  ppiieeddmmoonntt  ddeeppoossiittss,,  ggrraavveell
aanndd  ssaanndd  tteerrrraacceess,,  fflloooodd  ppllaaiinnss  aanndd  ffllooooddiinngg  ccoovveerriinngg  tthhee  rroocckk
aatt  oonn  tthhee  aalllluuvviiaall  ppllaaiinnss  ooff  tthhee  vvaalllleeyyss  ooff  tthhee  CCoolluutteeccaa  aanndd
NNaaccaaoommee  rriivveerrss  aanndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRííoo  GGooaassccoorráánn..

TThhee  ggrraavveellss  aarree  ssuubb--aanngguullaarr  aanndd  ssuubb--rroouunnddeedd  ssttoonneess  ooff  rrhhyyoolliittee
aanndd  aannddeessiittee  wwiitthh  ffeellddssppaarr..    SSeeddiimmeennttss  ddeeppoossiitteedd  bbyy  tthheessee
rriivveerrss  hhaavvee  ffoorrmmeedd  aa  sseerriieess  ooff  ddeellttaass  aalloonngg  tthhee  nnoorrtthheerrnn  eeddggee
ooff  tthhee  GGuullff  ooff  FFoonnsseeccaa..    TThhee  ddeellttaa  ooff  tthhee  RRííoo  CChhoolluutteeccaa  aanndd
tthhee  ddeeppoossiittss  iinn  tthhee  eessttuuaarriieess  ooff  tthhee  rriivveerr  ffoorrmm  tthhee  tthhiicckkeesstt
llaayyeerr  ooff  ssaanndd,,  ggrraavveellss,,  ssiilltt  aanndd  ccllaayyss  ffoouunndd  iinn  tthhee  ssoouutthheerrnn
rreeggiioonn..    TThheessee  ddeeppoossiittss  aarree  ffoouunndd  oonn  vvoollccaanniicc  aasshh  aanndd  iinn  tthhee
bbrreeaacchheess..    TThheeiirr  tthhiicckknneessss  vvaarriieess  ffrroomm  1188  mmeettrreess  nneeaarr  tthhee  ttoowwnn
ooff  MMaarrccoovviiaa  uupp  ttoo  224444  mmeettrreess  oonn  tthhee  ccooaasstt..    TThhee  mmaaiinn  ddeeppoossiitt
ooff  ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  iiss  ffoouunndd  iinn  aa  vvaasstt  aarreeaa  bbeettwweeeenn  tthhee
ccoommmmuunniittiieess  ooff  MMoonnjjaarrááss  aanndd  MMaarrccoovviiaa  wwhheerree  tthheeyy  aarree  uupp  ttoo  5588
mmeettrreess  tthhiicckk..    TThheerree  aarree  aallssoo  ddeeppoossiittss  ffrroomm  tthhee  RRííoo  NNaaccaaoommee  iinn
tthhee  aarreeaa  ssoouutthh  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  EEll  TTuullaarr  aanndd  ddeeppoossiittss  ffrroomm
tthhee  RRííoo  GGooaassccoorráánn  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  SSoonnoorraa  aanndd  nneeaarr  tthhee  ccoommmmuunniittyy
ooff  EEll  OOllaanncchhaannoo..

HHyyddrroollooggyy  --  FFoouurr  mmaajjoorr  rriivveerrss  eemmppttyy  iinnttoo  tthhee  GGuullff::  RRííoo
CChhoolluutteeccaa,,  RRííoo  NNaaccaaoommee,,  RRííoo  GGooaassccoorráánn  aanndd  RRííoo  NNeeggrroo..    RRííoo
CChhoolluutteeccaa  iiss  tthhee  lloonnggeesstt  rriivveerr  oonn  tthhee  PPaacciiffiicc  ccooaasstt  ooff  CCeennttrraall
AAmmeerriiccaa..    IIttss  bbaassiinn  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoovveerr  77,,558800  ssqquuaarree
kkiilloommeettrreess,,  aanndd  iittss  aannnnuuaall  vvoolluummee  iiss  33  mmiilllliioonn  ccuubbiicc  mmeettrreess..
TThhee  RRííoo  NNaaccaaoommee  hhaass  aa  bbaassiinn  ooff  22,,557777  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  aanndd  aann
aannnnuuaall  vvoolluummee  ooff  22  mmiilllliioonn  ccuubbiicc  mmeettrreess..    TThhee  RRííoo  GGooaassccoorráánn
mmaarrkkss  tthhee  bboorrddeerr  bbeettwweeeenn  HHoonndduurraass  aanndd  EEll  SSaallvvaaddoorr  aanndd  hhaass  aa
bbaassiinn  ooff  11550000  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess  iinn  HHoonndduurraass  aanndd  558811  ssqquuaarree
kkiilloommeettrreess  iinn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  wwiitthh  aann  aannnnuuaall  vvoolluummee  ooff  11..66
mmiilllliioonn  ccuubbiicc  mmeettrreess..    TThhee  RRííoo  NNeeggrroo,,  wwhhoossee  bbaassiinn  iiss  sshhaarreedd
bbeettwweeeenn  HHoonndduurraass  aanndd  NNiiccaarraagguuaa,,  rreelleeaasseess  11..55  mmiilllliioonn  ccuubbiicc
mmeettrreess  ooff  wwaatteerr  ppeerr  yyeeaarr..

CClliimmaattee  --  TThhee  NNaattiioonnaall  MMeetteeoorroollooggiiccaall  SSeerrvviiccee  hhaass  oonnllyy  ttwwoo
ssttaattiioonnss  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa::  oonnee  iinn  AAmmaappaallaa  aanndd  tthhee  ootthheerr  iinn
CChhoolluutteeccaa..    IInn  AAmmaappaallaa,,  aavveerraaggee  aannnnuuaall  pprreecciippiittaattiioonn  iiss  11888844
mmmm  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  ooff  111188  ddaayyss  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  aa  yyeeaarr
rreeccoorrddeedd  ffrroomm  MMaayy  ttoo  NNoovveemmbbeerr  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  mmoonntthhllyy  aavveerraaggee
ooff  449944..8855  mmmm  iinn  OOccttoobbeerr  aanndd  nnoo  rraaiinnffaallll  iinn  FFeebbrruuaarryy..    CClloouudd
ccoovveerr  iiss  ddiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  rraaiinnffaallll::  iinn  SSeepptteemmbbeerr  55..99
ooccttaass,,  aalltthhoouugghh  wwiitthh  HHuurrrriiccaannee  MMiittcchh  aatt  tthhee  eenndd  ooff  11999977,,  tthhee
hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ooff  cclloouudd  ccoovveerr  wwaass  iinn  OOccttoobbeerr  wwiitthh  66  ooccttaass..
TThhee  mmoonntthh  ooff  lleeaasstt  cclloouudd  ccoovveerr  iiss  AApprriill  wwiitthh  11..11  ooccttaass..

AAvveerraaggee  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  6688  ppeerr  cceenntt,,  wwiitthh  aann  aavveerraaggee
mmaaxxiimmuumm  ooff  7755  ppeerr  cceenntt  aanndd  aann  aavveerraaggee  mmiinniimmuumm  ooff  6611  ppeerr  cceenntt..



IItt  iiss  ggrreeaatteesstt  iinn  OOccttoobbeerr  wwiitthh  8888  ppeerr  cceenntt,,  aanndd  tthhee  lloowweesstt
vvaalluueess  aarree  iinn  FFeebbrruuaarryy  aanndd  MMaarrcchh  ooff  5500  ppeerr  cceenntt..    AAvveerraaggee
aannnnuuaall  wwiinndd  vveelloocciittyy  iiss  66..99  kknnoottss  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  1100..66  kknnoottss
aanndd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  44..66  kknnoottss..    AAvveerraaggee  mmoonntthhllyy  tteemmppeerraattuurree  iiss  2299
CC,,  wwiitthh  aa  aavveerraaggee  mmaaxxiimmuumm  ooff  3300..66    CC  aanndd  aavveerraaggee  mmiinniimmuumm  ooff
2277..99    CC..    TThhee  hhootttteesstt  mmoonntthh  iiss  AApprriill  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  ooff  3388..66
CC..

IInn  CChhoolluutteeccaa,,  aann  aavveerraaggee  ooff  112244  ddaayyss  ooff  rraaiinnffaallll  ppeerr  yyeeaarr  hhaavvee
bbeeeenn  rreeccoorrddeedd..    DDuurriinngg  HHuurrrriiccaannee  MMiittcchh,,  225500  mmmm  ooff
pprreecciippiittaattiioonn  ffeellll  iinn  2244  hhoouurrss..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall  cclloouudd  ccoovveerr  iiss
44..22  ooccttaass..    JJuunnee  iiss  tthhee  cclloouuddiieesstt  mmoonntthh  wwiitthh  77..22  ooccttaass  aanndd  tthhee
mmoonntthh  ooff  lleeaasstt  cclloouudd  ccoovveerr  iiss  MMaarrcchh  wwiitthh  11..11  ooccttaass..    AAvveerraaggee
aannnnuuaall  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  6666  ppeerr  cceenntt  wwiitthh  aann  aabbssoolluuttee
mmaaxxiimmuumm  ooff  9999  ppeerr  cceenntt  aanndd  aabbssoolluuttee  mmiinniimmuumm  ooff  2233  ppeerr  cceenntt..

TThhee  ssuunn  sshhiinneess  ffoorr  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  ooff  22,,885544  hhoouurrss,,  bbeeiinngg
bbrriigghhtteesstt  iinn  MMaarrcchh  wwiitthh  228888..11  hhoouurrss  aanndd  lleeaasstt  bbrriigghhtt  iinn
SSeepptteemmbbeerr  wwiitthh  oonnllyy  119911..11  hhoouurrss..    WWiinndd  vveelloocciittyy  iiss  aann  aannnnuuaall
aavveerraaggee  ooff  55..99  kknnoottss,,  wwiitthh  hhiigghheesstt  vveelloocciittyy  bbeettwweeeenn  DDeecceemmbbeerr
aanndd  AApprriill..    AAnnnnuuaall  aavveerraaggee  tteemmppeerraattuurree  iiss  2299    CC  aanndd  tthhee
ccoollddeesstt  mmoonntthh  iiss  SSeepptteemmbbeerr  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  ooff  2255..55    CC..

SSooiillss  --  IInn  BBaahhííaa  ddee  CChhiissmmuuyyoo,,  tthheerree  aarree  sswwaammppss  aanndd  wweettllaannddss  iinn
aapppprrooxxiimmaatteellyy  9922  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  aarreeaa..    TThheerree  iiss  nnoo  ddrraaiinnaaggee
aanndd  llaanndd  uussee  iiss  ssccrruubb  oorr  ppaassttuurree  llaanndd,,  bbuutt  tthhee  aarreeaa  ccaann  bbee
uusseedd  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  aass  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr  bbiirrddss..    AAbboouutt  55  ppeerr
cceenntt  ooff  tthhee  ssooiillss  aarree  ffiinnee  tteexxttuurreedd  aanndd  ppoooorrllyy  ddrraaiinneedd
aalllluuvviiaall  ssooiillss  wwiitthh  rreellaattiivveellyy  ggoooodd  ssooiill  tthhaatt  iiss  aapptt  ffoorr
ppeerrmmaanneenntt  vveeggeettaattiioonn  ooff  ppaassttuurreess  oorr  ttrreeeess,,  bbuutt  wwhhiicchh  ccaann  bbee
ccuullttiivvaatteedd  ooccccaassiioonnaallllyy  ttoo  rreenneeww  oorr  eessttaabblliisshh  ggrraazziinngg  aarreeaass..
TThhee  rreemmaaiinniinngg  22  ppeerr  cceenntt  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ggoooodd  ddrraaiinnaaggee  iinn
aa  hhiillllyy  aarreeaa  wwiitthh  ssllooppeess  ooff  lleessss  tthhaann  2255  ppeerr  cceenntt  aanndd  ooff
lliimmiitteedd  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree,,  ppaassttuurreess  oorr  ssccrruubb  bbeeccaauussee
ooff  tthheeiirr  sstteeeepp  ssllooppee  aanndd  tthheeiirr  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  eerroossiioonn..
TThheeyy  aarree  sshhaallllooww  aanndd  rreeqquuiirree  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ccuullttiivvaattiioonn  oorr  ttoo
eessttaabblliisshh  ppaassttuurree  oorr  ttrreeeess..

IInn  LLooss  DDeellggaaddiittooss,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9900  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  aarreeaa  iiss
sswwaammpp  aanndd  wweettllaanndd..    TThhee  rreesstt  iiss  aalllluuvviiaall,,  ffiinnee  tteexxttuurreedd  aanndd
ppoooorrllyy  ddrraaiinneedd  ssooiillss..    AAllll  ooff  tthhee  llaanndd  iinn  LLaass  IIgguuaannaass  aanndd
PPuunnttaa  CCoonnddeeggaa  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  sswwaammppss  aanndd  wweettllaannddss..    IInn  EEll
JJiiccaarriittoo,,  tthheerree  aarree  sswwaammppss  aanndd  wweettllaannddss  oovveerr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9933
ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee..    TThheerree  aarree  ffiinnee--tteexxttuurreedd  aanndd  ppoooorrllyy
ddrraaiinneedd  aalllluuvviiaall  ssooiillss  oonn  55  ppeerr  cceenntt  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  22  ppeerr
cceenntt  aarree  ssooiillss  iinn  tthhee  vvaalllleeyyss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ddeeggrreeeess  ooff
ddrraaiinnaaggee,,  ssllooppeess  lleessss  tthhaann  55  ppeerr  cceenntt  aanndd  tthhee  hhiigghheesstt  ccaappaacciittyy
ffoorr  ffaarrmmiinngg  bbeeccaauussee  tthhee  llaanndd  iiss  vveerryy  ggoooodd  ffoorr  iinntteennssiivvee
ccuullttiivvaattiioonn  ooff  mmaannyy  ccrrooppss  wwiitthhoouutt  ddaannggeerr  ooff  eerroossiioonn..    IInn  SSaann
BBeerrnnaarrddoo,,  aallll  ooff  tthhee  aarreeaa  iiss  sswwaammpp  aanndd  wweettllaanndd,,  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee
ccaassee  iinn  LLaa  BBeerrbbeerrííaa..

TTiiddeess  --  TThhee  ttiiddeess  ggeenneerraattee  oosscciillllaattiinngg  ccuurrrreennttss  wwiitthh  ppeerriiooddss
ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhoossee  aatt  tthhee  mmoouutthh  ooff  tthhee  eessttuuaarryy  bbeeccaauussee  ooff
tthhee  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  tthhee  wwaavveess  wwiitthh  tthhee  bboottttoomm..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee
iirrrreegguullaarr  sseeaa  fflloooorr,,  tthheessee  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  nneevveerr  tthhee  ssaammee  iinn
ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess..    TThhiiss  ggiivveess  rriissee  ttoo  ddiiffffeerreenncceess  iinn  mmaaxxiimmuumm



vveelloocciittiieess  ooff  ffllooww  aanndd  eebbbb..    TThhee  ssppaacciiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee
hhoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccuurrrreennttss  ccrreeaatteess  ttiiddaall  cciirrccuullaattiioonn..

TThhiiss  ttyyppee  ooff  cciirrccuullaattiioonn  iiss  eessppeecciiaallllyy  ssttrroonngg  iinn  tthhee  sshhaallllooww
eessttuuaarriieess  wwiitthh  aa  rraannggee  ooff  ttiiddeess  ggrreeaatteerr  tthhaann  oonnee  mmeetteerr..    TThhiiss
iiss  tthhee  ccaassee  iinn  tthhee  GGuullff  ooff  FFoonnsseeccaa,,  wwhheerree  tthheeyy  eexxeerrtt  aa  pprriimmaarryy
ffoorrccee..    TThhee  ccuurrrreennttss  hhaavvee  vveerryy  ssiimmiillaarr  mmaaggnniittuuddeess  dduurriinngg  tthhee
ffllooww  aanndd  eebbbb,,  bbuutt  vvaarryy  sslliigghhttllyy  iinn  ddiirreeccttiioonn,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff
ddiiffffeerreenncceess  iinn  ffrriiccttiioonn  oonn  tthhee  wwaallllss  ooff  tthhee  cchhaannnneellss..

TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ttiiddeess  aarree  tthhee  mmaaiinn  ffoorrccee  mmoovviinngg  wwaatteerr  iinn
tthhee  GGuullff,,  wwhhiicchh  iiss  aa  sshhaallllooww  eessttuuaarryy  aanndd  tthhee  ddeeeeppeesstt  ppoooollss  aarree
ffoouunndd  iinnssiiddee  aa  lliinnee  aatt  tthhee  mmoouutthh  uupp  ttoo  1177  kkiilloommeettrreess  iinnssiiddee
tthhee  eessttuuaarryy..    TThhee  sshhaalllloowweesstt  aarreeaa  iiss  aarroouunndd  tthhee  wweettllaannddss,,
mmoouutthhss  aanndd  bbeeaacchheess  aanndd  iitt  iiss  iinn  tthhiiss  wwaatteerr  tthhaatt  aarree  ffoouunndd  tthhee
hhiigghheesstt  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ppoolllluuttiioonn,,  wwhheerree  wwaassttee  ooff  tthhee
ppooppuullaattiioonnss  lliivviinngg  oonn  tthhee  sshhoorreess  iiss  ttrraappppeedd..

AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  hhiigghh  ttiiddeess,,  tthheerree  iiss  aann  aaccccuummuullaattiioonn
ooff  wwaatteerr  ffoorr  oonnee  ttoo  ttwwoo  hhoouurrss  iinn  tthhee  BBaahhííaa  ddee  CChhoorrootteeggaa,,  wwhhiicchh
fflloowwss  aalloonngg  tthhee  CCeeddeeññoo  ccooaasstt  aanndd  tthheenn  eemmppttiieess  iinnttoo  tthhee  PPaacciiffiicc
OOcceeaann,,  ppaassssiinngg  nneeaarr  tthhee  TTiiggrree  aanndd  MMeeaanngguueerraa  iissllaannddss..    TThhiiss  iiss
wwhhyy  tthheerree  iiss  nnoo  ttrraaccee  ooff  sseeddiimmeennttaattiioonn  oouuttssiiddee  tthhiiss  lliinnee  oonn
tthhee  ccooaasstt..

IInn  tthhee  ffaarrtthheesstt  aanndd  mmoosstt  sshheelltteerreedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGuullff,,  tthhee
EEsstteerroo  RReeaall  sslloowwllyy  ddrraaiinnss  tthhee  wwaatteerr  aanndd  hhoollddss  ppoolllluuttaannttss  ffoorr
tthhee  lloonnggeesstt  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    BBaahhííaa  ddee  SSaann  LLoorreennzzoo  hhaass  aa
ccoonnssttaanntt  ffllooww  ooff  wwaatteerr  ddiissoollvviinngg  ooxxyyggeenn  aanndd  rreenneewwiinngg
nnuuttrriieennttss..    BBaahhííaa  ddee  CChhiissmmuuyyoo,,  lliikkee  tthhaatt  ooff  BBaahhííaa  ddee  SSaann
LLoorreennzzoo,,  hhaass  ssttrruuccttuurraall  ttooppooggrraapphhyy  aatt  iittss  eennttrraannccee  tthhaatt
aacccceelleerraatteess  tthhee  ffllooww  ooff  tthhee  ttiiddeess,,  ccrreeaattiinngg  llooccaall  ssoouurrcceess  ooff
ooxxyyggeennaattiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr..

GGrraavviittaattiioonnaall  cciirrccuullaattiioonn  iiss  ccrreeaatteedd  bbyy  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ddeennssiittyy
aanndd  eelleevvaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ffrreesshh  wwaatteerr  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  rriivveerrss
aanndd  tthhee  ssaalltt  wwaatteerr..    TThhee  lleessss--ddeennssee  rriivveerr  wwaatteerr  hhaass  aa  tteennddeennccyy
ttoo  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  eessttuuaarryy..    NNoonneetthheelleessss,,  tthhee
ccoommbbiinneedd  eeffffeecctt  ooff  ttiiddeess  aanndd  tthhee  wwiinndd  mmiixxeess  tthhee  ccoolluummnn  ooff
wwaatteerr,,  ccrreeaattiinngg  aa  vveerrttiiccaall  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffrreesshh  aanndd  ssaalltt
wwaatteerrss..    TThhiiss  pprroocceessss  ooff  mmiixxiinngg  eexxppllaaiinnss  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff
hhoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ggrraaddiieennttss  ooff  ssaalliinniittyy  aanndd  ddeennssiittyy..

IInn  tthhee  GGuullff  ooff  FFoonnsseeccaa,,  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ddeennssiittyy  pprroobbaabbllyy  ppllaayy  aa
mmiinnoorr  rroollee  iinn  cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  eessttuuaarryy,,  bbeeccaauussee  rruunnooffff  aanndd
tthhee  ffllooww  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  iiss  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ddooeess  nnoott  rreeaacchh  11
ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ffllooww  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  ttiiddee  oonnccee  eevveerryy  ttwweellvvee
hhoouurrss..    NNoonneetthheelleessss,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  sseevveerriittyy  ooff  tthhee  ddrryy
sseeaassoonn,,  iitt  ccoouulldd  pprroodduuccee  aa  nneeggaattiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  eessttuuaarryy..
TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  hhiigghh  eevvaappoorraattiioonn..    TThhee
ddeennssiittyy  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  ccoouulldd  bbee  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee
oocceeaann,,  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  pphheennoommeennoonn  ooff  ssiinnkkiinngg  aatt  tthhee  mmoouutthh  ooff  tthhee
GGuullff..

TTiiddaall  rraannggeess  --  LLiikkee  oonn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann
PPaacciiffiicc  CCooaasstt,,  tthhee  sseemmiiddiiuurrnnaall  ttiiddeess  aarree  iimmppoorrttaanntt  aanndd  rreeaacchh
aann  aavveerraaggee  ooff  22..66  ttoo  22..88  mmeettrreess  iinn  hheeiigghhtt  wwiitthh  eexxttrreemmeess  ooff  33..22
mmeettrreess..    TThhee  SSpprriinngg  ttiiddee  hhaass  tthhee  llaarrggeesstt  rraannggee  iinn  tthhee  yyeeaarr  aanndd



iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ggrraavviittaattiioonnaall
aattttrraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoooonn,,  tthhee  ssuunn  aanndd  tthhee  eeaarrtthh..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

UUnnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  oonn  tthhee  PPaacciiffiicc  ccooaassttaall  ppllaaiinn  iiss  ffoouunndd  iinn
tteerrrraacceess  ccoommppoosseedd  ooff  ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  ooff  mmaannyy  ggrraadduuaattiioonnss  tthhaatt
wwiiddeellyy  ccoovveerrss  tthhee  rroocckk  aalloonngg  tthhee  aalllluuvviiaall  ppllaaiinnss  ooff  tthhee
vvaalllleeyyss  ooff  tthhee  CChhoolluutteeccaa  aanndd  NNaaccaaoommee  rriivveerrss  aanndd  ppaarrtt  ooff  tthhee
RRííoo  GGooaassccoorráánn..    TThheessee  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aaqquuiiffeerrss  iinn  tthhee
aarreeaa..

IInn  tthhee  ddeellttaa  ooff  tthhee  RRííoo  CChhoolluutteeccaa,,  ffllooww  ccaann  bbee  aass  mmuucchh  aass
11,,220000  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  ddaayy,,  pprroodduucciinngg  fflloowwss  iinn  wweellllss  uupp  ttoo  9900
lliittrreess  ppeerr  sseeccoonndd  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  MMaarrccoovviiaa  aanndd  MMoonnjjaarrááss..
TThheerree  aarree  aaqquuiiffeerrss  wwiitthh  tthhiicckknneesssseess  bbeettwweeeenn  1100  aanndd  4400  mmeettrreess..
TThhee  lliimmiitt  bbeettwweeeenn  ffrreesshh  wwaatteerr  aanndd  ssaalltt  wwaatteerr  wwiitthhiinn  tthhee
aalllluuvviiaall  aaqquuiiffeerr  iiss  mmaarrkkeedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  uunnddeerrggrroouunndd
wwaatteerr  ooff  hhiigghh  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttiivviittyy..

TThhee  ddeellttaa  ooff  tthhee  RRííoo  NNaaccaaoommee  iiss  ssmmaalllleerr  aanndd  ccoonnssiissttss  ooff
ggrraannuullaarr  ddeeppoossiittss  wwhhoossee  ssiizzee  ddeeccrreeaasseess  aass  iitt  mmoovveess  aawwaayy  ffrroomm
tthhee  mmoouunnttaaiinnss..    FFlloowwss  rraannggee  bbeettwweeeenn  336600  aanndd  11330000  ccuubbiicc  mmeettrreess
ppeerr  ddaayy..    TThhee  ppeenneettrraattiioonn  ooff  tthhee  ssaalliinnee  wweeddggee  iinn  tthhiiss  aaqquuiiffeerr
lliimmiittss  eexxttrraaccttiioonn  ttoo  ttwwoo  mmiilllliioonn  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  yyeeaarr,,  tthhee
eeqquuiivvaalleenntt  ooff  6633  lliittrreess  ppeerr  sseeccoonndd  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  ffllooww..

TThhee  ddeellttaa  ooff  tthhee  RRííoo  GGooaassccoorráánn  iiss  tthhee  ssmmaalllleesstt  ooff  tthhee  tthhrreeee
wwiitthh  aa  ffllooww  ooff  aabboouutt  335500  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  ddaayy  aalltthhoouugghh  tthhee
aaqquuiiffeerr  ccoovveerrss  oonnllyy  ssiixx  ssqquuaarree  kkiilloommeettrreess..    FFllooww  ccaann  rreeaacchh  oonnee
mmiilllliioonn  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  yyeeaarr  ((3311..55  lliittrreess  ppeerr  sseeccoonndd))
ddiissttrriibbuutteedd  iinn  aallll  ooff  tthhee  aarreeaa..

TThhee  mmuunniicciippiioo  ddee  CChhoolluutteeccaa  hhaass  aabboouutt  1111  wweellllss  tthhaatt  ssuuppppllyy
88,,000000  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  ddaayy,,  pprroovviiddiinngg  8800  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  wwaatteerr
ccoonnssuummeedd  iinn  tthhaatt  cciittyy..    IInn  CCeeddeeññoo  oonnllyy  oonnee  wweellll  ssuupppplliieess  440000
ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  ddaayy  mmeeeettiinngg  aallll  ooff  tthhee  ddeemmaanndd,,  wwhhiillee  iinn
MMaarrccoovviiaa  ttwwoo  wweellllss  ssuuppppllyy  tthhee  ssaammee  aammoouunntt  aanndd  mmeeeett  tthhee  ddeemmaanndd..
IInn  SSaann  LLoorreennzzoo,,  sseevveenn  wweellllss  ssuuppppllyy  22,,770000  ccuubbiicc  mmeettrreess  ppeerr  ddaayy
aanndd  pprroovviiddee  9900  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ddeemmaanndd..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThheerree  aarree  ssaannddyy  bbeeaacchheess,,  wwiinntteerr  llaakkeess,,  mmaannggrroovveess,,  aarreeaass  ooff  sseeaa
ggrraasssseess  aanndd  eessttuuaarriieess  aammoonngg  ootthheerr  eeccoossyysstteemmss  ooff  ggrreeaatt
iimmppoorrttaannccee,,  wwhhiicchh  aarree  hhaabbiittaatt  ffoorr  mmiiggrraattoorryy  aanndd  rreessiiddeenntt
ssppeecciieess  ooff  bbiirrddss..    TThheeyy  aarree  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  bbrreeeeddiinngg  aarreeaass  ffoorr
ccooaassttaall  aanndd  mmaarriinnee  ffiisshh..    TThheeyy  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  ffoooodd
cchhaaiinnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  llooccaall  ppooppuullaattiioonnss..

TThhee  ddoommiinnaanntt  vveeggeettaattiioonn  iiss  mmaannggrroovveess  aanndd  ppaassttuurreess..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

AAvviicceennnniiaa  bbiiccoolloorr,,  AA..  ggeerrmmiinnaannss,,  CCoonnooccaarrppuuss  eerreeccttuuss,,  CCyyppeerruuss
ppaappiirruuss,,  EEiicchhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess,,  LLaagguunnccuullaarriiaa  rraacceemmoossaa,,  NNiimmpphhaaeeaa
sspppp..,,  PPaarrkkiinnssoonniiaa  aaccuulleeaattaa,,  RRhhiizzoopphhoorraa  mmaannggllee,,  TTyypphhaa
ddoommiinngguueennssiiss



1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

AAjjaaiiaa  aajjaajjaa,,  AAmmaazzoonnaa  aauurrooppaalllliiaattaa,,  AAnnaaddaarraa  ppeerrllaabbiiaattaa,,  AA..
ssiimmiilliiss,,  AA..  ttuubbeerrccuulloossaa,,  AArraattiinnggaa  hhoolloocchhlloorraa,,  CCaaiirriinniiaa
mmoosscchhaattaa,,  CCeennttrrooppoommuuss  nniiggrreesscceennss,,  CCtteennoossaauurriiaa  ssiimmiilliiss,,  EEggrreettttaa
ccaaeerruulleeaa,,  EE..  tthhuullaa,,  EEuutthhyymmuuss  lliinneeaattuuss,,  FFrreeggaattaa  mmaaggnniiffiicceennss,,
GGrraannddiiaarrccaa  ggrraannddiiss,,  IIgguuaannaa  iigguuaannaa,,  JJaaccaann  ssppiinnoossaa,,  LLeeppiiddoocchheellyyss
oolliivvaacceeaaee,,
MMyycctteerriiaa  aammeerriiccaannaa,,  PPeelleeccaannuuss  aallbbuuss,,  PPeennnnaaeeuuss  ccaalliiffoorrnniieennssiiss,,
PP..  ssttyylliirroossttrriiss,,  PP..  vvaannnnaammeeii,,  SSccoommbbeerroommoorruuss  ccoonnccoolloorr,,
TTiiggrriissoommaa  mmeexxiiccaannaa,,  TTrriinnggaa  ssoolliittaarriiaa

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

TThheerree  iiss  ssmmaallll--ssccaallee  ffiisshhiinngg,,  tthhee  ggrroowwiinngg  ooff  ffrruuiitt  aanndd  ggrraaiinnss,,
lliivvee--ssttoocckk  rraaiissiinngg,,  sshhrriimmpp  ffaarrmmss,,  ssaalltt--eexxttrraaccttiioonn  ppoonnddss  aanndd
aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreemmnnaannttss..

SSyymmbboollss::  AAll ((AAlliiaannzzaa)),,
CChh ((CChhoolluutteeccaa)),,
GG ((GGooaassccoorraann)),,
MMaa ((MMaarrccoovviiaa)),,
NN  ((NNaaccaaoommee)),, SSll  ((SSaann
LLoorreennzzoo))

2200..  LLaanndd

tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

LLaanndd  tteennuurree  iinn  tthhee  ccooaassttaall  mmuunniicciippiiooss  ooff  tthhee  GGuullff  ooff  FFoonnsseeccaa
iiss  7711  ppeerr  cceenntt  pprriivvaattee  llaanndd,,  1122..44  ppeerr  cceenntt  ppuubblliicc  llaanndd,,  99..22
ppeerr  cceenntt  lleeaasseedd  llaanndd  aanndd  mmiisscceellllaanneeoouuss  22  ppeerr  cceenntt..    TThhee  mmoosstt
wwiiddee--sspprreeaadd  aaccttiivviittiieess  aarree  lliivvee--ssttoocckk  rraaiissiinngg,,  ffaarrmmiinngg,,
sshhrriimmppiinngg,,  ssaalltt  eexxttrraaccttiioonn  aanndd  ootthheerr  ssmmaallll--ssccaallee  aaccttiivviittiieess..
BBeeccaauussee  ooff  tthhee  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  lliivvee--ssttoocckk  rraaiissiinngg  aanndd
aaggrrooiinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess,,  ssoommee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  mmeeaaggrree
rreessoouurrcceess  hhaavvee  ccoolloonniizzeedd  tthhee  hhiillllssiiddeess  aanndd  ccooaassttss..

00  EEccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee
ccooaassttaall  mmuunniicciippiiooss  ooff  tthhee
ssoouutthheerrnn  aarreeaa  tthhaatt  iinncclluuddee  tthhee
pprrooppoosseedd  RRaammssaarr  ssiitteess    PPrroodduucctt

PPrroodduuccttiioonn
AAll  GG    NN    SSll    CChh    MMaa

SShhrriimmpp 1144,,220000
hheeccttaarreess      XX   XX    XX    XX      XX      XX
SSaalltt 116611,,000000  ttoonnss

      XX          XX    XX              XX
FFiisshh 550000  ttoonnss

      XX    XX    XX    XX              XX
MMeelloonn//wwaatteerrmmeelloonn  1111,,000000
hheeccttaarreess                  XX    XX      XX      XX
MMaarraaññóónn   11,,338855
hheeccttaarreess                  XX    XX
MMaaiizzee   88,,660055
hheeccttaarreess
AAjjoonnjjoollíí   11,,228844
hheeccttaarreess      XX    XX    XX    XX      XX      XX
SSuuggaarr  ccaannee 1166,,000000
hheeccttaarreess         XX    XX      XX      XX



TThheerree  aarree  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  llaanndd  tteennuurree  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  oowwnneerrsshhiipp,,  ppuubblliicc  aanndd  rreenntteedd  llaanndd..    AAlltthhoouugghh
lliimmiitteedd  ttoo  ssmmaallll  aarreeaass,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinncclluuddee  tthheemm
bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  aann  iinnfflluueennccee  oonn  llaanndd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  aarreeaa..
2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::

AAtt  tthhee  ssiittee,,  tthheerree  aarree  ssttiillll  llaarrggee  aarreeaass  ooff  mmaannggrroovvee  bbrrookkeenn  uupp
bbyy  mmaannyy  sshhrriimmpp  ppoonnddss  aanndd  ssaalltt  eexxttrraaccttiioonn  aarreeaass..    IInn  tthhee
ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa,,  tthheerree  aarree  ppllaannttaattiioonnss  ooff  wwaatteerrmmeelloonn,,  ssuuggaarr
ccaannee,,  mmaaiizzee,,  ssoorrgghhuumm,,  sseessaammee  aanndd  eexxtteennssiivvee  lliivvee--ssttoocckk  rraaiissiinngg..

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

AAtt  tthhee  ssiittee::  hheeaavvyy  ffiisshhiinngg,,  tthhee  iilllleeggaall  eexxttrraaccttiioonn  ooff  wwoooodd
ffrroomm  tthhee  mmaannggrroovvee  ffoorr  ttrraaddee,,  ssaalltt  ppoonnddss,,  ppoonnddss  ffoorr  tthhee
rraanncchhiinngg  ooff  sshhrriimmpp,,  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rrooaaddss,,  sseeddiimmeennttss,,  aanndd
mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  aarreeaass  ooff  hhaattcchhiinngg..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa::  iinnaaddeeqquuaattee  uussee  ooff  ppeessttiicciiddeess,,  ppoooorr
ddiissppoossaall  ooff  wwaassttee,,  aacccceelleerraatteedd  eerroossiioonn  aanndd  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee
ffaarrmmiinngg  ffrroonnttiieerr..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

GGoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  hhaavvee  mmaaddee  eeffffoorrttss  ttoo  pprroommoottee
ccoonnsseerrvvaattiioonn  bbyy  pprroovviiddiinngg  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tteecchhnniiccaall
aassssiissttaannccee  ttoo  ssmmaallll--ssccaallee  ffiisshheerrmmeenn  tthhrroouugghh  tthhee  DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall  ddee  PPeessccaa,,  rreeqquuiirriinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr
ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss,,  mmoonniittoorriinngg  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  GGuullff  ooff
FFoonnsseeccaa,,  ffoorrmmiinngg  aa  ttrriippaarrttiittee  ccoommmmiissssiioonn  ((EEll  SSaallvvaaddoorr,,
HHoonndduurraass  aanndd  NNiiccaarraagguuaa))  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aaccttiivviittiieess
aanndd  ccrreeaattiinngg  tthhee  rreeggiioonnaall  pprroojjeecctt  PPRROOGGOOLLFFOO..    NNGGOOss  hhaavvee
ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  mmoonniittoorriinngg  ooff  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  gguullff,,  ffoorr
eexxaammppllee  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  DDeeffeennssaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  FFlloorraa
yy  FFaauunnaa  ddeell  GGoollffoo  ddee  FFoonnsseeccaa  ((CCOODDDDEEFFFFAAGGOOLLFF))..

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

TThhee  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  AAmmbbiieennttee  ((SSEERRNNAA))  hhaass
ccaarrrriieedd  oouutt  ssttuuddiieess  aaiimmeedd  aatt  ddeeccllaarriinngg  tthheessee  wweettllaannddss  aass
pprrootteecctteedd  aarreeaass  wwiitthh  wweellll--ddeeffiinneedd  lliimmiittss  aanndd  tthheeiirr  bbiioollooggiiccaall
aanndd  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  SSEERRNNAA  hhaass
wwoorrkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess  ttoo
ccooooppeerraattee  iinn  pprrootteeccttiinngg  tthhee  eeccoossyysstteemmss  iinn  tthhee  GGuullff..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

AA  llaabboorraattoorryy  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  ttoo  aannaallyyssee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  tthhee
GGuullff..    TThhee  rreeggiioonnaall  pprroojjeecctt  PPRROOGGOOLLFFOO  ccaarrrriieedd  oouutt  ssttuuddiieess  oonn
tthhee  uussee  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  aanndd  aannootthheerr  pprroojjeecctt  iiss  ssttuuddyyiinngg
tthhee  llaayyiinngg  ooff  eeggggss  bbyy  tthhee  mmaarriinnee  ttuurrttllee  LLeeppiiddoocchheellyyss  oolliivvaacceeaa..
OOtthheerr  rreesseeaarrcchh  iiss  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  sshhrriimmpp  rraanncchhiinngg
aanndd  ssmmaallll--ssccaallee  ffiisshhiinngg..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::



SSeevveerraall  pprriivvaattee  aanndd  ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  ssuuppppoorrtt
ccoonnsseerrvvaattiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  ssoouutthheerrnn  HHoonndduurraass  aanndd  hhaavvee
iimmpplleemmeenntteedd  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  pprrootteeccttiioonn,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd
eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn..    AAmmoonngg  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree
PPRROOGGOOLLFFOO,,  DDIIGGEEPPEESSCCAA,,  PPRROOAARRCCAA//CCAAPPAASS,,  IIUUCCNN,,  PPRROOMMAANNGGLLEE,,
CCOODDDDEEFFFFAAGGOOLLFF,,  SSEERRNNAA,,  AANNDDAAHH,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommmmiitttteeeess  ooff
cchhiillddrreenn  aanndd  sseevveerraall  mmuunniicciippaalliittiieess  tthhaatt  hhaavvee  oorrggaanniisseedd
mmuunniicciippaall  eennvviirroonnmmeennttaall  uunniittss..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttoouurriisstt  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  iinn
tthheessee  aarreeaass  aarree  rreessoorrttss,,  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg,,  hhuunnttiinngg,,  aaqquuaattiicc
ssppoorrttss  aanndd  bbiirrdd  wwaattcchhiinngg..    HHootteellss  aanndd  bbeeaacchh  hhoouusseess  hhaavvee  bbeeeenn
ccoonnssttrruucctteedd  iinn  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoommmmuunniittiieess..    MMoosstt  ooff  tthhee
ttoouurriissttss  uussiinngg  tthheessee  ssiitteess  aarree  HHoonndduurraannss,,  wwiitthh  tthhee  EEaasstteerr
ppeerriioodd  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ppeerriioodd..

2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::

TThhee  pprrooppoosseedd  wweettllaannddss  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  mmuunniicciippiiooss  ooff  AAlliiaannzzaa,,
GGooaassccoorráánn,,  NNaaccaaoommee  aanndd  SSaann  LLoorreennzzoo  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  VVaallllee
aanndd  iinn  tthhee  mmuunniicciippiiooss  ooff  CChhoolluutteeccaa,,  MMaarrccoovviiaa  aanndd  NNaammaassiigguuee  iinn
tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  CChhoolluutteeccaa..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss
ooff  tthheessee  wweettllaannddss  aanndd  ccuurrrreenntt  lleeggiissllaattiioonn,,  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ooppeerraattiioonnss  aarree  tthhee
AAddmmiinniissttrraacciióónn  FFoorreessttaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  CCoorrppoorraacciióónn  HHoonndduurreeññaa  ddee
DDeessaarrrroolllloo  FFoorreessttaall  ((AAFFEE//CCOOHHDDEEFFOORR))  aanndd  DDIIGGEEPPEESSCCAA..    RReegguullaattiioonnss
aarree  sseett  bbyy  SSEERRNNAA  aass  tthhee  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  SSiisstteemmaa
NNaacciioonnaall  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass  ddee  HHoonndduurraass  ((SSIINNAAPPHH))..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

AAddmmiinniissttrraacciióónn  FFoorreessttaall  ddeell  EEssttaaddoo
CCoorrppoorraacciióónn  HHoonndduurreeññaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  FFoorreessttaall  ((AAFFEE//CCOOHHDDEEFFOORR))
CCooll..  EEll  CCaarrrriizzaall  NNoo..  11
TTeegguucciiggaallppaa
HHoonndduurraass

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  AAmmbbiieennttee..    PPrrooppuueessttaa  ddee
DDeeccllaarraattoorriiaa  ddee  CCoorrrreeddoorr  BBiioollóóggiiccoo  MMeessooaammeerriiccaannoo  ""PPaaccííffiiccoo  ddee
HHoonndduurraass"",,  11999999..


