
IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  oonn  RRaammssaarr  WWeettllaannddss

11..  DDaattee  tthhiiss  sshheeeett  wwaass  ccoommpplleetteedd//uuppddaatteedd::  1122  MMaarrcchh  11999977

22..  CCoouunnttrryy::  EEll  SSaallvvaaddoorr

33..  NNaammee  ooff  wweettllaanndd::  LLaagguunnaa  EEll  JJooccoottaall

44..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ccoooorrddiinnaatteess::

1133    1155''  NNoorrtthh  llaattiittuuddee
8888    1166''  WWeesstt  lloonnggiittuuddee

55..  AAllttiittuuddee::  2244  mmeettrreess  aabboovvee  sseeaa  lleevveell

66..  AArreeaa::  11557711  hheeccttaarreess..    ((DDuurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  llaakkee
ccoovveerrss  aabboouutt  990000  hheeccttaarreess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddaattaa  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttoo
GGeeooggrrááffiiccoo  NNaacciioonnaall  iinn  11999933,,  bbuutt  eexxppaannddss  uupp  ttoo  11880000  hheeccttaarreess
dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee
SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree..    FFoorr
ddeessiiggnnaattiioonn  aass  aa  RRaammssaarr  ssiittee,,  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee
sslliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  11557711  hheeccttaarreess  aass  ddeeccllaarreedd  bbyy  EExxeeccuuttiivvee
DDeeccrreeee  NNoo..  668899  ooff  33  JJuunnee  11999966..))

77..  OOvveerrvviieeww::

TThhiiss  ssiittee  iiss  aa  llaakkee  ssuupppplliieedd  bbyy  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  ffrroomm  tthhee
llaavvaa  bbeedd  ooff  tthhee  CChhaappaarrrraassttiiqquuee  vvoollccaannoo  iinn  aa  ddeepprreessssiioonn  bbeettwweeeenn
tthhee  vvoollccaannoo  aanndd  tthhee  JJuuccuuaarráánn  HHiillllss..    TThhee  llaakkee  iiss  sshhaallllooww,,  bbuutt
iiss  ffiilllleedd  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff  ffllooooddiinngg  ooff  tthhee  RRííoo  GGrraannddee  ddee  SSaann
MMiigguueell..

88..  WWeettllaanndd  ttyyppee::  FFrreesshhwwaatteerr,,  llaaccuussttrriinnee  wweettllaanndd;;  MM,,  NN,,  OO,,  UU

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

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

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

CCaarrllooss  RRoobbeerrttoo  HHaassbbúúnn
EExx--JJeeffee,,  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  RReennoovvaabblleess
MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  22226655
SSaann  SSaallvvaaddoorr
TTeell..::  ((550033))  229944  00556666
FFaaxx::    ((550033))  229944  00557755

MMaannuueell  BBeenníítteezz  AArriiaass
RReepprreesseennttaannttee  NNaacciioonnaall  ddee  UUIICCNN
CCaallllee  NNuueevvaa  NNoo..  22,,  ccaassaa  nnoo..  99
CCoolloonniiaa  EEssccaallóónn
SSaann  SSaallvvaaddoorr
TTeell..::  88((550033))  9988  5599  4488



FFaaxx::    ((550033))  9988  5599  6688

NNeessttoorr  WWiiddeevvooxxhheell  LL..
PPrrooggrraammaa  ddee  HHuummeeddaalleess  ddee  CCeennttrrooaamméérriiccaa
3311  aavveenniiddaa  11--1122,,  zzoonnaa  77
UUttaattllaann
CCiiuuddaadd  ddee  GGuuaatteemmaallaa,,  GGuuaatteemmaallaa
TTeell..//FFaaxx::  ((550022))  229944  66884499

AAnnddrrééss  SSáánncchheezz
SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  RReennoovvaabblleess
CCaannttóónn  yy  CCaallllee  EEll  MMaattaazzaannoo
SSooyyaappaannggoo
SSaann  SSaallvvaaddoorr

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

1133..  GGeenneerraall  llooccaattiioonn::

LLaagguunnaa  EEll  JJooccoottaall  iiss  aaddmmiinniissttrraattiivveellyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmuunniicciippiioo  ooff
EEll  TTrráánnssiittoo,,  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSaann  MMiigguueell,,  aabboouutt  2200
kkiilloommeettrreess  ssoouutthhwweesstt  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  SSaann  MMiigguueell..    IItt  iiss  llooccaatteedd
iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  rreeggiioonn  ooff  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  iinn  aann  iinnllaanndd  vvaalllleeyy
bboorrddeerriinngg  tthhee  CChhaappaarrrraassttiiqquuee  vvoollccaannoo  iinn  tthhee  nnoorrtthh  aanndd  tthhee
JJuuccuuaarráánn  hhiillllss  iinn  tthhee  ssoouutthh..

1144..  PPhhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  llaakkee  iiss  bbaassiiccaallllyy  aa  ddeepprreessssiioonn  ffoorrmmeedd  bbyy  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr
ffrroomm  tthhee  llaavvaa  bbeedd  ooff  tthhee  CChhaappaarrrraassttiiqquuee  vvoollccaannoo  aanndd  iiss  ddeeeeppeesstt
iinn  tthhee  nnoorrtthh..    TThhee  llaakkee  iiss  oonn  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  ooff  tthhee  RRííoo  GGrraannddee
ddee  SSaann  MMiigguueell,,  wwhhiicchh  iiss  ffllooooddeedd  dduurriinngg  sseeaassoonnss  ooff  hheeaavvyy
rraaiinnffaallll  aanndd  wwhhiicchh  ssuupppplliieess  tthhee  llaakkee  wwiitthh  vvoollccaanniicc  aanndd
aalllluuvviiaall  sseeddiimmeennttss..

TThheerree  iiss  lliittttllee  ddaattaa  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  llaakkee..    IItt  iiss  kknnoowwnn  tthhaatt
iittss  aavveerraaggee  ddeepptthh  rraannggeess  bbeettwweeeenn  11..55  aanndd  33  mmeettrreess  ffrroomm  tthhee  ddrryy
sseeaassoonn  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  mmaaxxiimmuumm  pprreecciippiittaattiioonn..    IIttss  sshhoorree  iiss
aallmmoosstt  cciirrccuullaarr,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    DDuurriinngg  tthhee
rraaiinnyy  sseeaassoonn,,  hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  jjooiinneedd  ttoo  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  ooff  tthhee
RRííoo  GGrraannddee  ddee  SSaann  MMiigguueell..    TThhee  llaakkee  hhaass  ttwwoo  oouuttlleettss::  oonnee
nnaattuurraall  aanndd  tthhee  ootthheerr  aarrttiiffiicciiaall..    TThhee  aarrttiiffiicciiaall  oouuttlleett  wwaass
ccrreeaatteedd  bbyy  ccaattttllee  rraanncchheerrss  iinn  tthhee  aarreeaa..    BBootthh  oouuttlleettss  ddrraaiinn
ttoowwaarrdd  tthhee  RRííoo  GGrraannddee  ddee  SSaann  MMiigguueell..

1155..  HHyyddrroollooggiiccaall  vvaalluueess::

TThhee  llaakkee  hhaass  ssooiillss  ooff  vvoollccaanniicc  oorriiggiinn,,  aa  uunniiqquuee  ggeeoommoorrpphhoollooggyy
aanndd  tthhee  wwaatteerr  iiss  ooff  uunniiqquuee  oorriiggiinn..    TThheerree  aarree  hhoott  sspprriinnggss  iinn
ssoommee  ppaarrttss  ooff  tthhee  llaakkee..

TThhee  llaakkee  aaccttss  aass  aa  ssttoorraaggee  aarreeaa  ffoorr  rraaiinn  wwaatteerr  dduurriinngg  tthhee
wwiinntteerr,,  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff
pprroodduuccttiivviittyy..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  llaakkee  iiss  jjuusstt  1122  kkiilloommeettrreess
ffrroomm  tthhee  mmoouutthh  ooff  tthhee  rriivveerr  iinn  tthhee  BBaahhííaa  ddee  JJiiqquuiilliissccoo,,
mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  llaarrggee  ddiivveerrssiittyy  ooff  ffiisshh  ooff  bbootthh  ffrreesshhwwaatteerr  aanndd



eessttuuaarriinnee  ssppeecciieess  aanndd  ppllaayyiinngg  aann  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  rroollee  aatt
tthhee  llooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss..

TThhee  llaakkee  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  ffllooooddppllaaiinn  ffuullffiill  sseevveerraall  ffuunnccttiioonnss..
FFiirrsstt,,  tthheeyy  sseerrvvee  aass  aa  rreesseevvooiirr  ffoorr  wwaatteerr..    SSeeccoonndd,,  tthheeyy
ppeerrmmiitt  ssttoorraaggee  ooff  wwaatteerr  dduurriinngg  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  aanndd  rreecchhaarrggee
tthhee  aaqquuiiffeerrss..    TThhiirrdd,,  tthheeyy  ccoonnttrrooll  ffllooooddiinngg  ffaarrtthheerr  ddoowwnn
rriivveerr,,  ffuunnccttiioonniinngg  aass  aa  ssuummpp  iinn  ppeerriiooddss  ooff  ffllooooddiinngg  aanndd  aass  aa
ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    TThhiiss  ssyysstteemm  iiss  kknnooww  aass  aa
""sswwiittcchh""  ssyysstteemm..

1166..  EEccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess::

TThhee  llaakkee  iiss  iinn  aann  aarreeaa  ooff  hhoott  ssuubbttrrooppiiccaall  wweett  ffoorreesstt  ((bbhh--sstt  cc,,
aaccccoorrddiinngg  ttoo  HHoollddrriiddggee''ss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  lliiffee  zzoonneess,,  11997755))
wwiitthh  aann  aavveerraaggee  aannnnuuaall  tteemmppeerraattuurree  ooff  2266    CC,,  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy
ooff  7700  ppeerr  cceenntt  aanndd  lliigghhtt  aanndd  sstteeaaddyy  yyeeaarr--rroouunndd  wwiinnddss  bblloowwiinngg
aatt  aa  vveelloocciittyy  ooff  55..88--99  kkiilloommeettrreess  ppeerr  hhoouurr..    AAvveerraaggee  aannnnuuaall
ssuunnsshhiinnee  iiss  88..55  hhoouurrss  ppeerr  ddaayy,,  ppootteennttiiaall  eevvaappoorraattiioonn  ooff  tthhee
wwaatteerr  ssuurrffaaccee  iiss  22220022  mmmm  aanndd  aavveerraaggee  aannnnuuaall  pprreecciippiittaattiioonn  iiss
11775500  mmmm..

1177..  NNootteewwoorrtthhyy  fflloorraa::

TThhee  aaqquuaattiicc  vveeggeettaattiioonn  iinn  tthhee  llaakkee  iiss  vveerryy  ddiivveerrssee  aanndd
iinncclluuddeess  eemmeerrsseedd,,  ssuubbmmeerrggeedd,,  ffllooaattiinngg  aanndd  sshhoorree  vveeggeettaattiioonn  iinn
aaddddiittiioonn  ttoo  pphhyyttooppllaannkkttoonn  tthhaatt  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ssttuuddiieedd..    TThhee
aarreeaa  ooff  ssuubbmmeerrggeedd  vveeggeettaattiioonn  iiss  llaarrggeesstt,,  ffoorrmmiinngg  aa  ddeennssee
ssuurrffaaccee  tthhaatt  ccoovveerrss  tthhee  llaakkee  aanndd  tthhaatt  sseerrvveess  aass  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr
wwaatteerrffoowwll..    TThhee  ddoommiinnaanntt  ssppeecciieess  aarree  CCeerraattoopphhyylluumm  ddeerrmmeessuumm,,
HHiiddrriillllaa  vveerrttiicciillllaattaa  aanndd  NNaajjaass  sspppp..    TThhee  eemmeerrsseedd  vveeggeettaattiioonn
iiss  ccoommppoosseedd  eennttiirreellyy  ooff  NNyymmpphhaaeeaa  aammppllaa,,  wwhhiillee  aammoonngg  tthhee
ffllooaattiinngg  ppllaannttss  EEiicchhoorrnniiaa  ccrraassssiippeess  iiss  tthhee  mmoosstt  aabbuunnddaanntt..
TThheerree  iiss  aallssoo  AAzzoollllaa  ccaarroolliinniiaannaa,,  LLeemmnnaa  sspppp..,,  PPiissttiiaa
ssttrraattiiooddeess  aanndd  SSppiirrooddeellaa  sspppp..    TThheerree  iiss  aallssoo  aa  ffllooaattiinngg  ffeerrnn,,
SSaallvviinniiaa  aauurriiccuullaattaa..    TThhee  mmoosstt  nnoottiicceeaabbllee  ssppeecciieess  ooff  sshhoorree
vveeggeettaattiioonn  aarree  PPhhrraaggmmiitteess  ccoommmmuunniiss,,  SSaaggiittttaarriiaa  llaanncciiffoolliiaa  aanndd
TTyypphhaa  aanngguussttiiffoolliiaa..

MMoosstt  ooff  tthhee  aarrbboorreeaall  vveeggeettaattiioonn  aarroouunndd  tthhee  wweettllaanndd  hhaass  bbeeeenn
ccuutt  ddoowwnn,,  bbuutt  tthheerree  aarree  ssttiillll  iissoollaatteedd  ssppeecciimmeennss  ooff  ppiimmiieennttoo
((PPhhiillllaannttuuss  eellssiiaaee)),,  ccaarrrreettoo  ((PPiitteecceelllloobbiiuumm  ssaammaann)),,  cceeiibbaa
((CCeeiibbaa  ppeennttaannddrraa))  aanndd  ppaappaallóónn  ((CCooccccoolloobbaa  ccaarraassaannaa))..

1188..  NNootteewwoorrtthhyy  ffaauunnaa::

LLaagguunnaa  EEll  JJooccoottaall  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  pprriimmaarriillyy  bbyy  iittss  bbiirrddlliiffee..
IItt  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  nnaattuurraall  bbooddyy  ooff  wwaatteerr  iinn  EEll  SSaallvvaaddoorr
oonn  tthhee  mmiiggrraattiioonn  rroouuttee  ooff  wwiilldd  bbiirrddss..    SSppeecciieess  ssuucchh  aass  AAnnaass
aammeerriiccaannaa,,  AA..  ccllyyppeeaattaa,,  AA..  ddiissccoorrss  aanndd  AAyytthhhhiiaa  aaffffiinniiss  ppaassss
dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn  ((NNoovveemmbbeerr  ttoo  MMaarrcchh))..    AAmmoonngg  tthhee  mmoosstt
iimmppoorrttaanntt  rreessiiddeenntt  ssppeecciieess  aarree  CCaaiirriinnaa  mmoosscchhaattaa,,  DDeennddrrooccyyggnnaa
aauuttuummnnaalliiss,,  DD..  bbiiccoolloorr  aanndd  OOxxyyuurraa  ddoommiinniiccaa,,  wwhhiicchh  aarree
ccoonnssiiddeerreedd  eennddaannggeerreedd  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ssmmaallll  ppooppuullaattiioonnss..
OOtthheerr  ccoommmmoonn  ssppeecciieess  rreessiiddeenntt  iinn  tthhee  aarreeaa  aarree  BBuuttoorriiddeess
vviirreesscceennss,,  FFuulliiccaa  aammeerriiccaannaa,,  GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss,,  HHiimmaannttooppuuss
hhiimmaannttooppuuss,,  JJaaccaannaa  ssppiinnoossaa,,  PPooddiilluummbbiiss  ppooddiicceeppss,,  PPoorrpphhyyrruullaa
mmaarrttiinniiccaa,,  PPoorrzzaannaa  ccaarroolliinnaa  aanndd  TTaacchhyybbaappttuuss  ddoommiinniiccuuss..



TThheerree  aarree  iimmppoorrttaanntt  ppooppuullaattiioonnss  ooff  rreeppttiilleess  ssuucchh  aass  CCrrooccooddiilluuss
aaccuuttuuss,,  aann  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess,,  BBooaa  ccoonnssttrriiccttoorr,,  CCtteennoossaarruuaa
ssiimmiilliiss,,  IIgguuaannaa  iigguuaannaa  aanndd  tthhee  ttuurrttllee  KKiinnoosstteerrnnuumm  sspppp..    TThheerree
aarree  sseevveerraall  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  ooff  mmaammmmaallss  ssuucchh  aass  tthhee  wwhhiittee--
ttaaiilleedd  ddeeeerr  ((OOddooccooiilluuss  vviirrggiinniiaannuuss))  aanndd  tthhee  ccooyyoottee  ((CCaanniiss
llaattrraannss))  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..

CCeerrttaaiinn  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  aarree  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr
ccoommmmeerrcciiaall  vvaalluuee  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  ffoooodd..    TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
ssppeecciieess  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  aabbuunnddaannccee  aarree  ttwwoo  iinnttrroodduucceedd  ssppeecciieess::
gguuaappoottee  ttiiggrree  ((CChhiicchhllaassoommaa  mmaannaagguueennssee))  aanndd  ttiillaappiiaa  ((TTiillaappiiaa
aauurreeaa))..    OOtthheerr  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciieess  aarree  CCiicchhllaassoommaa  ttrriimmaaccuullaattuumm,,
ssppeecciieess  iinn  tthhee  PPooeecciilliiddaaee  ffaammiillyy  aanndd  bboottttoomm  ffiisshh  ssuucchh  aass
DDoorrmmiittaattoorr  llaattiiffrroonnss..

1199..  SSoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess::

AAmmoonngg  tthhee  ssoocciiaall  vvaalluueess,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iiss  tthhee  mmaaiinntteennaannccee
ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  llaakkee  aanndd  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg
aarreeaass..    TThhee  llooccaall  ppooppuullaattiioonn  nnoott  oonnllyy  lliivveess  ffrroomm  ffiisshhiinngg  bbuutt
aallssoo  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  ccuullttuurree  bbaasseedd  oonn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  llaakkee''ss
ppllaanntt  aanndd  aanniimmaall  rreessoouurrcceess..    FFllooaattiinngg  ppllaannttss  aarree  uusseedd  aass
ffoorraaggee,,  ffeerrttiilliizzeerr  aanndd  oorrnnaammeennttaall  ppllaannttss  ssoolldd  ffoorr  hhoolliiddaayyss..
EEmmeerrggeenntt  ppllaannttss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd
mmaannuuffaaccttuurree  ooff  uuttiilliittaarriiaann  hhaannddiiccrraaffttss..    WWiillddlliiffee  iiss  aa  ssoouurrccee
ooff  pprrootteeiinn  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  ffiisshh  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee
ppooppuullaattiioonnss  ooff  nneessttiinngg  dduucckkss  iinn  tthhee  aarreeaa..

TThheerree  aarree  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  ccuussttoommss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreelliiggiioonn  aanndd
oorraall  ttrraaddiittiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..    AAmmoonngg  tthhee  rreelliiggiioouuss  aaccttiivviittiieess  iiss
aa  pprroocceessssiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  iinn  hhoonnoouurr  ooff  tthhee  VViirrggeenn
ddee  llaa  PPaazz,,  ppaattrroonn  ssaaiinntt  ooff  tthhee  ttoowwnn  ooff  SSaann  MMiigguueell..    AA  ssmmaallll
ssttaattuuee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  hheerr  hhoonnoouurr  oonn  tthhee  ssllooppeess  ooff  tthhee
CChhaappaarrrraassttiiqquuee  vvoollccaannoo..    TThhiiss  ttrraaddiittiioonnaall  pprroocceessssiioonn  iiss  hheelldd
oonn  2266  NNoovveemmbbeerr  aanndd  ootthheerr  ttiimmeess  iinn  ppeerriiooddss  ooff  ddrroouugghhtt  aass  aa
tteessttaammeenntt  ooff  ffaaiitthh  aanndd  aa  pprraayyeerr  ffoorr  rraaiinn  ffoorr  tthhee  hhaarrvveessttss..
TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  oorraall  ttrraaddiittiioonnss  aarree  tthhee  lleeggeennddss  aanndd
ttrraaddiittiioonnss  ooff  SSiiggüünnaabbaa,,  CCiippiittiioo,,  CCaaddeejjoo  aanndd  ootthheerrss,,  wwhhiicchh  aarree
ccoommmmoonn  tthhrroouugghhoouutt  EEll  SSaallvvaaddoorr  aanndd  wwhhoossee  oorriiggiinn  pprroobbaabbllyy  ggooeess
bbaacckk  ttoo  pprree--CCoolluummbbiiaann  ttiimmeess..

2200..  LLaanndd  tteennuurree//oowwnneerrsshhiipp  ooff::

AAtt  tthhee  ssiittee::  CCoonnttiinneennttaall  bbooddiieess  ooff  wwaatteerr  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee
CCoonnssttiittuuttiioonn  aass  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy..    TThhee  llaanndd  aarroouunndd  tthhee  llaakkee  iiss
mmoossttllyy  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy,,  eexxcceepptt  aa  ssmmaallll  ssttrriipp  iinn  tthhee  nnoorrtthh,,
wwhhiicchh  iiss  ooccccuuppiieedd  bbyy  tthhee  sseettttlleemmeennttss  ooff  EEll  BBoorrbboollllóónn  aanndd  LLaa
CCuurrrruunncchhaa  oonn  llaavvaa  fflloowwss  ooff  tthhee  CChhaappaarrrraassttiiqquuee  aanndd  SSaann  MMiigguueell
vvoollccaannooss..    BBeeccaauussee  tthhiiss  llaanndd  iiss  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy,,  mmoosstt  ooff  tthhee
sseettttlleerrss  oonn  tthhee  sshhoorree  llaacckk  ttiittllee  ttoo  tthhee  llaanndd..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa::  MMoosstt  ooff  tthhee  llaanndd  aarroouunndd  tthhee  llaakkee  iiss
pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  llaarrggee  llaanndd  oowwnneerrss,,  uusseedd  ffoorr
rraanncchhiinngg  aanndd  aaggrriiccuullttuurree..    PPaarrtt  ooff  iitt  iiss  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooppeerrttyy..

2211..  CCuurrrreenntt  llaanndd  uussee::



AAtt  tthhee  ssiittee::  TThhee  mmaaiinn  hhuummaann  aaccttiivviittiieess  aarree  ssmmaallll--ssccaallee  ffiisshhiinngg
bbyy  aabboouutt  117700  ffiisshheerrmmeenn  ((ssuurrvveeyy  ooff  11999900)),,  wwhhoo  ffiisshh  wwiitthh  lliinneess,,
nneettss,,  hhaarrppoooonnss  aanndd  mmaaiinnllyy  tthhrrooww  nneettss..    MMoosstt  hhoouusseehhoolldd
aaccttiivviittiieess  ttaakkee  ppllaaccee  oonn  tthhee  sshhoorreess  ooff  tthhee  llaakkee::  tthhee  ddrraawwiinngg
ooff  wwaatteerr,,  ddiissppoossaall  ooff  wwaassttee,,  tthhee  wwaasshhiinngg  ooff  ccllootthheess  aanndd
bbaatthhiinngg..    RReessoouurrcceess  ffrroomm  tthhee  llaakkee  aarree  uusseedd  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn
((rreeeeddss))  aanndd  ffoorr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  uutteennssiillss  aanndd  hhaannddiiccrraaffttss
((TTyypphhaa  sspppp..))..    AAqquuaattiicc  ffllooaattiinngg  ppllaannttss  aarree  ffrreeqquueennttllyy  uusseedd  ffoorr
ffeeeeddiinngg  ccaattttllee  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa::  TThhee  mmaaiinn  llaanndd  uussee  iinn  tthhee  aarreeaa
ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  llaakkee  iiss  aaggrriiccuullttuurree,,  mmaaiinnllyy  tthhee  ggrroowwiinngg  ooff
mmaaiizzee,,  ssuuggaarr  ccaannee  aanndd  wwaatteerrmmeelloonn..    CCaattttllee  rraanncchhiinngg  iiss  tthhee  mmaaiinn
llaanndd  uussee  nneeaarr  tthhee  llaakkee,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  tthhee  nnoorrtthheeaasstteerrnn  sshhoorree..

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

AAtt  tthhee  ssiittee::  AAtttteemmppttss  wweerree  mmaaddee  ttoo  ddrryy  tthhee  llaakkee  iinn  oorrddeerr  ttoo
ccrreeaattee  llaanndd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  lliivveessttoocckk  rraaiissiinngg  bbyy  ddiiggggiinngg
aann  aarrttiiffiicciiaall  ddrraaiinnaaggee  ccaannaall  ttoowwaarrddss  tthhee  RRííoo  GGrraannddee  ddee  SSaann
MMiigguueell..    TThhiiss  pprroojjeecctt  wwaass  bblloocckkeedd  bbyy  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss  wwhhoo
aappppeeaalleedd  ttoo  tthhee  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa
SSiillvveessttrree  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn..

IInn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa::  TThhee  mmaaiinn  ddiissttuurrbbaannccee  iinn  tthhee
ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  iiss  ddeeffoorreessttaattiioonn,,  wwhhiicchh  hhaass  aalltteerreedd  tthhee
eennvviirroonnmmeenntt..    TThhee  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  ssttrreeaammss  hhaass  bbeeeenn
rreedduucceedd  aanndd  sseeddiimmeennttaattiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd..    TThhee  uussee  ooff
ppeessttiicciiddeess  oonn  ccrrooppss  aarree  aa  ppootteennttiiaall  pprroobblleemm  ffoorr  tthhee
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffoorr  tthhee  ffoooodd  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..

2233..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn::

IInn  11997766,,  tthhee  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree
rreeccooggnniisseedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  llaakkee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee
aassssoocciiaatteedd  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  aanndd  bbeeccaauussee  ooff  iittss  iimmppoorrttaannccee  ffoorr
tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  aarreeaa..    CCoonnsseerrvvaattiioonn  wwaass  bbeegguunn  wwiitthh  tthhee
hhiirriinngg  ooff  ppaarrkk  wwaarrddeennss  cchhoosseenn  ffrroomm  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..    TThhee
nnuummbbeerr  ooff  wwaarrddeennss  hhaass  vvaarriieedd,,  bbuutt  aatt  oonnee  ttiimmee  tthheerree  wweerree  eeiigghhtt
ppaarrkk  wwaarrddeennss..    AAtt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee,,  tthheerree  iiss  aa  ddiirreeccttoorr,,  aann
aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  sseevveenn  ppaarrkk  wwaarrddeennss  ((tthhrreeee  ppaaiidd  bbyy  tthhee
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ffoouurr  ppaaiidd  bbyy  aann  NNGGOO))..

IImmppoorrttaanntt  pprroojjeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemm
ooff  wwiillddlliiffee  aanndd  ffoorreessttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  hhuunnttiinngg  aanndd  tthhee
ccuuttttiinngg  ooff  ttrreeeess  iinn  tthhee  nneeaarrbbyy  aarreeaa..    WWiillddlliiffee  hhaass  bbeeeenn
mmaannaaggeedd  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  nneessttiinngg  bbooxxeess  ffoorr  tthhee  bbllaacckk--bbeelllliieedd
wwhhiissttlliinngg--dduucckk  ((ppiisshhiisshhee))  ((DDeennddrrooccyyggnnaa  aauuttuummnnaalliiss))..    TThhee
pprrooggrraammmmee  uusseess  aann  aavveerraaggee  ooff  115500  bbooxxeess  aanndd  hhaass  uusseedd  aa  ttoottaall  ooff
445500  bbooxxeess  ssiinnccee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..    AAss  aa  rreessuulltt  ooff
tthhiiss  pprroojjeecctt,,  tthhee  dduucckk  ppooppuullaattiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  550000  ttoo
1155,,000000  bbiirrddss..    SSiinnccee  11999922,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4488,,000000  eeggggss  hhaavvee  bbeeeenn
ssoolldd  oorr  ccoonnssuummeedd  bbyy  tthhee  llooccaall  iinnhhaabbiittaannttss..    TThheerree  aarree
vvoolluunnttaarryy  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  llaattrriinneess  aanndd  ffuueell--
eeffffiicciieenntt  ssttoovveess  aanndd  ootthheerr  iimmpprroovveemmeennttss  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree..



IInn  11999922,,  tthhee  SSeeccrreettaarriiaa  EEjjeeccuuttiivvaa  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee,,  wwiitthh  tthhee
ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  AAssoocciiaacciióónn  AAmmiiggooss  ddeell
AArrbbooll  aanndd  tthhee  CCoommiittee  SSiinnddiiccaall  PPrroo--DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee,,  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddiikkeess
ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iinn  tthhee  llaakkee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  tthhee
ddrraaiinnaaggee  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  aann  aarrttiiffiicciiaall  cchhaannnneell  bbyy
rraanncchheerrss  iinn  tthhee  aarreeaa..    TThhee  ddiikkeess  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee
ccoommmmuunniittiieess,,  NNGGOOss  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..

IInn  11999955,,  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  llaakkee  wwaass  mmaarrkkeedd  bbyy  tthhee  SSeerrvviicciioo  ddee
PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarriiaa
EEjjeeccuuttiivvaa  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  IIUUCCNN  aanndd  tthhee
IInnssttiittuuttoo  GGeeooggrrááffiiccoo  NNaacciioonnaall..    TThhiiss  lleedd  ttoo  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  oonn
33  JJuunnee  11999966  ooff  tthhee  llaakkee  aass  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa  bbyy  EExxeeccuuttiivvee
DDeeccrreeee  NNoo..  668899  ((sseeee  aannnneexx))..

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

IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  ffoorreesstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  aarreeaa  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee
llaakkee,,  eessppeecciiaallllyy  aarreeaass  ooff  ddeeffoorreesstteedd  ppaassttuurree..    TThhiiss  ccoouulldd
iinnccrreeaassee  tthhee  nneessttiinngg  hhaabbiittaatt  ffoorr  wwiilldd  dduucckkss  aanndd  eevveenn  sseerrvvee  aass
aann  aarreeaa  ffoorr  nneeww  nneessttiinngg  bbooxxeess  iinn  tthhee  ffuuttuurree..

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinntteennddss  ttoo  aaccqquuiirree  aarreeaass  ffoorr  iinnccoorrppoorraattiioonn  iinn
tthhee  nnaattuurraall  eeccoossyysstteemm  aanndd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  pprriivvaattee  llaanndd  ffoorr  tthhee
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rreessoouurrcceess  tthhrroouugghh  pprroojjeeccttss..

2255..  CCuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ffaacciilliittiieess::

TThhee  oonnllyy  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  uunnddeerr  wwaayy  iiss  oonn  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee
aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  bbllaacckk--bbeelllliieedd
wwhhiissttlliinngg--dduucckk  ((ppiisshhiisshhee))  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  ccoommmmeerrcciiaall
iinntteerreesstt..    TThhee  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree
mmaaiinnttaaiinnss  aa  ssmmaallll  bbuuiillddiinngg,,  ttwwoo  ccaannooeess  aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  115500
nneessttiinngg  bbooxxeess..    TThhee  pprroojjeecctt  iiss  rruunn  bbyy  tthhrreeee  ppaarrkk  wwaarrddeennss  aanndd
tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess..

2266..  CCuurrrreenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eedduuccaattiioonn::

AA  ssmmaallll  ooffffiiccee  ooff  tthhee  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa
SSiillvveessttrree  mmaaiinnttaaiinnss  aa  rreeggiisstteerr  ooff  vviissiittoorrss  ttoo  tthhee  aarreeaa,,
aalltthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  yyeett  aa  vviissiittoorrss''  cceennttrree..    TThheerree  iiss  ccuurrrreennttllyy
nnoo  iinnffrraassttrruuccttuurree  oorr  pprrooggrraammmmee  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn,,
aalltthhoouugghh  tthheerree  aarree  ppllaannss  ttoo  bbuuiilldd  aann  ooffffiiccee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff
NNGGOOss  tthhaatt  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  rreesseeaarrcchh  cceennttrree..    TThhee  oonnllyy  eexxcceeppttiioonn
iiss  aa  pprrooggrraammmmee  ffoorr  bbuuiillddiinngg  llaattrriinneess  aanndd  lloorreennaa  ssttoovveess,,
ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee
MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa  aanndd  tthhee  FFoonnddoo  ddee  IInnvveerrssiióónn  SSoocciiaall
((FFIISS))..    PPaarrkk  wwaarrddeennss  ggiivvee  ooccccaassiioonnaall  ttaallkkss  ttoo  vviissiittoorrss  aanndd  aacctt
aass  gguuiiddeess..

2277..  CCuurrrreenntt  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm::

TThheerree  aarree  nnoo  pprrooggrraammmmeess..
2288..  JJuurriissddiiccttiioonn::



LLaagguunnaa  EEll  JJooccoottaall  iiss  iinn  ssoouutthheeaasstteerrnn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  iinn  tthhee
mmuunniicciippiioo  ddee  EEll  TTrráánnssiittoo,,  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSaann  MMiigguueell,,  aabboouutt  2200
kkiilloommeettrreess  ssoouutthheeaasstt  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  SSaann  MMiigguueell..

TThhee  MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa,,  tthhrroouugghh  tthhee
SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree,,  hhaass  bbeeeenn
mmaannaaggiinngg  tthhee  aarreeaa  ssiinnccee  11997766,,  pprroovviiddiinngg  ppaarrkk  wwaarrddeennss  iinn  tthhee
aarreeaa  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  SSiisstteemmaa  ddee  AArreeaass  PPrrootteeggiiddaass..    TThhee
SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa  SSiillvveessttrree  hhaass  bbeeeenn  tthhee
aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaggeennccyy  ffoorr  tthhee  aarreeaa..

2299..  MMaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy::

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  iiss  tthhee  MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy
GGaannaaddeerrííaa  tthhrroouugghh  tthhee  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess
RReennoovvaabblleess  aanndd  tthhee  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaarrqquueess  NNaacciioonnaalleess  yy  VViiddaa
SSiillvveessttrree

CCaannttoonn  EEll  MMaattaazzaannoo
SSooyyaappaannggoo
SSaann  SSaallvvaaddoorr
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  22226655
SSaann  SSaallvvaaddoorr
TTeell..::  ((550033))  229944  00556666
FFaaxx::  ((550033))  229944  00557755

3300..  BBiibblliiooggrraapphhiiccaall  rreeffeerreenncceess::


