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Ang mga Lokal at Katutubong kumonidad saan mang sulok ng mundo ay nagsusulong upang mapanatili ang pamamaraan
na makakatulong sa mamayan at kalikasan. Kakaunti lamang ang nakalathala o pag-aaral na nagsasabi ng storya tungkol
sa inisyatibong pag-unlad, ang lawak ng kanilang epekto, o kung papaaano sila nilinang ng panahon. Iilan pa lamang ang
sumailalim upang ilahad ang kanilang gawain, kasama nila ang mga mananaliksik upang gabayan ang nais nilang ilathala.
Upang markahan ang ika-sampung anibersaryo, ang UNDP Equator Initiative ay nag lalayong punan ang pagkukulang
na ito. Ang mga sumusunod na pag-aaral ay isa sa lumalagong serye na nagdedetalye ng mga gawain ng equator prize
winner- tiyak at mataas na pagsusuri ng mga pang komunidad na gawain sa tamang pag-gamit ng kalikasan at sustinableng
kabuhayan. Ang mga pag-aaral ay nag lalayon na magbigay inspirasyon tungkol sa mga patakaran na kailangan upang
magkaroon ng lokal na tagumpay tungo sa mas mataas na antas, upang mapaunlad ang pandaigdigan kaalaman base
sa mga lokal na pamamaraan sa kalikasan at solusyon tungo sa pag-unlad, na mag silbing modelo upang pagbasehan
at mapadami. Ang mga pag-aaral na ito ay mabuting sinusuri at inunawa na may patnubay ng ‘The Power of Local Action:
Lessons from 10 Years of the Equator Prize’ Ang tinipong kaalaman at polosiya’t gabay na mula sa pag-aaral.
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BUOD NG PROYEKTO

MAHALAGANG KATOTOHANAN

Kumikilos ang The Camalandaan Agroforestry Farmers’
Association upang alagaan ang mga natitirang kagubatan
ng lowland limestone sa isla ng Negros, sa Pilipinas, sa
pamamagitan ng konserbasyon ng on-farm tree sa Cauayan
Municipal Forest at Watershed Reserve. Ang pangkat
ay binubuo ng mga magsasakang lokal na biningyang
karapatan ng pamahalaan sa mga bahagi ng lupa
bilang bahagi ng community-based forest management
agreement.

TAON NG PAGKAPANALO SA EQUATOR PRIZE: 2008
TAON NG PAGKAKATATAG NG PROYEKTO: 1983
LOKASYON: Cauayan, southwest Negros Occidental
BENEPISYARYO: Katutubong Magsasaka ng Camalandaan
BIODIVERSITY: Southern Cauayan Municipal Reserve

Sa pamamagitan ng participatory land management plan,
ibinaba-bahagi ng pangkat ang lupang pangkomunidad
sa mga strict protection zone, mga publicly-owned
multiple-use zone, mga special management zone, mga
agricultural zone, at mga built-up area. Bilang karagdagan
sa pag-angkop sa mga gawaing agroforestry na nagpabuti
sa produksyon ng agrikultura at tumulong sa aktibong
pagpapayaman sa lupain, ilang kasapi ang kinilala bilang
mga tagapangalaga ng kagubatan – kilala sa tawag na
“Bantay Lasang” - para magbantay sa gubat, at para
tulungan ang mga mananaliksik mula sa Silliman University
sa pagmanman sa biolohikal.
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Batayan at Konteksto

Itinatag noong 1983, ang Calamandan Agroforest Farmers
Association (CAFA) ay isang organisasyon ng community-based land
and resource management na naglalayong isatama o ipantay ang
alokasyon ng mga yamang lupa para sa ekolohikal, pansakahan at,
pangkabuhayang pangangailangan ng komunidad at kalikasan. Ang
organisasyon ay binubuo ng mga ikalawa at ikatlong henerasyong
magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa maliliit na lupangsakahan na ibinahagi ng pamahalaan bilang bahagi ng communitybased forest management agreement na isinakatuparan kailan
lamang.

sa pamamagitan ng mga ‘contract stewardship certificate’ na
nagpapahintulot sa pagpasok at paggamit ng kagubatan. Bilang
bahagi ng lokal ng pamamaraan na para sa pag- unlad na ito,
responsibilidad ng mga magsasaka ang pagpapanatili sa forest
cover sa kanilang sakahang-lupa. Ipinagsama nito ang tambalanggawain ng pagsasaka sa mahirap na kondisyon ng karst limestone at
pagmanman sa mga bahagi ng gubat para protektahan ang forest
ecosystem mula sa pagkasira at upang mapangalagaan ang mga
endemikong wildlife laban sa mga mangangaso at mga nanghuhuli.
Isa itong hamon sa kalagayan dati ng mga lokal na magsasaka, sa
dalawang kadahilanan. Una, ang mga suliranin ng mga maliliit at
mala-tigang na sakahan; ikalawa, dahil hindi handa ang mga lokal
na magsasaka sa pagharaps a mga armadong nanghuhuli kaya
nauunawaang hindi sila handang subukan ito. Huli, mayroong
matinding temptasyon para sa mga magsasaka na maymaliit na
pinagkakakitaan para mag

Kontekstong ekolohikal
Ang Pinamayan at Inayawan ay mga kagubatang baryo na
matatagpuan sa barangay ng Camalandaan, sa bayan ng Cauayan,
sa timog-kanlurang dulo ng probinsiya ng Negros Occidental,
Pilipinas. Ang kalupaan ng probinsiya ay halos maburol, karaniwang
matatagpuan sa topograpiya ang karst at corraline, na taliwas na
kalakhang patag at mabulkang kalupaan ng silangang Negros Island.
Ang pook ay nagtataglay ng ilan sa mga huling natitirang kagubatan
ng lowland limestone sa isla ng Negros. Ang gubat ay bunubuo ng
mga natirang pinagtabasan na nakaligtas sa malawakang operasyon
ng pagpuputol-puno ngunit, patuloy na napagbabantaan ng
panaka-nakang ilegal na pagtotroso. Karamihan sa mga natirang
pinagtabasan ay mga punong molave (Vitex parviflora) at
napaghahalo ng ilang uri sa pamilyang Dipterocarpaceae. Ang mga
forest patch ay bumubuo sa Greater Calatong watershed, na siyang
nagpapatubig sa halos 4,000 magsasaka sa mga pook sa bayan ng
Cauayan at Lungsod ng Sipalay.

Ebolusyon ng community-based agroforestry initiative
Bago pa man naitatag ang CAFA, mayroong mahabang kasaysayan ng
organisasyon ng mga nagtatrabaho sa kanayunan at nangangalaga
sa gubat ng rehiyon. Ang mga magsasaka na sa kalauna’y magiging
pangunahing kasapi ng CAFA ay binigyang responsibilidad
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putol ng mga puno para ibenta. Sa kabila nito, nagtiyaga ang mga
miyembro ng CAFA, at nakuha ang reputasyon sa komunidad
ng Camalandaan bilang mga responsableng katiwala ng local
biodiversity at ng mga gubat.

sa kalikasan, gayundin ang pagtulong sa mga akademikong
katuwang sa pagsaliksik sa field at tahasan sa mapagkukunan. .Ang
mga gawaing ito ay boluntaryong isinagawa, na may ilang tulong
mula sa lokal na pamahalaan at mga katuwang na NGO.

Noong 2001, ilang biolohista o byologo mula sa Angelo King
Center for Research Environmental Management (SUAKCREM)
ng Silliman University ang nagsimulang magsiyasat sa pook. Sa
pakikipagtulungan ng mga lokal na magsasaka at mga miyembro
ng CAFA, naisagawa ang pagmanman sa biolohikal. Bilang direktang
bunga ng ganitong sama-samang pagmanman, at ang resultang
dokumentasyon ng mayamang biological diversity sa kagubatan
ng Cauayan, naitatag noong 2003 ang Southern Cauayan Municipal
Forest at watershed Reserve. Nagdulot ito ng ikalawang bahagi
ng pananaliksik at konserbasyon na siyang naisagawa mula 2004
hanggang 2007 at siya ring nakapagpasali sa mga kasapi ng
komunidad para sa pangangalaga ng gubat. Ang mga kasapi ng CAFA
ay pinili’t inatasang maging taga – bantay ng gubat. Bilang mga taga
bantay ng gubat – kilala bilang “Bantay Lasang” - ang mga kasapi ng
CAFA ay nagsasagawa ng pagmanman sa biyolohikal, pag-protekta
sa kagubatan, at mga pagkampanya para sa paglawak ng kaalaman

Pangunahing layunin ng CAFA ang mapagbuti ang mga kondisyong
sosyo-politikal at ekonomiko ng mga kasaping magsasaka sa
pamamagitan ng proteksyon at konserbasyon ng mga likasyaman gamit ang mga pamamaraan para sa agroforestry.
Kasabay ng agroforestry, ang inisyatibo at mga katuwang nito ay
nakikipagtulungan sa pagpapalakas sa kababaihan, adbokasyang
politikal, mga programang kaugnay sa reproductive health,
pagpapaunlad sa mga opsyon sa pangmatagalang kabuhayan
para sa mga lokal na magsasaka, at ang lumalagong pangangalakal
sa ecotourism. Dalawang beses nang kinilala ang CAFA bilang
Pinakamahusay na Organisasyong Pangmadla sa Kategoryang Mga
Programang Pangkalikasan (Most Outstanding People’s Organization
in the Environment Programmes Category) sa probinsiya ng Negros
Occidental.
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Mga Susing Gawain at Inobasyon

Hinati ng Camalandaan Agroforest Farmers Association ang lupa ng
komunidad sa iba’t ibang sona ayon sa isang plano na resulta ng
isang participatory land management. Kabilang sa mga sona na nasa
ilalim ng isang mahigpit na proteksyon ang mga pook-gubat, mga
buffer zone, at mga riparian reserve. Kabilang sa mga pampublikong
multiple-use zone ang mga parke at iba pang pook para sa turismo.
Inilaan ang mga espesyal na management zone para sa mga lupang
agrikultural na may kakaibang halagang ekolohikal. Ipinagkatiwala
sa mga indibidwal na magsasaka ang mga general agricultural zone.
Huli, ginamit ang mga built-up na lugar para sa pabahay, gusaling
pampaaralan, bahay-kalusugan, at iba pang konstruksyon.

ay isang likas na watershed; ito ay isang headwater ng 48 sapa na
bumubuo ng apat na pangunahing kailugan. Ang watershed at mga
tributaryo nito ang sumusuporta sa mga agrikultural na komunidad
sa ibaba ng ilog. Ang pook ay nagtataglay din ng siyam na forest
patch – kabilang na ang karst, dipterocarp hardwood at mga molave
forest type – na nagsisilbing tahanan ng mga endemikong halaman
at palahayupan na, karamihan ay nanganganib nang mawala.
Unang naisagawa ang pangangalaga ng kagubatang Pinamayan ng
isang pangkat ng mga lokal na magsasaka na umaasa sa ganitong
ecosystem para sa patubig at domestikong gawain, at naalis ang
kanilang pinagkakakitaan dahil sa pagbenta sa mga yamang-gubat.
Mula sa maliit na pangkat na hindi hihigit sa 10 kasapi, kasalukuyang
bumibilang sa 56 kasapi ang mga boluntaryong tagapangalaga ng
gubat ng organisasyong “Bantay Lasang.”

Patas na maibalanse ang alokasyon ng yamang-lupa batay sa iba’t
ibang kailangan ng komunidad at ng isang malusog at maayos na
ecosystem – ito ang hangarin ng participatory land management
plan. Ang heyograpikong bahagi sa ilalim ng pangangasiwang CAFA
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Epekto

MGA EPEKTO SA BIODIVERSITY

patakaran sa community zoning. Ang pagsasanay na ito ay para sa
pagkalantad ng mga pagsiyasat sa wildlife para sa pagtukoy sa mga
uri ng punong dipterocarp, avifauna, herpetofauna, at mammal.
Nakatulong din ang proyekto sa pagbuo ng kakayahang lokal sa
pagmanman, ebaluwasyon, at paghahanda ng mga ulat teknikal.
Maraming kasapi ng Bantay Lasang ang sinanay sa mga gawaing
administratibo, kasama na ang pagpasok ng mga obserbasyon sa
field at simpleng datos sa mga computer.

Noong 2003, ipinasa ng Barangay Council ng Pinamayan ang isang
resolusyong naglalayong mapangalagaan ang mga natitirang
bahagi ng kagubatan sa kanilang pook; kalaunan, iniangkop ng
Cauayan Municipal Council ang resolusyong ito sa kanilang bayan,
na nagpalawak sa pook na pinangangalagaan para maisama ang
catchment basin ng mga gubat Pinamayan at Inayawan sa Southern
Cauayan Municipal Forest and Watershed Reserve. Ang pagbuo
sa 6,000 ektaryang reserbang ito ay batay sa naunang resulta ng
pagsaliksik ng isang pangkat ng mga biyologo o biolohista mula sa
Silliman University na tumukoy sa maraming kakaiba at nanganganib
na uri ng mga halaman at hayop sa gubat. Kabilang dito ang mga
dipterocarps na uri, Philippine tube-nosed fruit bat, Negros tarictic
hornbill, at ang Negros cave frog.

Mula ‘contract stewardship certificates’ patungo sa tagapangalaga ng kagubatan

Tinukoy ng mga tagapangalaga ng kagubatan ang mga susing daanan
sa laylayan ng gubat na madalas pasukin ang mga magtotroso. Ang
mga pasukan at labasang ito ay iniatas sa mga miyembro ng Bantay
Lasang na nakatira malapit sa pook para sa pagmanman. Sa mga
ruta, naglagay ng mga karatula hango sa aluminium para ipagbawal
ang pagkuha ng wildlife sa pook. Minarkahan din ng Bantay Lasang
ang matatandang puno gamit ang pintura para iwasan ito ng mga
magtotroso. Isina-mapa ang mga markadong puno gamit ang GPS
readings at sinisiyasat tuwing regular na bio-monitoring activities.

Ang pangangalaga sa gubat ng Camalandaan, na siyang isinasagawa
ngayon sa pamamagitan ng CAFA, ay naitatag sa pundasyon ng
kasalukuyang programa ng community-based forest management
kung saan ang mga residente ay binigyan ng mga “contract
stewardship certificate”. Nagtagumpay ang mga lokal na magsasaka
sa pagbuo ng isang organisasyong pangkomunidad na malapit
sa bawat isa. Mulat ang mga magsasakang naninirahan malapit
sa kagubatan sa mga serbisyong mula sa kanila, at ang kanilang
responsibilidad na pangalagaan ng mga ito. Ang mga kasalukuyang
nagmamay-ari ng mga contract steward certificate ay kinilala bilang
mga tagapangalaga ng kagubatan ng Municipal Forest at Watershed
Reserve.

Isa rin sa mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kakayahan ng
mga tagabantay ng kagubatan (forest warden) sa pangangalaga
sa kagubatan ay ang pagbibigay sa kanila ng kagamitan para sa
komunikasyon. Ipinagkalooban ang mga tagabantay ng mga radio
transceiver, at binuo ang isang network ng relay communication
para magkaroon ng sapat na coverage ng signal sa pook.
Napatunayang epektibo ang communication system kaya’t ginamit
ito ng pamahalaang lokal para magkaroon ng komunikasyon sa
malalayong pook sa bayan ng Cauayan. Gumastos din ang proyekto
sa pagbili ng aerial antennae para lakasan ang signal at, naglagay
ng solar panel para makargahan ng enerhiya ang mga radio
transceivers.

Ang mga miyembro ng Bantay Lasang ay nakatanggap ng
pagsasanay hindi lamang para sa pagmanman sa wildlife, maging
sa mga pagtulong sa legal na pamamaraan para sa paghuli at
pag-hatol sa mga mandarambong at mga sumusuway sa mga

Ecosystem at restoration ng kagubatan
Salamat sa mga pagsisikap na ito, napanatili ng CAFA Bantay Lasang
ang serbisyo para sa ecosystem buhat sa watershed, na siyang
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pinapakinabangan ng mga komunidad na matatagpuan sa upland
at downstream. Pinangangalagaan din ang mga endemikong
uri ng mga halaman, mammal, ibon, amphibian at reptile sa loob
ng mga pook-gubat na ito. Nabawasan din ang mga ilegal na
gawain sa gubat. Isang pag-aaral ang nagsasabing nabawasan ng
Bantay Lasang ang pagtotroso ng 80%. Ito ay batay sa patunay ng
pamumukadkad ng mga halaman at pagkabawas ng mga puwang
sa pagitan ng pinagtabasan na gumat mula sa satellite imagery at
mga obserbasyon sa lupa. Nagsimula na ring maging sekondaryong
kagubatan ang mga na-abandonado na clearing.

ang mga riparian corridor at maparami ang kabuuang gubat sa loob
ng reserba. Ang pagtatanim ng mga puno ay isinagawa rin sa gilid
ng mga kalsada, nang sa gayon ay maiwasan ang pagguho ng lupa
sa maburol na kalupaan.

Edukasyong Pangkalikasan at Gawaing Pangkamalayan
Ang gawaing pangkamalayan sa mga nanganganib na uri at
kailanganin para sa pangangalaga ay mga gawaing kaugnay ng
pangangalaga sa kagubatan at mga programa ng reforestation.
Ang pagkakaingin para sa pagsasaka, pag-uuling, at pagtotroso ay
pawang mga karaniwang gawain noong mga 1980, at ang pangkat
ay kinailangang mangampanya nang malawakan upang baguhin
ang pag-uugali sa mga likas-yaman sa pook. Kasama sa mga
paraan para sa kamalayan ay mga pampublikong konsultasyon,
pagbabahay-bahay na pangangampanya ng impormasyon, at mga
kalendaryong may ilustrasyon.

Sa pagsisikap na mabigyan ang mga magsasaka ng mga
ekonomikong insentibo para pangalagaan ang kagubatan,
hinikayat ang mga kasapi ng komunidad na alagaan ang mga
‘nanay’ na puno na nagbubunga ng mga punla para sa proyektong
reforestation at lokal na merkado ng mga punla. Bilang kapalit,
pinapayagan ang mga magsasaka na makakolekta ng bahagi ng
likas na pinaraming punla para sa alagaan ng puno (tree nurseries)
ng komunidad. Dalawa sa mga alagaan ng puno na ito ay binuo para
sa isang proyekto sa rainforestation farming, kung saan ang mga
katutubong uri ay itinanim sa sakahan para mapalago. Isang alagaan
ang itinayo malapit sa pinagkukunan ng butil para makapagbigay
ng mga sapling para sa mga lokal na gawaing pagtatanim ng puno,
habang ang ikalawang alagaan ay binuo na mas malapit sa punong
himpilan ng barangay kung saan mas malapit ito sa mga dumaraang
sasakyan. Ang ikalawang alagaan ay nagsisilbi ring sentro ng
pamamahagi para sa mga puno at endemikong halaman para sa
populasyong lokal. Nakatulong ang reforestation para mapalawak

Ang mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kamalayan ng komunidad
ay mabuting naidulot mula pa noong 2001 ng pagkakaroon ng
isang full-time community organizer – itinalaga ng proyekto
sa pamamagitan ng pondo mula sa ASEAN Regional Centre for
Biodiversity Conservation. Ang community organizer ay nagtutulak
ng konserbasyon ng biodiversity sa lokal na komunidad. Sa
pamamagitan ng participatory approach, ang proyekto ay nakatukoy
ng lahat ng namumuhunan sa pook at aktibong nakikisangkot
sa malaking bahagi ng lokal na komunidad sa pangangalaga sa
gubat. Nahikayat ng proyekto ang dalawang lokal na panimula at
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sekondaryong paaralan sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng
mga materyal para sa proteksyon. Nabigyan ang isang panimulang
paaralan ng isang computer na naglalaman ng mga local na yari na
software program na may temang kalikasan at wildlife. Periodikong
nababahagian ng mga babasahin ang mga paaralan, kabilang ang
mga publikasyon mula sa HARIBON Foundation. Bilang resulta ng
proyekto, isa mga panimulang paaralan ay nagwagi ng gantimpala
bilang isa sa mga nangungunang environment-friendly na paaralan
sa kanilang dibisyon.

warden, at bilang mga miyembro ng kalipunan, habang ang komite
sa kababaihan ng komunidad ay bumuo ng Barangay Council para
sa kababaihan bilang bahagi ng lokal na pamahalaan. Inalalalayan
ang mga pagpapabuti sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ng
mga sesyon para sa pampublikong impormasyon at mga palihan
ukol sa reproductive heath ng pamilya, na dinaluhan ng malaking
bahagi ng mga kasapi ng komunidad.

Pagbabahagi ng serbisyo at pagbibigay ng malinis na tubig

MGA EPEKTO SA LIPUNAN AT EKONOMIYA

Isa pang positibong epekto ng gawain CAFA ay ang pagpapabuti
sa pagbabahagi ng pangunahing pampublikong serbisyo sa
isang populasyon na matagal nang nakahiwalay at naisasantabi.
Matatagpuan sa mataas na pook na may mahigit 30 kilometrong
layo mula sa highway, ang nayon ng Camalandaan ay kulang noon
sa mga pangunahing imprastruktura para sa kalusugan, edukasyon,
at elektrisidad. Ang gawain ng CAFA ay nagbigay ng lehitimasya
o pagkilala at bisibilidad sa komunidad, at nakakuha ng atensyon
ng pamahalaan at mga katuwang sa pribadong sektor. Kaakibat
ng atensyong ito ay mga pamumuhunan sa mga proyektong
pangkaunlaran ng komunidad at tulong sa mga pampublikong
gawain.

Ang maraming pagpapabuti sa panlipunan at ekonomikong
kaayusan ng mga taga-Camalandaan ay pangunahin sa mga
napagbuting pangangalaga.

Land tenure security at women’s empowerment
Pangunahin sa mga ito ay ang napagbuting land tenure security para
sa komunidad. Bago mag-2003, ang kakulangan ng isang opisyal
na tenure regime ay nangahulugan na ang mga magsasaka ng
Camalandaan ay pinilit na ilegal na manirahan na walang pahintulot
sa pampublikong lupa. Dahil dito, maaari silang sapilitang paalisin
ng pamahalaan. Dahil walang pangmatagalan na tenure security
at iilang insentibo para maka-puhunan sa mga pangmatagalang
land management practice, kakalbuhin ng mga magsasaka ang
lupa para sa panandaliang mapakinabangan at malaking-balik na
pagpapayamang-lupa. Dahil sa pagsisikap ng CAFA, kinikilala na
ngayon ang mga magsasakang ito bilang mga tenured migrant,
sa kabila ng pagtira sa loob ng pook na opisyal na itinuturing na
pampublikong kagubatan. Nabigyan ang komunidad ng land
tenure security kapalit ng kanilang pakikisangkot sa konserbasyong
biodiversity at pangangasiwang pangkalikasan.

Ang inisyatibo ng komunidad ay naghikayat din ng pangmatagalang
desisyon at pamumuhunan sa paggamit ng lupa, na sa kalunan ay
nagpanumbalik ng likas na paghatid ng serbisyong para sa ecosystem.
Ang mayayabong na puno ay nangahulugang napagbuting kalidad
ng tubig sa watershed. Ang stratehikong pagtatanim sa mga
nasirang pook at ang pagtatatag ng riparian reserves ay nakatulong
para mabawasan ang pagguho ng lupa at pagbabara ng mga ilog
at sapa. Sa kinabukasan, ang paggamit ng tubig na may bayad para
sa mga downstream community ay ipakikilala, bilang ang mga
napagbuting watershed ay nakinabang sa kailugan na ginamit para
sa domestikong suplay ng tubig at irigasyon ng mga komunidad ng
mga magsasaka. Ang bayad na ito ay isasama sa babayarin para sa
irigasyon at organisasyon ng mga tiga hatid ng suplay, ng tubig at
magsisilbing karagdagang pagkukunan ng mga pondo para sa higit
na konserbasyon ng watershed sa upland na pook.

Ang mga karapatan sa lupa ng kababaihan ay napagbuti rin nang
sapat. Ang pagpapabuting ito ay sanhi ng hayagan at pinag-isipang
konsiderasyon ng proyekto sa kung paanong ang mga sonang
agrikultural ay mahahati. Ang kababaihang kasapi ng komunidad
ay nagsisilbi ring mga aktibong kasapi ng mga pangkat ng forest
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Ang mga pagpapabuting landscape-scale sa pangangasiwang
pangkalikasan ay nakaragdag din sa kakayahan ng komunidad
ng Camalandaan para masanay sa pabagu-bagong panahon. Ang
pangangasiwa sa watershed ay nakatutulong para mabawasan ang
biglaang pagbaha sa panahon ng tag-ulan, at laban sa pagliit ng
reserbang patubig sa panahon ng tag-init. Sa pamamagitan nito,
ang gawain ng CAFA ay nakatulong para mapaigting ang kakayahan
ng komunidad para makaangkop sa mga banta sa hinaharap dulot
ng pagbabago ng klima.

Isang multi-agency watershed management board, na siyang
nagbibigay ng gabay sa mga miyembro ng komunidad ngunit
kinabibilangan ng pamahalaan, ay naatasang bantayan ang
konserbasyon ng watershed area. Bilang bahagi ng pagsisikap na
ito, ang mga boluntaryong koponan ng tagabantay ng kagubatan ay
kinikilala ngayon ng pamahalaan bilang opisyal na sangay sa forest
law enforcement at sa implementasyon ng lokal na lehislasyon.
Isang katangian ng Bantay Lasang para maituring na epektibo
ay ang matibay na pamunuan at mga naganahan na kasapi. Ang
mga katangiang organisasyonal ay nagdulot sa pangkat ng tiwala
ng mga lokal na residente, lokal na pamahalaan, at ang lokal na
tanggapan ng Kagawaran ng Kalikasan at Likas Yaman. Ang matibay
na pamunuan sa antas ng komunidad ay lumaganap sa kakayahan
sa pamumuno sa antas ng lokal na pamahalaan. Sa kamakailang
elesyong pambarangay, maraming miyembro ng CAFA ang naitalaga
sa mga pangunahing posisyon, kasama ang punong barangay. Ang
ugnayang ito sa pagitan ng aksyong batay sa komunidad at lokal
pmahahalaan ay naging mahalaga sa pangangalaga sa kagubatan.

MGA EPEKTO SA POLISIYA
Ang CAFA ay nagtagumpay sa pagtutulak sa pagpasa ng lokal na
pagbatas. Ang pook sa pinangangasiwaan ng komunidad ay kinilala
bilang isang Forest and Watershed Reserve. Karagdagan pa, ang pook
ay legal na ipinasa-ilalim ng pangangasiwang pangkomunidad. Ang
Southern Cauayan Municipal Forest at Watershed Reserve ay ang
una sa mga gaya nito na napasimulan sa timog-kanlurang Negros ng
lokal na pamahalaan gamit ang Local Government Code ng bansa
bilang enabling legal framework o balangkas. Ito ay nagpakilala
rin ng napagbuting tenure security para sa mga magsasaka ng
komunidad, isang mahalagang hakbang sa kaunlarang lokal at mga
pagsisikap sa pangangalaga.

Ang mga miyembro ng Bantay Lasang ay direktang nag-uulat sa
tanggapan ng alkalde. Sa kalaunan, ang mga miyembro ay inaatasan
ng alkade at gobernador, na nagbunga ng pagbawas sa potesnyal na
burukratikong hadlang na maaaring makapagtigil sa nagpapatuloy
na mga gawaing pangangalaga sa gubat.
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Pagpapanatili at Replikasyon

PAGPAPANATILI

KAAKIBAT

Ibinuo ng 2005, ang proyektong forest warden (tagapangalaga ng
kagubatan) ay halos nasa yugto pa rin ng pagbubuo.. Karamihan
sa mga salik ng proyekto ay naisakatuparan lamang noong 2006 at
2007. Gayunman, ang katotohanan na ang pagbabatas, pagpasa
at pag -pagtupad sa aktibong partisipasyon ng komunidad ay
nakakatulong para masiguro ang sustainability (pagpapanatili).
Sa pamamagitan ng proyeto, ang CAFA ay higit na napagtibay, at
ngayo’y naisama ang halos 90% ng komunidad bilang mga kasapi
nito. Ang batayan ng proyektong gawain ng komunidad mula pa
1983 ay pagpapatunay ng kakayahan nitong organisasyonal at
pagiging matibay (kakayahang sumabay sa mga pagbabago).

Ang Silliman University Andrew King Center for Research at
Environmental Management (SUAKCREM) ay nagsagawa ng
maraming pag-aaral biolohikal sa loob ng Camalandaan pookwatershed. Ang pagtutulungan ng CAFA at ng instituto ay nagsimula
pa noong 2004 nang ipinadala ang mga biolohista sa pook, at
lubos na nakapagbahagi sa pagpapabuti ng kakayahang lokal sa
pagsasagawa ng mga pag-aaral na biyolohikal, at pagpapalawig
sa kamalayang biodiversity sa pook. Ang pinansiyal at teknikal
na tulong mula sa Haribon Foundation at ASEAN Regional Centre
for Biodiversity Conservation ay nakatulong nang malaki sa
pagtutulungang ito.

Tungkol sa ekolohical at pagpapanatiling pinansyal, ang CAFA ay
umaasa na ang lokal na tree farms ay unti-unting magbabawas (at
kalaunan ay tuluyang mag-aalis) sa pagiging palaasa ng komunidad
sa mga likas na kagubatan para sa pagkain at pangangailang
pangkabuhayan. Ang mga kapunuan ay pinauunlad para makadulot
sa mga miyembro ng CAFA ng pangmatagalang kabuhayan habang
nagpapanatili at nagpapabuti rin ng mga tungkuling ekolohikal ng
watershed. Sa loob ng limang taon, inaasahang karamihan kundi
man lahat ng kasalukuyang nasirang bahagi ng buffer zones at iba
pang sakahan na hindi angkop para sa taunang produksyon ng mga
pananim – halos 2,000 ektarya bilang kabuuan – ay magiging mga
tree farm/ kapunuan. Ang koleksyon ng bayad para sa paggamit
ng tubig mula sa downstream users ay magdaragdag ng kita ng
mga miyembro ng asosasyon at maipupuhunan sa mga gawaing
pagsasanay, paglilipat ng teknolohiya, pagbili ng mga kagamitan,
at bilang pondo para sa mga karagdagang proyekto, tulad ng
ekoturismo.

Ang Binhi Sang Kauswagan Foundation ay nanguna sa pagsagawa
ng capacity building para sa CAFA, lalo na sa larangan ng
pamumuno, pananalapi at pangangasiwa sa proyekto, mga
kampanya sa impormasyon at edukasyon, at networking at
adbokasya. Nagsimulang kumilos ang foundation sa pook noong
2000, at nakapagbahagi ng patuloy na pag-unlad at pagpapalakas sa
pamunuan at kalipunan. Noong 2007, ang Philippine Tropical Forest
Conservation Foundation ay nakapagbahagi ng tulong pinansiyal
para sa pagbuo ng 150 ektarya ng tree farms.
Kabilang sa mga katuwang na pamahalaan ang lokal na pamahalaan
ng Barangay Camalandaan, Bayan ng Cauayan, lalawigan ng Negros
Occidental, at ang Kagawaran ng Kalikasan at Likas Yaman. Sa local,
munisipal, panlalawigan, at pambansang antas, ang pamahalaan ay
nag-ambag ng mahahalagang lakas-tao, pinansiyal, at teknikal na
tulong na siyang nakapagdulot ng pagpapatuloy ng organisasyon,
na nagbunga rin sa pag-angkop ng mga regulasyon ng pamahalaan
na sumusuporta sa alokasyon at pangangasiwa ng mga yaman sa
pook.
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