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Mga Pagtulun-an Gikan sa Equator Initiative

Mga lokal nga mga sustenableng solusyunes sa pagdumala alang sa mga katawhan, kinaiyahan, ug mga komunidad

GASUNOD NGA MGA PAGTULUN-AN SA UNDP EQUATOR INITIATIVE
Ang mga lokal ug mga lumad nga mga katawhan ug ngadto na usab sa tibuok kalibutan, gauna sa pag patigayun ug mga
malahutayung kalihukan ug mga kasulbaran sa pagdumala alang sa mga katawhan ug kalikupan. Diyutay ra kaayu ang namantala
nga mga pagtulun-an arun masangyaw ang kinatibuk-ang sugilanon kung giunsa kining mga kasuha gimugna, mga limtunganay
nga rason sa ilang kalambuan, ug giunsa kini pag-usab sa paglabay sa panahon. Diyutay pa gihapun ang nagasangyaw sa maong
sugilanon diin ang mga katawhan mismu maoy nag giya sa pagbatbat.
Agig pagsaulog sa iyang ika napulo nga anibersaryo, ang Equator Initiative naningkamot nga kining tanan mapunaan. Ang
musunod nga kaso sa pagtulun-an usa sa mga gapadayun o kun gatubo nga mga detalyadong kalihukan nga gipatigayun sa
mga mananaug sa Equator Prize, diin kining tanan gipamatud-an ug gibetohan sa ilang mga kinamaayuhang kalihukan sa mga
kinaiyanhong pag konserbar ug pagpalahutay sa mga panginabuhian sa mga lumadnong pamaagi. Kini nga mga pagtulun-an
gaikag sa paghatag ug inspirasyon diin ang mga pangagamhanang lokal makahatag ug sukdanan sa mga ginagmayng kalihukan,
arun mapalambo ang kahibalo sa tibuok kalibutan basi sa mga lokal ug kinaiyanhong mga pagdumala sa mga solusyones, ug
arun maoy mamahimung basehanan sa pagpadaghan. Kini nga mga pagtulun-an gitan-aw ug gisabot subay sa ‘Ang Gahum
sa Aksiyong Lokal: “Mga Pagtulun-an sulod sa Napulo ka tuig sa Equator Prize”, diin ang tanang mga nakat-unan sulod niining
pagtulun-an giniyahan sa mga polisiya.
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KASUMAHAN SA PROYEKTO

MGA YABE SA KAMATUORAN

Ang Pederasyon sa Nagkahiusang mga Mag-uuma
nga Nanalipud ug Nagpasig-uli sa Kinaiyahan
Inc.
(PENAGMANNAKI) usa ka pederasyon sa dise siete (17) ka
mga kapunungan - diin galangkub kini sa mga grupo o
kun kooperatiba nga nagtrabaho alang sa pag konserbar
sa kinaiyahan sa bukiran sa Mt. Talinis ug Twin Lakes sa
Probinsiya sa Negros Oriental. Kini nga grupo nagagikan
pa sa Mt. Talinis and Twin Lakes Biodiversity Conservation
Project sa tuig 1996-1999.
Ang ilang mga kalihukan naglangkub sa paghimu ug mga
komunal nga kakahuyan ug pagsangyaw sa importansiya
sa kinaiyahan. Tungod sa pagdeklarar sa Twin Lakes nga
protektado na sugod sa tuig 2000, ang grupo nag tutok
gayud sa ilang mga kalihukan pinaagi sa pagmugna ug
plano arun madumala pag-ayo ang maong lugar. Kini
nga plano naglangkob sa pagdumala sa 15,287 ka ektarya
sulod sa protektado ug mga gibahin-bahin pang mga luna
sa maong lugar. Ang Pederasyon maoy nag timbaya arun
maimplementar ang pagdumala sa ilang malungtarung
pag panguma pinaagi sa ginagmay nga pagpautang,
pagpadaghan sa mga hayup nga ginalam, paggamit
sa organik o natural nga abono, ug uban pang mga
malungtarong kalihukan.

MGA MANANAUG SA EQUATOR PRIZE: 2006
KASUMARAN: 2001
DAPIT: Probinsiya sa Negros Oriental
MGA TAGADAWAT: 17 ka mga Kapunungan
BIODIVERSITY: Rehiyon sa Mt. Talinis - Twin Lakes
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Pasiuna

Ang kalasangan sa Pilipinas maoy pinaka adunahan sa mga
nagkalain-laing mga matang sa tanaman ug kahayupan sa tibuok
kalibutan, lakip na niini ang mga baki, mga hayup nga mukamang,
mga hayup nga may balahibu ug suso, ug ang tanang mga
kalanggaman. Tungod sa pagkataas sa pagkalumad aning mga
hayupa ug mga tanum, ug sa peligroso na nila nga sitwasyong
mapuo, maoy hinungdan nga ang Pilipinas usa sa pinaka taas nga
biodiversity hotspots sa tibuok kalibutan.

sa ilang mga abot sa umahan sama sa mga lagutmon ug utanon,
mga prutas, mais, abaka, kape, kakaw, mga bulak, mani ug doldol.
Apan kining tanan gamay lang gyud kaayu ug abot. Tungod niini
nagkataas usab ang ilang panginahanglanon sa pagpadaku sa
ilang mga kaumahan ug ang pagpadayun sa pag kaingin sa mga
kalasangan, pagpangayam (para kaon ug ibaligya) ug ang sobrang
pagpangolekta sa mga ihalas nga mga tanum ug uban pang mga
buhi laman sa kalasangan.

Ang tumoy sa Mt. Talinis sa Probinsiya sa Negros Oriental nagabarug
lapaw sa 1,700 ka metros above sea level. Kini nga bukid nahilakip sa
Cuernos de Negros nga kabukiran diin kanhiay kini nga sanktwaryo
sa mga nihit na kaayung mga tanum ug kahayupan. Ang mga
karsada nga gigamit sa pagpamutol ug kahuy kanhi maoy nag anam
na karun sa pagsaka sa mga kabukiran, diin kining mga karsadaha
ang nag-ukit sa sugilanun kun giunsa paghurot sa logging nga
industriya ang mga kakahuyan nga diin kini nagahatag usab ug
epekto sa iya karun nga ekonomikanhong lokal. Ang kusug kaayu
nga pagpamutol sa mga kahuy niadtong 1981 maoy hinungdan nga
gipaundang ang mga kumpaniya sa logging. Ang mga katawhan
nga empleyado sa kumpaniya sa logging inanay nga namalik sa
ilang kanhiayng mga kalihukan sa pagpanguma.

Mga Nag-unang Kalihukan, 1996-1999
Agig pagsanong sa maong mga problema, ang Mt. Talinis and
Twin Lakes Biodiversity Conservation Project namugna sugod
sa tuig 1996 diin dinhi usab nahimugso ang Pederasyon sa
Nagkahiusang mga Mag-uuma nga Nanalipud ug Nagpasig-uli sa
Kinaiyahan Inc. (PENAGMANNAKI). Ang maong pederasyon naga
implementar sa mga kalihukan mahitungod sa community-based
resource management pinaagi sa upat ka programa: una mao
ang community organizing, ikaduha ang resource management,
ikatulo ang mga panginabuhian ug ang ikaupat mga adbokasiya.
Sa unang mga hut-ong sa ilang pag gula niadtong 1996-1999, mao
ang pagpanaghugpong sa mga miembro sa komunidad ngadto
sa usa ka kapunungan ug ang pagpatigbabaw sa mga kalihukan
para sa kinaiyahan. Niining tungura 16 ka mga kapunungan ang
namugna; walo sa amihanang bahin sa Mt. Talinis ug walo usab sa
habagatang bahin. Kini ng amga kapunungan gihatagan ug mga
pagbansay-bansay mahitungod sa mga malungtarung prinsipyo

Apan tungod sa kakulangan sa panginabuhian ug pagka hawung sa
mga kayutaan, maoy hinungdan diin ang mga mag-uuma namalik
pagpamutol ug mga kahuy, nga nahimung problema sa Probinsiya
sa sunod pang mga dekada. Ang mga mag-uuma nagasalig lamang

“Sobra na kaayu ang gikuha sa atong kinaiyahan, panahon na para
atong ibalik kun unsa kadtong atong gipanguha gikan kaniya.”
Apolinario Cariño, Executive Director, PENAGMANNAK
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sa pagkonserbar sa kinaiyahan, community-based natural resource
management strategies, mga malungtarung pagpanguma ug
pagpanguma pinaagi sa agroforestry. Mga nursery ug komunal
farms ang usa sa mga proyekto aning panahona sa 16 ka mga
kapunungan. Tuig 1999, adunay ebalwasyon nga gihimu alang sa Mt.
Talinis and Twin Lakes Biodiversity Conservation Project ug nasuta
nga adunay kausaban gayud nga nakita sa mga katawhan ilabi
na sa ilang mga panghunahuna ug gimbuhaton sa pagkonserbar
sa kinaiyahan. Kini makita usab sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga
kalihukan sa pagpanguma gamit ang mga malungtarung pamaagi
sama sa paggamit ug natural o organik nga abono, ecoagriculture,
ug ang pagpananum gamit ang hedgerows nga maoy nahimong
natural nga mga ali sa ilang mga kaumahan.

Ang kinaimportantehan mao nga ang mga kaakuhan sa pagdumala
galangkub sa mga programa sa malungtarung panginabuhian, lakip
na ang ginagmay nga pagpangutan, pagpasanay sa mga baboy, sarisari nga mga tindahan, pagpanglugit o pangupras ug pagbaligya,
paghimu ug mga organik nga abono, pagpasanay sa mga pato o
bebe, paghimu ug mga silhig nga tambo, ug uban pa. Ang mga
kasaypanan ug kalampusan niining panahona maoy nag silbing
sumbanan sa tanang mga pagsulay arun makab-ot ang mga tiunay
nga sustinableng kapanginabuhian. Diin ang pagpasanay sa mga
baboy ang nilambu pag-ayu unya nipalyar ang mga ginagmayng
pagpangutang tungod sa dili maayong pamaagi sa pagpangolekta.
Unya kasamtangan usab nga nagkadaghan na ang pagpangita sa
mga pumapalit, ang paghimu ug pagpamaligya sa organik nga mga
sabon nagkagamay na kaayu. Dili tiaw ang pagpalahutay, usa kini ka
dakung hagit.

Pagkamugna sa Mt. Talinis-Twin Lakes Area, 2000
Niadtong Nobyembre 2000, ang Twin Lakes na proklama isip usa ka
Natural Park tungod sa Presidential Proclamation No. 414. Kini nga
lugar ubos sa pangagamhanan sa Department of Environment and
Natural Resources. Tungod sa Mt. Talinis and Twin Lakes Biodiversity
Conservation Project, ang mga kapunungan abtik kaayung nimugna
ug mga kalihukan alang sa kinaiyahan lakip na ang pag ayuda
nga mahimu ang ordinansa sa pag-undang ug pag-pangayam,
pagpamusil, pagdakup, pagbaligya sa mga ihalas nga mga
kahayupan ug tanaman sa tibuok probinsiya ug ang pagpahamtang
ug mga silot sa mga hingtungdan. Niining tungura usab na mugna
ang Area Management Framework Plan, diin nahimu ang mga
gambalay ug sumbanan sa pagdumala sa 15,287 ka ektarya sulod sa
nagkalain-laing parte sa Parke.

Sa pagkakarun, ang PENAGMANNAK adunay 17 ka mga kapunungan.
Ang tumong ug tinguha niini nga mao ang pagprotektar sa mga luna
ug buhi laman diha sa Mt. Talinis ug Twin Lakes ug ang pagdugang
ug igung katakus o mga kakulangan sa mga lokal ug lumadnong
mga katawhan. Ang Kapunungan gahimu ug makiangayun nga
kinaiya sa pagkonserbar, ug kasamtangan nga gisiguro ang mga
panginahanglanon sa mga mag-uuma ug pagdumala sa ilang
malungtarun nga mga panginabuhian. Ang pakiglambigit ug
pagtamud sa mga nagkaraiyang mga hut-ong sa katawhan sa
paghimug mga plano ug mga pagdumala sa kapunungan maoy
nahimong sumbanan o prinsipyo sa pagpatigayun sa mga kalihukan.

Ang Pagdumala Gipadangat Ngadto sa mga Kapunungan
(2001-2003)
Sulod niining mga tuig 2001 hangtud 2003, ang pag-implementar
sa Mt. Talinis and Twin Lakes Biodiversity Conservation Project
nagatutuk sa paghatag ug mga katakus sa pagdumala ngadto sa
16 ka mga kapunungan. Ang tumung niini mao nga mamahimung
may katakus ang kada grupo pinaagi sa pagdumala sa ilang tagsa
tagsa ka Pederasyon. Gipatigayun ang mga pagbansay-bansay
sa pagdumala sa proyekto ug pinansyal; ang kada kapunungan
nagmugna ug bantay lasang nga mga grupo diin ang tahas nila
mao ang pag patrolya ug pag monitor sa mga mangangayam ug
mamulutol sa mga kahuy; ug ilang gipalapdan ang mga agroforestry
nga umahan. Dugang niini, namugna ang pamaagi sa biodiversity
monitoring and evaluation sa tuig 2003, diin ang mga kapunungan
gitudluan usab unsaon pagkolekta sa mga datus. Ang pagpadayun
paingun sa pagdumala sa proyekto nga gipatigayun sa mga
kapunungan gitapus sa pagkamugna sa duha ka Pederasyon nga
nipayung sa tanan, usa niini ang Pederasyon sa Nagkahiusang mga
Mag-uuma nga Nanalipud ug Nagpasig-uli sa Kinaiyahan Inc. (o kun
ang Pederasyon sa PENAGMANNAK).
Inubanan sa iyang igsuon nga kapunungan, ang Pederasyon niaku sa
tanang responsibilidad arun sa pag patigayun ug pagdumala sa mga
kalihukan sa mga kapunungan ug sa paghatag ug dugang katakus
sa mga lokal nga mga komunidad arun sa pag dumala sa kinaiyahan
ug mga rekorsus naturales sa ilang tagsa tagsa ka mga lugar.
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Mga Kalihukan ug Mugna

Ang Pederasyon adunay tulo ka mga tumong diin maoy nahimung
sumbanan sa paghimu sa mga kalihukan mao ang: pag patigbabaw
sa lokal nga pagkonserbar sa kinaiyahan ug paghimug mga
sustinableng mga kalihukan, pakigdugtung sa mga ahensiya sa
gobyerno ug uban pang mga hut-ong sa pangagamhanan; ang
pagkonserbar ug paggamit sa sustinableng pamaagi sa mga
rekorsus naturales sa Mt. Talinis ug Twin Lakes; ug ang pagpalambu
sa panginabuhian sulod ug gawas sa pagpanguma sa mga katawhan
pinaagi sa mga maka kinaiyanhung kalihukan.

bantay lasang nga grupo, adunay opisyal nga maoy tig tan-aw sa
mga kalihukan ug tig taho sa mga impormasyon sa mga kaubanan
ug ngadto na sa kapunungan. Padayun nga pagtuon ang gihatag
ngadto sa mga kapunungan sa pag monitor ug pag ebalwar nga
mga pamaagi. Gihimu kini arun masiguro ang insaktong pagkuha sa
mga impormasyon kabahin sa estado sa kalikupan ug mga rekorsus
naturales ug arun mahatagan ug bili ug kridibilidad ang mga
kalihukan sa adbokasiya ug pag plano sa mga kayutaan. Gi mintinar
ang mga hinimung modelong mga kakahuyan nga gipalapdan
sulod sa nagkaraiyang mga tubig saluran arun mamahimu kining
kakuhaan ug pagtulun-an ug sumbanan alang sa ubang mga
kapunungan, mga opisyales sa gobyerno ug uban pang mga hutong sa katawhan.

Ang mga kalihukan naglangkub sa upat ka pamaagi nga namugna
sa Mt. Talinis and Twin Lakes Biodiversity Conservation Project:
pagpaniubra sa komunidad, pagdumala sa rekorsus naturales,
adbokasiya, ug paghimug panginabuhian.

Ang pagpatigayun sa mga lokal nga suporta sa
pagkonserbar
Pagpatigayun sa mga komunidad gipadayun nga maoy importanteng
kalihukan sa lugar, ug ang Pederasyon nag ayuda sulod sa 17 ka
mga kapunungan arun sa pagpadaghan sa pagkuyanap sa mga
programa. Ang Pederasyon maoy tig ayuda, tigsuporta ug tig tuon
sa mga katawhan sa paghimug mga hiniusang mga solusyon nga
diin maoy tugbang sa mga panginahanglanon ug mga hagit sulod
sa ilang mga lugar. Usa ka panagdugtong ug hiniusang pagdumala
sa istraktura sa duha ka Pederasyon ang namugna arun sa pagsiguro
nga ang mga nakat-unan ug mga maayong pamaagi nga niayo ug
dili matagamtaman sa tanan.

Ang pagdumala sa community-based natural resources
Ang pagdumala sa mga rekorsus naturales gasugod gikan sa pagka
porma ug mga grupo alang sa pag protektar sa kinaiyahan (bantay
lasang), apan kini nilambu arun sa paglakip sa pag monitor ug pag
ebalwar sa mga nagkalain-laing mga buhi laman ug pagpalambu
ug pagpalapad sa mga agro-forestry nga mga umahan. Sa kada
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Adbokasiya alang sa kausaban sa lokal nga mga polisiya

Council, ug sa Negros Island Integrated Water Resources Management
Council. Ang pakiglambigit sa lokal nagatutok kalagmitan sa
pagpangitag pondong pinansiyal ug teknikal nga suporta.

Ang PENAGMANNAK maoy nahimung epektibo sa iyang mga
kalihukan, ug kalagmitan kini nakigdugtong sa iyang kauban nga
Pederasyon ug uban pang mga grupo para sa mas maayong
kalambuan. Ang mga kanhiayng mga kalihukan nagatutuk sa
paghatag ug ayuda ngadto sa Area Management Framework
Plan, arun nga ang panan-aw sa mga katawhan, mga ilhanan
sa mga lokal nga mga panghitabo ug hagit, mamantala sa mga
pamaagi sa pagdumala sa mga kayutaan. Kini nagapamatuod nga
magmalampuson inubanan sa mga nagkalain-laing mga hut-ong sa
katawhan sa pag konserbar ug pagdumala sa mga kapunungan, ug
mga kaayuhan pagpalabi sa ilang mga kaugalingong interes. Ang
Pederasyon usab nag ulo ug usa ka kampanya alang sa pagpakgang
sa gobyerno arun mapausbaw ang gidak-un sa Lake Balinsasayao
Natural Park ug ang paghimug Symposium on Biodiversity
Conservation sa Mt. Talinis ug Twin Lakes. Ang kinaimportantehan
nga ang Pederasyon gahimug mga adbokasiya sa lokal ug tibuok
probinsiya. Sa Probinsiya, ang Pederasyon magmalampuson nga
nipaapil sa ilang mga pangulo sa Balinsasayao Twin Lakes Protected
Area Management Board, sa Negros Oriental Wildlife Conservation

Pagpalambu sa Panginabuhian
Sa katapusan, ang Pederasyon makanunayung gamugnag mga
gakariiyang kapanginabuhian nga alang sa mga miembro sa
kapunungan. Ang plataporma sa pagsiguro niining tanang mga
kalihukan maoy kanunay nga gambalay sa Mt. Talinis – Twin Lakes
Area Management Framework Plan, diin nagangkob kini sa uban
pang mga lokal nga plano sa pagdumala ug mga tumong arun sa
pagpaduyog sa mga kalihukang pag konserbar ug sustinabling
kapanginabuhian. Dugang niini, mao ang paghatag ug pagbansay
bansay sa agro-forestry management techniques, farm-based
diversification, ug sa pag galam sa mga kahayupan, diin ang
Pederasyon nagmugnag ginagmay nga negosyong nakaikag ug
na tuyok sa tanang mga miembro, ug paghatag ug tugbang mga
pagbansay bansay sa pagplano sa negosyo, ekoturismo, ug market
supply-chains.

Ang rehiyon sa Mt. Talinis ug Twin Lakes maoy pinuy-anan sa kinadak-ang mga kabog sa amihanan ug kasagpang bahin sa isla sa Negros, lakip niini ang mga
higanteng kabog o kun ang Pteropus vampyrus ug ang Kabog Dobdoban nga may bulawanong korona nga kabog o kun ang Acerodon jubatus.
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Mga Impak

MGA IMPAK SA BIODIVERSITY

pagpanguling ug pagpamutol sa mga kahuy. Sukad sa tuig 2004,
ang Pederasyon naga implementar sa usa ka proyekto nga gitawag
ug BIOME o kun Biodiversity Monitoring and Evaluation. Ubos niining
proyektoha, ang mga kapunungan gibansay arun sa pagkuha ug
siyentipikong impormasyon sa mga nagkalain laing mga matang sa
buhi laman niining lugara. Ang maong mga impormasyon gikuha
pinaagi sa pagsulbod sa lima ka mga transek. Pinaugbukan sa mga
mohon isip ilhanan subay sa tig 50 ka metros ang gilay-un sa kada
transek. Ang mga partisipante niini gagamit ug field diary arun sa
pagsulat sa mga na obserbar sa kada transek. Pinaagi niini, ang
mga gidaghanun sa mga matang sa hayup nga nagkapuo na ang
gi monitor ug gi mapa sulod sa lugar. Sama pananglit nga ang
Pederasyon naka establisar ug usa ka luna diin ang mga kabog sa
habagatang bahin sa Probinsiya namahimong protektado. Kining
mga kaboga naglangkob sa duha ka klase o matang sa mga kabog
nga mao ang higanteng kabog o kun Pteropus vampyrus ug ang
kabog dobdoban nga Acerodon jubatus.

Ang rehiyon sa Mt. Talinis ug Twin Lakes adunay taas kaayong kalidad
sa mga nagkalain-laing matang nga buhi laman ug pagkalumadnon.
Niadtong tuig 1994, usa ka pagtuon nga gipatigayun sa Foundation
for the Philippine Enviroment sulod sa maong lugar ug nasuta nga
adunay 68 ka mga klases mga matang sa baki, 24 ka mga hayup nga
adunay balahibo ug mga suso, ug 102 ka klase sa mga matang sa
kalanggaman. Sa pagkakarun, adunay 23 nga gikan sa 180 ka mga
matang sa hayup sa Twin Lakes ang hapit nang mapuo sa tibuok
kalibutan. Lakip na niini ang gitawag natug kalaw, talusi, pugngan,
white-throated jungle flycatcher, butiktik sa lasang, flame-templed
babbler, tamsing pulahun ug dughan, sikop, uliyak, pikoy, bakatin,
lagsaw, ug minyat sa Negros. Matud pa sa 2007 IUCN Red List, nga
ang hinungdan niini mao ang pagpamutol sa mga kakahuyan diin
gisagulan kinig pagkaingin ug pagkagun-ob niini. Ang mga ihemplo
nga namantal naglangkub sa gitawag natug kalaw o ang Aceros
waldeni, nga gikahadlukang mapuo tungod sa pagkapuo sa mga
kalasangan, ang talusi o Penelopides panini, nga gikahadlukang
mapuo tungod sa pagkagun-ob sa kalasangan ug pag pagpanguha
o pagpamaligya sa mga kuyabog niini; u gang pugngan o kun
Gallicolumba keayi, nga diin gikahadlukan usab kining mapuo
tungod sa pagkagun-ob sa iyang pinuy-anan, pagpangaingin,

Tungod sa maong kalihukan sa Pederasyon, nimaba ang mga
insidente sa pagpangayam ug pagpanakup sa mga hayup nga
ihalas. Inanay nga nidaghan na usab pagbalik ang gidaghanon sa
panun sa mga kabog. Ang gi mantala na kanhi nga napuo na nga
pugngan o kun ang Gallicolumba keayi sa pagkakarun nakit-an na

Gikan sa wala patuo: Ang higanteng kabog (Pteropus vampyrus); Punyalada o Pugngan (Gallicolumba keayi); Butiktik sa Lasang (Stachyris nigrorum).
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pagbalik apan nihit na lamang kaayu kini. Ang pagpadaghan
sa usa ka paresan niini anaa na karun sa pagdumala sa usa ka
pasilidad arun maulian pagbalik ang ilang mga kalidad. Adunay
bag-ong klase sa tabili nga gitawag ug Luperosaurus corfieldi
ang nadiskubrean sa lugar ba-uhay pa lamang. Kini gatimaan
nga ang pagkagun-ob sa kalasangan ug pagkapuo sa uban pang
mga matang sa mananap gakaanam na usab sa pagka diskubre
sa uban pang wala makit-i nga mga mananap.

luna pagadumalaun lamang kini sa lokal nga pagkonserbar sa
ilang mga rekorsus naturales. Ang kapunungan sa Calinawan
maoy nahimong modelo ug gikopya karun sa uban pang mga
kapunungan sa tibuok nga Pederasyon, lakip niini ang pagdumala
sa ilang kasagingan ug abaka nga plantasyon ug mga proyekto
sa agroforestry. Ang ubang mga kapunungan usab nimugna ug
mga kapanginabuhian sama sa banana chips, pag padaghan sa
mga anthurium, pagpamalit ug pagpamaligya sa mga isdang
bangus ug tilapia, pagpamaligyag karne, ug pagpamrenda ug
mga kalubinhan. Sa makausa pa, adunay duha ka kapunungan
karun ang nakigsabot sa Nestlé. Kini nga panagsabot napanday
tungod sa community-based forest management agreement
plan nga ang kapunungan maoy nag han-ay diin kini giayudahan
usab sa Pederasyon.

MGA IMPAK NGA SOCIOECONOMIC
Usa sa mga nag-unang mga kapanginabuhian sa Pederasyon
mao ang paghimu ug mga narseri sa mga lumad nga kahuy ug
ang pagpananum niini. Upat ka mga kapunungan nakahimu ug
narseri sa mga lumad nga mga kahuy. Ang kalagmitan nga tinuig
nga abot nila sa halin sa mga binhi usa ka libo dolyares. Lima ka
pamilyang mag-uuma ang nagsugod ug himug narseri sa mga
lumad nga kahuy ug mga prutas nga punuan. Ang ilang halin
sa tibuok tuig dili mo minus sa 500 dolyares. Nanuhid na usab
ang uban pang mga miembro sa kapunungan kay lagi daghan na
kaayu ang pumalalit karun sa lumad nga mga kahuy.

Aduna usay nakitang dugang kaayuhang pinansiyal sa ilang mga
kalihukan sa panginabuhian. Ang mga mag-uuma karun naka
paeskwela na sa ilang mga kaanakan. Ang uban nakapamalit
nag rice cookers, diin wala na kaayu sila gasalig ug gamit ug mga
sugnod sa pagpangluto. Ang Pederasyon nagahimug gambalay
arun papalambu ang mga katungod sa kababayen-an diin
adunay usa ka kapunungan nagatutok ra gayud kabahin niini nga
kalihukan.

Ang kapunungan sa Calinawan mao tingali ang pinaka
malambuon sa tanang mga grupo tungod sa ilang labag daghang
klase sa kapanginabuhian. Ang grupo nakamugna ug ga ayuda
karun sa 17 ka ektaryang kasagingan, lansones, ug rambutan.
Nakahimu usab silag kontrata sa Community Environment and

MGA IMPAK SA POLISIYA
Ang mga representante sa Pederasyon mga miembro usab sa
mga nagkalainlaing mga councils ug management bodies sa
kada lungsod o kaha sa tibuok Probinsiya. Sa pagkakarun ang
Pederasyon miembro sa Protected Area Management Board
sa Balinsasayao Twin Lakes Natural Park, miembro usab ang
Pederasyon sa Konseho sa pagkonserbar sa mga hayup ug
buhi laman sa Negros Oriental, ug sa Konseho sa Negros Island
Integrated Water Resources Management. Ang pagka miembro
sa mga nagkalain laing mga konseho, diin ang mga miembro nga
representante niini gahatag ug teknikal nga pag-ayuda ngadto
sa pagmugnag mga sustinabling mga pamaagi sa pag maneho
sa mga trabahoonon, biodiversity monitoring and evaluation
findings, paggamit ug mga organik nga abono ug organik nga
pagpanguma, ug mga kasinatian sa paghimu ug mga plano
sa land-use. Pinaagi niining mga konseho, ang Pederasyon
nakahimug action plan nga nagamit sa mga munisipyo ug sa
tibuok probinsiya, sama pananglit sa pag ban sa genetically
modified organisms o ang GMO sa tibuok probinsiya sa Negros.

“Arun nga ang pagkonserbar sa kinaiyahan pinaagi sa mga katawhan magmalampuson sa nasud
nga Pilipinas, ang atong Gobyerno gikinahanglan nga walaun ang kurapsyon ug ipatigbabaw
ang pulitikanhong kaakuhan sa pag implementar ug mga kinaiyanhong mga kalihukan sa
pagkonserbar ug pagpalahutay sa mga kapanginabuhian sa tanan. Ug wala kining duha ka mga
hut-ong, walay sustenable nga pagdumala sa mga kalihukan ug dili maayo ang kapadulngan ug
walay kalambuan nga mahitabo gikan sa kinaubsang bahin ngadto sa tibuok kapupud-an.”

Natural Resources Office nga sulod sa 25 ka tuig, ang ilang mga

Apolinario Cariño, Executive Director, PENAGMANNAK
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Pagpalahutay ug Pagpadaghan

PAGPALAHUTAY

pundasyones, lokal nga mga gobyerno ug mga kapunungan. Ang
biodiversity monitoring and evaluation o BIOME sa Pederasyon
sa pagkakarun gikopya na usab sa ubang mga protected areas sa
tibuok Pilipinas.

Ang Foundation for the Philippine Environment usa sa
kinaimportantehan sa tanang mga kaubanan ug kaabin sa
Pederasyon sa iyang sustenabling pagpalahutay. Ang FPE ni komiter
sa kadugay nang panahon arun sa paghatag ug pundo ug suportang
pinansiyal arun mamahimu ang mga kalihukan sa komunidad nga
nakahatag ug kaayuhan sa ilang mga lokal nga pagkonserbar ug
pagdumala sa ilang mga rekorsus naturales. Ang FPE usab maoy
instrumento sa pakig dugtong sa uban pang mga ahensiya nga
nagahatag ug mga pondo ug impormasyon arun mapalambu ang
panudlanan sa Pederasyon. Ang PENAGMANNAK usab nagasalig sa
mga lokal nga pangagamhanan sa pag padangat sa mga polisiya
diin maoy makatabang ug daku ngadto kanila.

MGA KAUBANAN

•
•
•

PAG PADAGHAN

•

Ang Foundation for the Philippine Environment makanunayun
nga gahatag ug kusug arun nga mapadaghan ang kasinatian sa
PENAGMANNAK, diin ginamit ang gambalay sa community-based
resource management. Ang maong model gigamit na karun sa ka
kapin 50 ka kapunungan sa tibuok kapupud-an sa Pilipinas. Ang
PENAGMANNAK usab maoy usa sa mga nag-una sa paghimug
‘rainforestation’ nga demonstration farm nga ang kanhiayng upaw
na nga kalasangan mahimung maulian pinaagi niini. Kini nga
pamaagi sa pagpahiuli sa kalasangan mao usab karun ang gigamit
sa uban pang mga kaubanan, mga business nga organisasyones,

•
•
•
•

Silliman University: ang naghimu sa unang rapid site assessment
sa lugar
Ang Foundation for the Philippine Environment: maoy gaunang
gasuporta sa mga biodiversity conservation and sustainable
development nga mga kalihukan.
Ang Philippine Tropical Forest Conservation Foundation: maoy
gahatag ug pondo para sa among mga reforestation nga mga
kalihukan
Ang Visayas State University: maoy gahatag kanamu ug teknikal
nga ayuda arun maimplementar namu ang ‘rainforestation’ nga
mga proyekto ug mga kallihukan.
Environmental Leadership and Training Initiative: naghatag
kanamu ug teknikal nga suporta sa pag establisar sa among 10
ka ektarya nga pilot rainforestation site
Nagkalain-laing mga ahensiya sa gobyerno – gasuporta sa mga
teknikal nga training ug mga ayuda sa among mga programa sa
panginabuhian ug community mobilization
Negros Oriental Wildlife Conservation Council: among kauban
sa provincial government sa pag-implementar ug mga wildlife
conservation initiatives
Ang mga Provinces of Negros Oriental and Occidental

“Sa pagkuyanap sa mga miembro niining among Pederasyon, nakaikag kanamu arun
maimplementar ang mga nagkaraiyang mga kalihukan sa pagpahiulli sa mga kalasangan arun
matagaan ug pagtagad ang kausaban unya sa atong klima. Nagmugna kami ug 15 ektarya nga
rainforestation demonstration farm arun mamahimu kining sumbanan o modelo arun ang 1,000
ka ektaryang talamnan sa Negros among magam-an ug plano.”
Apolinario Cariño, Executive Director, PENAGMANNAK
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DUGANG MGA TALAMDAN
•
•

PENAGMANNAK Photo Story (Vimeo) http://vimeo.com/15671941 (English) http://vimeo.com/15672062 (Cebuano)
Presentation on PENAGMANNAK (PowerPoint) www.equatorinitiative.org/images/stories/events/community_dorf/documents/Presentations/Asia/PENAGMANNAKI_Philippines.ppt

I kilik ang mga thumbnails sa ubos arun mabasahan ang uban pang mga kaso sa pagtulun-an:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
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New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
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Ang United Nations Development Programme o kun ang UNDP usa ka development network sa Nagkahiusang mga Nasyon sa
tibuok kalibutan, nga gapatigayun ug mga kausaban ug pagpakigdugtong sa mga nasud pinaagi sa kahibalo, kasinatian, ug
ang rekorsus arun sa pagtabang sa mga katawhan sa pagtukod ug maayong kinabuhi.
Ang Equator Initiative ga aghat sa paghiusa sa mga Nasyon, mga gobyerno, nagkalain-laing hut-ong sa mga katawhan, mga
kanegosyohan, ug mga lumadnong kapunungan arun mabutyag ug mapalambu ang lokal nga mga solusyon sa sustenableng
kalambuan ngadto sa kalikupan ug sa mga katawhan.
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