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0. Pasiuna 
Maayong Pagbasa sa Kalibutanhong Panan-aw sa Nagkalain-Laing Buhi!  Gihangat ka namo nga moapil 
niining Kalibutanhong Panan-Aw tungod kay kinahanglan mahibaw-an sa mga namuno sa politika ang 
imong panan-aw kung unsay kinahanglang buhaton sa kalibutanhong pagkawala sa nagkalain-laing 
buhi.  Ang nagkalain-laing buhi maoy termino para sa nagkalain-laing matang sa kinaiyahan ug 
kinabuhi dinhi sa planeta, para sa lain-laing matang sa mga tanum, hayop ug gagmay nga mga 
organismo diha sa yuta ug sa tubig (parehong kauban ang tab-ang ug ang dagat).  Sa niaging 30 ka tuig, 
ang panginahanglanon sa tawo gikan sa kinaiyahan maoy nakaingon sa seryosong pagkunhod sa 
nagkalain-laing buhi. 
 
Sa kinaiyahang wala pa napukan, ang kinadak-ang matang sa mga organismo ang  nag-uban uban, 
hangtod mahatag nila ang mga importanteng kaayuhan ug mga serbisyo alang sa katawhan.  Apil dinhi 
ang hinlong tubig ug hangin, pagkaon, sugnod, lmga lanot ug medisina, tambok nga yuta, igong 
pagkaon sa mga tanum, mga pananum pangkaon ug mga mananap nga binuhi.  Kung mas daghan ang 
nagkalain-laing matang sa buhi, mas dako usab ang opotunidad alang sa pagdiskubre sa mga medisina, 
pag-uswag sa ekonomiya ug paglihok tubag sa mga hagit susama sa pabag-o bag-ong klima. Dili lang 
basehan ang nagkalain-laing buhi kun dili usa kini ka papilit nga naggunit sa mga buhi niining planeta.  
Ang iyang pagkawala makaapekto sa tanang tawo sa tibuok kalibutan, apan dunay nagkalain-laing 
opinion kung unsa pay mga lihukon aron mapanalipdan kini.   Sa Tigum bahin sa Kalibutanhong Panan-
Aw, duna kay oportunidad para ibahin ang imong panan-aw sa nagkalain-laing buhi, ang iyang 
pagkawala ug pamaagi aron mapanalipdan kini uban ang uban pang taganasud.  Maghatag ni nga 
basahon sa pinakasukarang impormasyon bahin sa nagkalain-laing buhi ug unsay pwedeng buhaton 
aron maundang ang iyang pagkawala, uban ang lain-laing panan-aw labot sa mga posibleng aksyon. 
Mao ni’y ang magsilbing basehan para sa mga paglantugi diha sa tigum sa WWViews sa Setyembre 15, 
2012.  Dili na kinahanglan ang ubang pang kaalam sa nagkalain-laing buhi aron lamang makaapil. 
 
Ang pokus niining basahon mao ang mga isyu nga paghisgutan sa Tigum sa UN Biodiversity, CoP11, sa 
India sa Oktubre 2012, dis-a ang mga representatibo gikan sa mga nasud sa tibuok kalibutan mag-uban 
aron maglantugi sa mga pamaaging polisiya aron mapaundang ang kalibutanhong pagkubos sa 
nagkalain-laing buhi.  Ang WWViews on Biodiversity maghatag ngadto sa mga representatibo ug 
ubang mga taga-desisyon sa inyong opinion:  ang mga panan-aw sa mga taganasud.  Aron makaapil sa 
WWViews on Biodiversity, dili kinahanglan na mituo ka nga importante ang pagpaundang sa 
pagkawala sa nagkalain-laing buhi.  Mahimong pabor ka o kontra niini nga opinyon.   Ang mga isyu sa 
nagkalain-laing buhi duna pu’y kalabutan sa ekonomiya, pag-uswag ug mga isyu sa katarungan.  Mao 
nga kinahanglan mogawas ang mga debate aron mauban usab ang kinadak-ang publiko, ug dili puro 
gikan lang sa mga tagahimo sa polisiya, sa mga naa sa industriya, eksperto ug mga NGOs.      
 
Unsaon pagbasa kini nga dokyumento:  Dunay upat ka bahin kini nga basahon.  Mahitungod ang una 
sa kinatibuk-ang pasiuna bahin sa nagkalain-laing buhi, ang iyang estado ug niaging pagkubos ug unsay 
epekto sa atong tanan ang pagkawala sa nagkalain-laing buhi.  Uban pa, giapil pud dinhi ang  
Convention on Biological Diversity isip makignasudnong kasabutan bahin sa nagkalain-laing buhi.  Ang 
ikaduhang parte nagsaysay sa nagkalain-laing buhi diha sa yuta.  Unsay impluwensya sa agrikultura 
diha sa nagkalain-laing buhi, unsay mahimo sa mga sinalipdang lugar pangkinaiyahan para maluwas 
ang nagkalain-laing buhi ug unsay kinahanglang buhaton aron mapaundang ang pagkawala sa mga 
lugar pangkinaiyahan ug nagkalain-laing buhi.  Ang ikatulong bahin mahitungod sa importanteng 
aspeto sa nagkalain-laing buhi sa dagat, nga maoy naglukup sa duh aka terserang bahin sa ibabaw sa 
planeta.  Ang nagkalain-laing buhi sa dagat ug ang pangisda duol ra kayo ang koneksyon, mao nga 
makahibalo ka kung unsaon pagpaundang sa pagkapukan sa isdang katigayunan, unsaon pagluwas sa 
mga kagaangan ug unsay maatubang nga mga problema kung magmugna sa mga sinalipdang lugar 
pangkinaiyahan sa dagat.  Mahitungod sa kalibutanhong pagbahinbahin sa mga pabug-at ug benepisyo 
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ang ikaupat nga parte.   Unsaon pagpadaghan sa pondo alang sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi 
ug unsaon paggasto niini sa igsaktong paagi maoy usa sa mga dagkong isyu sa CoP11.  Uban pa, 
paglantugihan pud ang giingong Nagoya Protocol, usa ka makignasudnong kasabutan nga gihimo 
niadtong 2010 nga maoy nagpasiugda sa mga kalagdaan alang sa legal nga paggamit sa mga laing 
nasod sa nagkalain-laing buhi ug sa matarong ug mahusay nga pagbahinbahin sa mga benepisyo nga 
maggikan sa paggamit sa maong kapanguhaan.  
 
Ang impormasyon nga makit-an niini nga basahon naggikan sa mga asoy nga gihimo sa mga siyentipiko 
gkian sa lain-laing parte sa kalibutan.  Nasuta nila ang daghang aspeto sa nagkalain-laing buhi sa pipila 
ka tuig aron masabtan kung unsay palakat sa kinaiyahan ug sa lang kutob ang kalihukan sa tawo.  
Gisaysay nila ang mga butang nga dugay na natong nahibloan ug wala nahibaloan, aron makahimo 
kitang tanan sa angay nga maalam nga desisyon. 
 
Giunsa paghimo ni nga dokyumento:  Gisulat ni nga basahon sa BIOFACTION Vienna nga dunay suud 
nga pagtabang gikan sa  Danish Board of Technology, ang tigpahiluna sa World Wide Views. Ang  
Scientific Advisory Board maoy nagtan-aw otro sa mga inpormasyon na nasulod niini. 
 

Vienna, Hunyo 2012  
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1. Pasiuna bahin sa nagkalain-laing buhi 
Kining unang kapitulo maoy gahatag sa kinatibuk-ang panan-aw bahin sa nagkalain-laing buhi sa 
tibuok kalibutan. Gipatin-aw niini ang mga importanteng pulong nga gigamit niining basahon ug ang 
mga gipasakang isyu.  Dinhi gilarawan ang mga hinungdan ug gisangputan sa pagkawala sa nagkalain-
laing buhi diha sa sulod sa 30 katuig – base sa nasayran -  uban usab sa mga pihong kalihukang 
political.  Usab pa, kini nga bahin maoy nagtasal sa mga benepisyo sa nagkalain-laing buhi ug mga 
gisangputan sa pagkawala sa nagkalain-laing buhi ngadto sa indibidwal, nasudnun, ug kalibutanhong  
tupong.  

1.1. Unsa kining nagkalain-laing buhi? 
Ang nagkalain-laing buhi, o matud pa biodiversity, galarawan sa nagkalainlaing kinabuhi sa atong 
planeta.  Apil niini ang tanang matang sa tanum, hayop ug gagmay nga mga organismo nga diha sa 
yuta, sa tubig tab-ang, ug sa dagat.  Ang nagkalainlaing matang sa mga buhi makit-an sa tulo ka 
tupong: sa kaliwatan, ekosistema, ug sa impormasyong timan-anan (Naa sa kahon 1.1)   

 

Natantiya nga adunay 10 hangtod 30 ka milyon ang nagkalainlaing matang sa tanum, hayop ug 
gagmay nga organismo ang nagpuyo sa atoang planeta diha sa yuta, sa tubig tab-ang, ug diha sa dagat.  
Halos 2 ka milyong tanum ug hayop ang nailhan na ug nalarawan sa siyensya sa pagkakaron.  Ang mga 
siyentipiko nakadiskubre nga adunay kulang-
kulang sa 15,000 ka bag-ong kaliwatan kada tuig. 
Ang ubang kaliwatan makit-an sa tibuok kalibutan 
apan ang uban nihit kayo.  Ang uban nga 
kaliwatan diha ra gayud makit-an sa us aka lugar.  
Pananglitan, ang Australia maoy puluy-anan sa 
lain-laing matang sa kangaroo nga dili makit-an sa 
laing lugar sa atong planeta.  Daghan pud sa mga 
nagaungaw nga tanum ang natala diha sa sulod sa 
usa lamang ka lugar. 

Bahin sa tanang buhi ang nagkalain-laing buhi, ang 
mga ekosistema kung dis-a sila nagpuyo ug sa mga 
relasyon  nga naapil sila.  Pananglitan, diha sa 
kadagatan nagsugod ang mga gagmay nga tanum 
(gitawag ni ug phytoplankton) nga maoy gagamit 
sa enerhiya gikan sa adlaw.  Ginakaon kini nga 
tanum sa mga gagmay nga hayop, nga gikaon usab 
sa mas dakodako nga hayop susama sa 
nagkalainlaing matang sa isda, nagkamang nga 
mananap, o mananap nga sus-an.  Ang sagbot-

Kahon 1.1: Biodiversity exists on three levels: Ang 
nagkalain-laing buhi makit-an sa tulo ka tupong: 

1) Ang kaliwatan maoy usa ka matang sa hayop, 
tanum, o bakterya, e.g. buyog, libadura, 
pulang kangaroo, bluefin tuna sa Pacifico. Ang 
mga miyembro sa parehong kaliwatan 
nagaambit sa kadaghanan sa impormasyong 
timan-anan ug mahimong makigparis sa usa’g-
usa  

2) Ang ekosistema mao ang lugar, e.g., usa ka 
danaw, lasang, kagaangan, o disyerto, kung 
dis-a ang mga tanum, haop, ug mga gagmay 
nga organism uban nga nagpuyo ug nag-
impluwensya sa usa’g-usa. 

3) Ang impormasyong timan-anan nga makit-an 
diha sa sulod sa organism, adunay mga 
bluprin kung unsa’y mahimong hitsura sa 
maong kaliwatan, asa kini magpuyo ug unsaon 
makapadaghan.  Diyutay ra ang kalainan sa 
mga miyembro sa usa ka kaliwatan. 
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dagat, isda ug mga kinhason maoy pagkaon sa bilyon ka tawo sa lainlaing lugar, ug kadaghanan sa mga 
tawo diha sa pobre ug dato nga mga nasod nagaagad lang sa pagkaon gikan sa dagat. Busa kining 
nagkalain-laing buhi maoy nagsilbing panginabuhi sa mga tawo. 

Kadtong mga lugar nga adunay sobra kadaghang kaliwatan maoy mga lugar nga malagmit tinguhaon 
sa iyang nagkalain-laing buhi.  Apan timan-i nga dili lang sa wala naadtuan nga mga lasang makit-ang 
gapuyo ang daghan kaayong kaliwatan.  Sa dugay na nga panahon, ang mga tawo maoy 
nakaimpluwensya – ug gabantay – sa mga kalikupan nga sikbit sa mga katilingban, kapareho sa mga 
uma, lasang, o kalibunan.  Kung maayo ang paggamit, kining mga berdeng lugar kasagaran gipuy-an sa 
daghang matang sa kaliwatan nga nagsalig sa maong lugar.  Sa kadaghanang parte sa kalibutan, ang 
gadakong mga siyudad ug industriya apil na ang paspas nga pagdako sa populasyon, maoy nagbahad 
sa mga talan-awon lakip na sa kaalam ug kasinatian nga gigamit sa mga tawo para maampingan sila.  

 

Hulagway 1.1  Ang ubang lugar sa kalibutan adunay taas nga biodiversity.  Dinhi, sa example, sa mapa 
makit-an ang kadaghanon sa nagkalainlaing tanum.  An kolor maoy naglarawan kung unsa kadaghanon 
ang species sa tanum kada 10,000 km2 (Source: Barthlott et al. 1999, amended) 

1.2. Mga benepisyo sa nagkalain-laing buhi 
Bilihon ang nagkalain-laing buhi.  Halos kada kultura sa tibuok kalibutan gapangga sa kinaiyahan, sa 
yuta ug sa kinabuhing gihuptan sa iyang tradition, sa relihiyon o spiritwalidad, sa edukasyon, sa 
panglawas nga kahimtang o pagpalingaw.  Apan ang katawhan gaagad usab sa nagkalain-laing buhi ug 
sa mga kaayuhan ug serbisyo nga gihatag niini.   

Mag kaayuhan 
Daghang matang sa hayop, tanum, ug uban pang mga buhi magkaubang gadala sa mapuslanong 
ekosistema sama sa mga lasang, tubig tab-ang, yuta o karagatan.  Ang mga mahimsog nga ekosistema 

nga adunay daghang nagkalain-laing buhi gahatag sa mga kaayuhan susama sa mga pagkaon, lanot, 
kahoy ug pangsugnod, apil na ang medisina ug tubig alang sa katawhan.  Ang nagkalainlaing matang sa 
buhi mao say gigikanan sa mga bag-ong pananum ug buhiong kahayupan sa uma, kay kasagarang mga 
tanum pangkaon ug mga mananap sa uma diha man gagikan sa mga ihalas nga kaliwat.  Ang mga 
natural nga hikay gikan sa mga hayop, tanum, ug mga gagmay nga organismo mao say gikuhaan sa 
mga bag-ong tambal para idapat sa mga sakit sa tawo. 

Mga serbisyo 
Ang mga serbisyo nga gihatag sa nagkalainlaing buhi (kadtong gitawag nga serbisyong ekosistema) 
kanunay gitagad nga libre ug dili mahimong mawala.  Pananglitan, ang mga gagmay nga organismo 
gahatag ug pampahimsog alang sa pagtubo sa tanum samtang ang mga berdeng tanum gahatag sa 
oxygen.  Ang ulan ug hangin maoy nagmugna sa yuta gikan sa dagkong bato,  samtang ang mga tanum 
ug lain pang organismo maoy nagpatambok ug nagpabaga niini sa pagdagan sa panahon.  Ang mga 
kadagatan gaokupa halos tulo ka ig-upat nga bahin sa atong planeta.  Dili lang gihuptan nila ang 
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daghang tubig apan apil usab ang mga buhing sistema nga maoy naghulma sa planeta.  Ginadala 
niining mga kadagatan ang maski unsang butang nga nauban niini ngadto sa mga lagyong lugar; sila 
maoy gakontrol sa kalibutanhong klima ug naghatag sab sa pagkaon.  Ang gagmay nga algae sa dagat 
maoy naghimo sa daghan nga oxygen nga maoy gigamit alang sa pagginhawa sa mga mananap sa 
yuta.  Sa maong pagkahimutang, gisuyop ug gitago niini ang karbon nga gagikan sa mga nasunog nga 
pangsugnod nga gibulwak sa hangin. 

 

Gadani sa mga tawo ang baybayon sa sulod sa milyones na katuig.  Ang mga tanum ug hayop nga 
makit-an diha sa baybayon maoy gahupot ug naghatag sa mga pampahimsog, gasala sa hugaw gikan 
sa mga suba ug sapa, ug nagtabang sa pagpanalipod sa baybayon aron dili kini mabanlas kung adunay 
bagyo.  Ang isda, kinhason, ug mga sagbot-dagat gikan sa baybayon maoy nagpakaon sa mga tawo ug 
hayop; sila maoy gahatag ug abono, medisina, kosmetiko, mga produktong gigamit sa balay, ug mga 
kagamitang pangkonstruksyon. 

  

Hulagway 1.2A (Sa wala) Ang 
buyog nga gapadaghan sa 
bulak (Gigikanan: Gurling 
Bothma 2012).  (Sa tuo). 
Niining hitaboa, dis-a namatay 
ang mga buyog sa mga 
pestisidyo, mismo ang mga 
mag-uuma maoy nangunay sa 
pagpadaghan gamit ilang mga 
kamot. (Gigikanan: Li 
Junsheng) 

 

1.3. Hagit sa mga nagkalain-laing buhi 
Diha sa nalimbag nga saysay sa United Nations sa 2012 nabalita ang kapaspason sa pagkawala sa 
lasang; mga bahad sa tagana sa tubig ug paghugaw sa mga lugar duol sa baybayon.  Ang kinatibuk-ang 
dagan mao ang  nga pagkubos sa halos usa ka tersera sa kalibutanhong nagkalain-laing buhi sa sulod 
sa 30 katuig, ug nagpadayon pa gihapon ang iyang pag-ubos.  Hangtod duha ka tersera sa tanang mga 
kaliwatan ang gikatahapang mawala.  Ang lima ka dagkong 
bahad sa nagkalain-laing buhi, ingon sa asoy sa Living Planet 
2010 naggikan sa kalihukan sa tawo. 
  

 Pagkadaot ug pagkawala sa mga ekosistema.  Ang 
permanenteng pagbag-o sa mga lasang, basing yuta 
ug katunggan o mga bukid maoy makaingon sa 
pagkadot aron dili na angayan kining mga lugara 
alang sa mga ihalas nga hayop ug mga tanum. 

 Labihang paghurot sa mga ihalas.  Kung daghan 
kaayo ang mga hayop ug tanum nga ginakuha sa 
mga tawo alang sa pagkaon o lain pang katuyuan, 
mahurot ang kabtangan.  Ang sobrang pangisda, 
pangayam  ug pagtroso maoy nakaingon sa 
pagkahurot niini. 

 Pagkahugaw sa tubig.  Ang sobrang patambok nga 
dala sa sobrang pag-abono maoy nakadaot sa mga 
tubig tab-ang.  Ang ubang gigikanan sa paghugaw 
mao ang mga basura gikan sa mga siyudad, pabrika, 
ug minahan.   

 Pagbag-o bag-o sa klima.  Ang agrikultura, 
pagsunog sa carbon ug aseyte, pagwagtang sa lasang, 
ug binuga sa mga pabrika nga mga hanging dautan 

Hulagway 1.2B.  Ang pagkubos sa 
gidaghanon sa mga langgam, mananap 

nga sus-an, kagaangan, ug mga mananap 
nga tigpuyo sa yuta’g tubig, gikan 1980 
hangtud 2010 (Gigikanan: IUCN 2012) 
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ngadto sa kawanangan, maoy nakaingon sa pagtaas sa kalibutanhong temperatura diha sa 
yuta ug sa dagat.  Ang mga kagaangan, ang yelo sa Artic, o mga tanum ug hayop sa Alps, 
pananglitan, dili makaapas sa kalit-kalit nga pagbag-o sa kondisyon.  

 Mahugpaong kaliwatan.  Ang kaliwatan nga gipaila gikan sa usa ka bahin sa kalibutan ngadto 
sa laing lugar usahay paspas nga molukop ug motabon sa mga naunang kaliwatan. 
 

1.4. Ang Tigum Bahin sa Nagkalain-laing Matang sa Buhi 
Ang masigkanasudnong kasabutan mahitungod sa nagkainlaing buhi,  o ang giingon nga Tigum sa 
Nagkalain-laing Matang sa Buhi gimugna niadtong 1992 sa United Nations Earth Summit sa Rio de 
Janeiro, kung dis-a naklaro na ang mga problema sa kainaiyahan. Ang Tigum gipirmahan sa 192 ka 
nasod apil ang Unyon sa Europa, ug gitumong niini ang konserbasyon sa nagkalain-laing matang 
biyolohikal, ang malungtarong paggamit sa mga igsalangkap niini ug ang matarong ug igsaktong pag-
apud-apod sa mga benepisyo gikan sa paggamit sa mga kabtangang timan-anan. Ang Estados Unidos  
wala pa mopirma niining CBD. 

 

Magkita otro karong Oktubre 2012 ang mga representatibo sa mga nasod nga miyembro sa CBD didto 
sa India para sa ika-onse nga Miting sa mga Pundok o Conference of Parties (CoP 11) aron pag-
istoryahan kung unsaon mapaundang ang pagkawala sa ngakalain-laing buhi. Adunay beinte ka 
tumong – ang ginaingon nga Aichi Biodiversity Targets – nga napag-uyunan niadtong 2010 diha sa CoP 
10 sa Nagoya (Japan).  Base sa napag-uyunan diha sa CoP 10, kinahanglan mahimo ang mga tumong sa 
2020, ug nagsugod na sa paglantugi ang mga miyembrong nasod kung unsaon pagkab-ot niini.  
Nagkalin-laing pamaaging politikal ang gina-istoryahan aron maundang na ang pagkahurot sa 
nagkalain-laing buhi.  Uban niini ang mga balaod, buhis, pagpaundang, multa, sukdanan, hinabang, 
pampadasig, o pambalos.     

1.5. Panawhag alang sa paghupot ug panan-aw sa mga taganasud diha sa nagkalain-
laing buhi 
Posibleng daku kaayo ang epekto sa pagkawala sa nagkalain-laing matang sa buhi sa pipila ka ang-ang:   
diha sa tawo, sa pamilya, sa baryo o gigikanang lugar, sa nasud, o sa rehiyon.  Sakop sa mga posibleng 
epekto ang pagtaas sa presyo sa mga pagkaon, pagkubos sa ani ugnakuhang isda, pagkunhod sa 
mainum nga tubig, magkanunayon nga pagbaha ug uban pang mga kalagmitan, yuta nga dili kalahutay 
paghupot sa tubig ingon pud sa mga patambok o usa ka talan-awon nga dili na makadani sa mga 
turista.    Malungtaron ang maong epekto ug makaapekto usab halos sa tanang aspeto sa atoang 
kinabuhi.  Bisan pa, ang kalit nga pamaagi sa pagpanalipud o paghiuli sa nagkalain-laing buhi pwedeng 
makaingon sa pagkahanaw sa trabaho, sa pwersahang pagbag-o sa kalikupang gitrabahuan, gibaton 
nga kinabuhi, o kinan-an. Ang ubang tawo pwede pud nga mawad-an ug pamaagi sa panginabuhi, 
pananglitan, sa mga mangingisda nga dili na tugutang manakop.  Kung dakong buwis ang gamiton 
alang sa pagpanalipud sa nagkalain-laing buhi, mahimong gamay na lang ang magamit alang sa mas 
importanteng kalihukan susama sa paniguro sa katawhan, pagmugna sa trabaho, serbisyong 
pangkalawasan, edukasyon o paniksik ug pagpalambo.  Sa mga panahon nga taglisod ang ekonomiya, 
dili angayan ang paggasto sa nihit nga kwarta alang sa pagpanalipud sa nagkalain-laing buhi.  

 

Kinahanglan ang mga masigkanasudnong kasabutan tungod kay manginahanglan ug 
masigkanasudnong nga solusyon ang problema sa pagkawala sa nagkalain-laing buhi.  Daghan ang 
mga ekosistema nga nagkatag nga lampas na sa mga nasudnong utlanan, ang pangisda sa lawum nga 
kadagatan dili na halos napaigoan, ug masigkanasudnon usab ang pamatigayon.  Ang polusyon nga 
nahimo sa usa ka parte sa planeta makaapekto sa mga rehiyon sa laing parte. Uban pa, ang 
anasudnong ug propesyunal nga interes,  lakip na ang lain-laing values, panan-aw ug mentalities diha 
sa mga stakeholders maoy magpalisud  sa pagkab-ot sa us aka global, transparent ug demokratikong 
pagsinabtanay. Ang mga eksperto, mga gagama sa polisiya, ug mga grupong gapangusog mahimong 
makapagawas sa ilang kabubut-on kung ang mga pamaagi sa pagpatunhay sa nagkalain-laing buhi pag-
istoryahan na sa CoP11 sa India  sa panahon sa tingdagdag tuig 2012.  Ang ubang pangutana mao ang 
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sumunod:  Kang kinsang responsibilidad ang pagkawala sa nagkalain-laing buhi?  Unsaon pagkab-ot sa 
mga tumong sa nagkalain-laing buhi?  Unsa may kinahanglang buhaton?  Unsaon pagbalanse ang mga 
katungod sa katawhan ug sa kinaiyahan?  Kinahanglanon ba ang mga pagpahusay?  Mahimo bang 
pasundon ang mga tawo aron nga makakat-on sila sa pakig-uyon sa nagkalain-laing buhi nga sa ila 
mismong pagtugot o kinahanglan pang maghimo ug bag-ong balaud ug pangekonomiyang paghusay? 
 
Una ug hilabihang maapektuhan ang mga ordinaryong tagalungsod sa mga sangpotanan sa mga 
masigkanasudnong desisyon.  Ang pag-apil sa mga tagalungsod diha sa paglantugi maoy maghatag sa 
dugang nga tingog ug maghatag sa mga taga-desisyon sa bililhong impormasyon bahin sa mga 
pamaaging politikal nga suportado sa publikoug adunay maayong tsansa nga magmalamposon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

2. Nagkalain-laing buhi diha sa yuta 
 
Sa kayutaan makit-an ang daghang matang  sa lugar pangkinaiyahan, pananglitan ang mga lasang, 
kalibunan, basang yuta ug katungganan, o disyerto nag maoy naghatag sa buhing wanang alang sa 
mga tanum, hayop ug gagmay nga organismo.  Dinhi nianing kapituloha, atong tan-awon ang tulo ka 
mga isyu bahin sa nagkalain-laing buhi:  ang pagpanalipod sa mga lugar pangkinaiyahan, ang 
pagkawala sa lugar pangkinaiyahan, ug ang pag-ilis sa mga lugar pangkinaiyahan ngadto sa umahan.  

2.1. Pagpanalipod sa mga lugar pangkinaiyahan 
Usa sa mga pamaagi sa pag-amping sa nagkalain-laing buhi nga nagmalamposon kaniadto pa mao 
ang pagpanalipod sa mga lugar pangkinaiyahan nga nagbaton sa halos wala pa nahilabtang 
kinaiyahan, susamasa ubang basang lasang o mga savana.  Kini nga mga lugar nagsilong sa daghang 
mga tanum o hayop nga kaliwatan sa usa ka delikadong pagbalanse, labot pa, ang impluwensiya sa 
tawo labihang gamaya ra.  Gahatag sila ug silongan, nagatugot sa paglihok sa mga kaliwatan, ug 
nagpasalig nga ang mga prosesong natural maghulma sa talan-awon.  Importante ang mga sinalipdang 
lugar, gani ang uban nabuhi na sa halos 140 ka tuig, pananglitan parehas sa mga nasudnong parke o 
reserbang pangkinaiyahan.  Dinhi, limitado ang kalihukang pangtawo ug pang-ekonomiya ug kung 
ugaling tugutan, kasagaran labihan kakontrolado. Guinadili kasagaran ang pagtroso, pangayam, pag-
uma, pagmina, o pagpuyo sa katawhan.  Kinahanglang kining mga lugara masumpay pag-ayo , 
madumala pag-ayo, ug mapunduhan sa igsakto.   Importante usab sa katawhan ang sinalipdang lugar.  
Giasoy sa UN nga kining mga lugara gahatag ug kapuy-anan alang sa halos 1.1 bilyon katawo. Ang 
tubig pang-inom alang sa sobra sa ikatulong bahin sa mga dagkong siyudad sa tibuok kalibutan 
naggikan sa maong lugara, mao usab ang kadaghanan sa mga importanteng tanum nga gamiton alang 
sa pagpalambo sa mga pananum pangkaon sa pagkakaron. 

 
Niadtong 2010, sobra sa 150,000 nga sinalipdang lugar ang naglukob sa ika-walong bahin (12.7%) sa 
kinatibuk-ang yuta sa kalibutan.  Ang ilang kadaghanon ug kadak-on nagsaka pa, apan dli ni igo para 
mapanalipdan pag-ayo ang nagkalain-laing buhi, tungod kay ang kadaghanan sobra kagagmay o 
natibulaag.  Sobra sa katunga sa mga lugar nga importante para sa nagkalain-laing buhi  - e.g. mga 
lugar nga adunay panagsa ra makit-ang kaliwatan or importanteng panon sa langgam – nagpadayon 
nga walay panalipod. Dugang pa, dili maayo ang pagdumala niining mga lugara.  Busa, usa sa mga 
tumong sa nagkalain-laing buhi nga gikasabutan niadtong 2010 mao ang panawhagan sa pagpadako sa 
gidaghanon ug kadak-on sa mga sinalipdang lugar sa tibuok kalibutan ngadto sa maski 17 porsyento sa 
kinatibuk-ang yuta sa tuig 2020.  Buot ipasabot , gikinahanglang magmugna ang mga gobyerno ug 
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dugang pang mga bag-ong lugar aron mapanalipdan, o kaha padak-on ang mga namugna na.   

 
Dili ni sayon himuon.  Ang pagmugna sa mga bag-ong sinalipdang lugar malagmit makaingon sa 
kagubot diha sa magkasupak nga interes.  Kini bang yuta gamiton lamang alang sa pagpalungtad sa 
kinaiyahan o para sa puy-anan sa tawo o para sa paggamit sa katigayunang natural?  Ang mga tumong 
alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan malagmit mokontra sa mga tumong sa mga twong gustong 
mopuyo ug maningkamot dinhi niining lugara.  Mahimong dili na tugtan ang mga mag-uuma nga mag-
amuma sa ilang mga giugmad, ang mga kumpanya posibleng mapahunong sa ilahang pagputol sa mga 
puno o pagmina o pagpadayon sa mga plantasyon, ug mapugngan ang paghimo sa mga kalsada maski 
kinahanglanon ang maong kalsada.  Lisod ipahiluna kung kang kinsang tumong ang unahon.  Kung 
walay kasabutan sa mga nakapuyong tawo sa maong lugara, ang ilang mga panginahanglanon dili 
matagad ug mabalanse sa panginahanglanon sa pagpanalipod sa kinaiyahan.  Dugang pa, daku-dako 
nga kantidad ang igahin aron makontrol ug maampingan ang sinalipdang lugar o mabayran ang mga 
mag-uuma ug uban pa sa mga nawala sa ilaha. 

 

Hulagway 2.1.  Ang pagdaghan sa mga sinalipdang lugar sa pagdagan sa panahon, u gang dakong tumong para 
sa 2020.  (Gigikanan: UNEP-WCMC 2012)    

2.2. Pagkunhod sa pagkawala sa mga lugar pangkinaiyahan 
Samtang nagsabot ang makinasudnong komunidad sa panginahanglan sa pagpanalipod sa nagkalain-
laing buhi sa kalibutanhong sukdanan, ang kada nasod mahimong adunay pangkatilingbanon o pang-
ekonomiyang hinungdan sa paghawan sa lasang aron dunay katamnan sa mga pananum pangkaon, 
pastulan sa baka o tamnan sa kahoy.  Importanteng tumong pang-kauswagan ang pagmugna sa 
yutang angayan ugmaron ug pagpadako sa kita alang sa gadakong katawhan.   

Ang pagsangko sa us aka makinasudnong kasabutan nagpaila nga adunay parehong panglantaw ang 
mga nasod, apan kinahanglanon pud nga mapatuman kini.  Sa laing pulong, kinahanglan makapaingon 
kini sa paghimo ug mga nasudnong balaod ug aksyon.  Malagmit mosangko sa kagubot kung unsaon 
kini sa paghimo. 

Pananglitan, kung may panalipod sa mga lugar pangkinaiyahan, magpanagana ang mga tawo nga kung 
walay istriktong inuyunan nga mga bag-ong balaod – o kaha wala’y maayong pagmugna sa mga 
naandang balaod – wala gayu’y mahitabo.  Ang uban naghunahuna nga ang mga balaod ibutang ra sa 
pinakakubos u gang mga solusyong pang-ekonomiya (o merkado) ang mas maayo;  segun pa, ang 
pagpaubos sa kakitaan sa mga kalihukan sa mga lugar pangkinaiyahan nga makaingon sa negatibong 
dangatan sa nagkalain-laing buhi (e.g. pangayam, pagtroso, pagmina) mahimong mas epektibong 
makapanalipod sa mga ihalas nga hayop ug tanum kaysa usa ka balaod.  Posible usab ang mga 
pamaaging politika imbes puro mga balaod o solusyong pang-ekonomiya.  Pananglitan, ang 
pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi pwedeng iuban sa tanang klase nga pagplano sa maong lugara, o 
di kaha ang mga tiunay nga momolupyo aghaton para sa mas maayong pagdumala sa kinaiyanhong 
katigayunan. Importante usab ang pagpasabot sa publiko bahin sa mga problema nga dala nianing 
pagkawala sa nagkalain-laing buhi tungod kay ang kada paagi kinahanglan makakuha ug suporta sa 
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publiko. 

Bisan pa, sa katapusan makit-an ra gihapon sa kadaghanan nga dili ingon ka importante ang nagkalain-
laing buhi aron mahimo ang pagpanalipod sa mga lugar pangkinaiyahan, usa ka butang nga nasulod sa 
balaod, desisyong politika o pamaaging pang-ekonomiya, kay naa pay daghang mas bug-at nga mga 
problemang kinahanglan atubangon. Kung ugaling ang mga panaad nga nasulod sa makinasudnong 
kasabutan ipasunod na, ang pangutana mao kini:  Unsang mga paagi ang palabihon aron masiguro nga 

ang pagpanalipod sa mga lugar pangkinaiyahan diha sa inyong nasod? 

2.3. Pag-ilis sa mga lugar pangkinaiyahan ngadto sa umahan 
Ang agrikultura ang usa sa pinakaimportanteng kalihukan sa tawo nga nakapadangat sa nagkalain-
laing buhi.  Mao nga daghang mga eksperto ang nag-ingon nga hatagan ug pagtagad ang agrikultura sa 
maski unsang plano bahin sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi.  Adunay pipila ka mga hinungdan 
nganong ang agrikultura nagbaton sa negatibong epekto:  usa niini ang kanunay ng pag-ilis sa mga 
lugar pangkinaiyahan ngadto sa umahan. 
 

 

Hulagway 2.2  Para madugangan ang mga yutang pang-uma sa mga giingon nga rehiyon gikan sa ilang kahimtang 
sa pagkakaron (kahel ngadto sa pinakataas nga mahimo (asul), kinahanglang mailisdan ang mga natural nga 
puluy-anan (Source: FAO 2002). 

 

Sa pagkakaron, dunay 40 porsyento sa kinatibuk-ang yuta sa planeta ang gigamit alang sa pag-amuma 
sa mga pananum pangkaon ug pagpakaon sa mga baka.  Ang World Resources Institute nagaingon nga 
diha sa kadaghanan sa mga naglisod nga nasod ang ilang mga lugar pangkinaiyahan kanunay nang 
giilisdan ngadto sa pang-agrikultura. Gitagna sa United Nations Environment Programme (UNEP) nga 
diha sa Africa ug sa Kasadpang Asya, mahimong hapit na modoble ang mga umahan sa tuig 2050 ug 
diha  sa rehiyong Asya-Pacifico madugangan kini ug 25 porsyento.  Dakong sakop niini ang 
makaapekto sa kalasangan.  Ang ikalimang bahin sa nabiling dagkong kalasangan sa tibuok kalibutan 
posibleng mahimong umahan ug pastulan.  Ang pagdausdos sa yuta mao kanunay makaingon sa 
pagkawala sa tambok nga yuta, ilabi na sa rehiyong tropiko, sanglit mao kini ang nagpugos sa mga 
mag-uuma aron dugangan ang pag-ilis sa kalasangang tropiko ngadto sa umahan.  Kining tanan dunay 

makalilisang nga sangpotanan para sa nagkalain-laing buhi, tungod kay mawad-an na sa ilang 
puluy-anan ang mga tanum ug hayop nga kanunay makit-an sa mga kalasangan. 

 
Usa pa ka hinungdan nganong mapakunhod sa agrikultura ang nagkalain-laing buhi mao ang 
pagpaningkamot sa mga mag-uuma nga makakab-ot sa pinakadakong ani nga makaya.  Buot ipasabot 
niini nga ang mga tanum ug hayop nga mahimong makapaubos sa ani, ilhong mga peste busa sugpoon 
sila.  Aron makakab-ot sa dakong ani, gigamit sa kadaghanang umahan sa pagkakaron dili lamang ang 
mga pestisidyo kung dili apil ang mga patambok nga kemikal ug dagkong makinarya.  Ang maot niining 
hilabihang pagbutang sa langyaw nga gamit pang-uma mao ang paglipol sa mga natural nga makit-ang 
kaliwatan, uban pud ang pagdahilig sa yuta ug sobrang polusyon.  Daghang maapektuhan nga mga 
kaliwatan niini ug makaingon kini sa pagkubos sa mga oportunidad para molungtad ang mga ihalas 
nga tanum ug hayop. 
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Kinahanglan sabton kini luyo sa kalibutanhong panginahanglanon sa pagkaon nga paspas nidako.  Sa 
tuig 2020, gibanabana sa UN nga ang atong planeta magdala sa 7.7 ka bilyon nga tawo, ug kinahanglan 
pakan-on ang tanan.  Karon pa lang, daghan nang mga tawong gigutom.  Ang uban naglantugi nga sa 
kinatibuk-an, adunay igong pagkaon nagama sa kalibutan apan ang problema naa sa pag-apud-apod 
niini.  Ang uban usab nagaingon nga walay paingnan ang paghulat nga mahitabo ang mas matarong 
nga pag-apud-apod sa tibuok kalibutan.    

 
Ang usa pa ka hagit mao ang kanunay nga pagtaas sa konsumo sa karne sa kadaghanang nasod.  Ang 
pag-amuma sa mga mananap aron makakuha sa karne manginahanglan sa daghang pakaon – ang 
pagkaon sa mga tanum gikan sa gidak-ong uma direktang maghatag sa halos napulo ka beses nga 
kadakong enerhiya.  Mao nga ang pagkaon sa karne imbes na sa mga tanum magpadako hinuon sa 
panginahanglan sa pananum pangkaon, ug kinahahanglan itanum sila sa gigahing lugar. 

Problema kung unsaon paggama ang igong pagkaon sa pinakamaayong paagi samtang gipanalipdan 
ang nagkalain-laing buhi.  Adunay pipila ka mga stratehiya nga gisugyot.  Pananglitan, ang dili 
hilabihang pag-uma gamit ang gamay ra nga sangkap makahatag ug tsansa aron malikayan ang 
daghang kadaot nga dala sa sobrang pagbutang 
sa sangkap; busa ang gidahum nga gamay nga ani 
makaingon sa pagpadako sa yutang 
kinahanglanon, busa ilisdan ang mga lugar 
pangkinaiyahan ngadto sa umahan.  Ang usa pa 
ka posiilidad mao ang pagpalambo sa agrikultura 
diha sa gigamit nga yuta, sunod sa duha ka lain-
laing pamaagi.  Ang unang stratehiya mao ang 
paggamit sa bag-ong teknolohiya aron mapadako 
ang ani gamit ang mga sangkap, pananglitan, kanang bag-o ug mas maayong mga matang sa pananum 
pangkaon.  Apan ang bag-ong teknolohiya manginahanglan sa espesyal nga kaalam para sa paggamit 
niini, ug kasagaran mahal kini.  Kinahanglang sab mogasto ug dako ang mga mag-uuma apan halos dili 
ni maabot sa kadaghanan.  Ang ikaduhang stratehiya mao ang paggamit sa mas karaang pamaagi nga 
nanginahanglan lamang sa gamay ra nga pestisidyo ug mga patambok, susama sa pag-ilis –ilis sa 
pananum.  Nanginahanglan sab kining mga paagiha sa daghang kaalam ug kasagaran daghang 
trabahador, nga mahimong usa na pud ka problema, labi na sa mga pbreng mag-uuma.   

 
Lain pa, ang ubang tawo gapangutana kung kinahanglan ba gayud nga patas-on ang produksyon sa 
pagkaon ngadto sa taas nga andana nga makadaot na siya sa nagkalain-laing buhi.  Mas maayo pang 
magpangusog aron mapakubsan ang panginahanglan sa pagkaon pinaagi sa pagpaubos sa konsumo sa 
karne o di kaha ang mas maayong paggamit sa mga kapanguhaan, dis-a gamay ra ang masayang nga 
pagkaon ug mas maayo ang paghatag niini. Ang problemang niini mao ang panginahanglan sa dagkong 
buluhatong pangkatawhan ug pang-ekonomiya, mga pagbag-o sa naandang pagkaon, ug uban pa, nga 
malisod makab-ot o di kaha abton pa ug dugay nga panahon para mahitabo.   

 
Adunay mga kaayuhan ug di-kaayuhan ang tanang mga stratehiya nga giasoy diha sa taas.  Walay labot 
pa sa mga isyung teknikal, nagpasabot usab kini nga dunay daghang pangutana bahin sa bili. 
Pananglitan, kinahanglan bang magkompromiso bahin sa pag-ilis sa mga lugar pangkinaiyahan 

pangadto sa umahan aron lang 
makabaton sa agrikultura nga 
adunay pamaaging mas angay 
sa  nagkalain-laing buhi?  
Kinahanglan bang ibilin ang 
problema sa mga p-mag-uuma 
lang, o duna ba’y 
responsibilidad ang mga 
nagkonsumo sa pagpanalipod sa 
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nagkalain-laing buhi kay may kalabutan kini sa produksyon sa pagkaon?  Kining tanan dunay gikuptan 
nga papel kung hunahunaon asa nga kasagarang stratehiya ang may dakong mahimo kung itandi ang 
umaabot nga panginahanglan sa pagkaon nganha sa tumong alang sa pagpanalipod sa nagkalain-laing 
buhi.          
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3. Ang nagkalain-laing buhi sa dagat    
Naglukup sa sobra sa duha ka terserang bahin sa ibabaw sa kalibutan ang kadagatan ug gihuptan niini 
ang daghang nagkalain-laing buhi.  Dinhi niining kapituloha, atong tan-awon ang tulo ka isyu sa 
nagkalain-laing buhi diha sa kadagatan:  ang pagkontrol sa sobrang panakop sa isda, ang pagpanalipod 
sa mga kagaangan ug pagmugna sa mga sinalipdang lugar sa mga lawum nga dagat.   

3.1. Sobrang panakop sa isda 
Gapangisda na ang mga tawo gikan pa sa karaang panahon.  Sa pagkakaron, halos 49 ka milyon nga 
tawo sa tibuok kalibutan ang matawag nga mangingisda ug lain pa ang 212 ka milyon ang nagtrabaho 
sa may kalabutang buhat (e.g. nag-ayo sa mga banca, pagtinda ug isda sa merkado, ug uban pa).  Sa 
kinatibuk-an, adunay 261 ka milyong tawo sa tibuok kalibutan nga direktang nag-agad sa pangisda 
para sa ilang panginabuhi.  

Niadtong 1970, ang kinatibuk-ang produksyon sa isda sa tibuok kalibutan nikabat sa 65 ka milyong 
tonelada;  pag-abot sa tuig 2000, sobra pa sa doble  ang gitaas niini o hangtod 125 ka milyong 
tonelada.  85 ka milyong tonelada ang nakuha gikan sa paghakop sa mga isda nga ihalas , ug ang 
nabilin naggikan sa mga binuhing isda 
(halos 40 ka milyong tonelada, tan-awa 
ang hulagway 3.1 para sa pananglit sa 
aquakultura).  Ang pagpanakop sa isda, 
walay labot sa aquakultura, dili 
makapaigo aron makapatagbaw sa 
panginahanglan sa isda tungod kay 
naabot na ang kinatumyang limitasyon sa 
kalibutanhong dakop gikan sa dagat. 
Bisan pa’g daghan ug mas hitsong 
barkong panagat ang gigamit para 
mapadaghan ang makuhang isda, ang 
nadakpang isda nga ihalas sa tibuok 
kalibutan wala na mitaas gikan pa 
niadtong 1990s sumala sa gitaho sa  
United Nations Food and Agriculture 

Organization (FAO).  

 

 

Hulagway 3.1.  Ang aquakultura naghatag sa isda ug uban 
pang pagkaon-dagat diha sa mga naglutaw nga hawla 
(hulagway) o artipisyal nga danaw (Gigikanan: FAO 2012) 
nga tigpuyo sa yuta’g tubig, gikan 1980 hangtud 2010 
(Gigikanan: IUCN 2012) 
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Ang pagpahimulos sa kadagatan 
Ang dili malungtarong naandan nga pangisda nakaingon sa grabeng kadaot.  Apil niani ang gitawag nga 
bottom trawling (ang pagguyod sa abring hawla diha sa kinaubsan sa dagat, nga maoy nakadaot sa 
mga buhing ihalas diha sa salog sa kadagatan), ang paggamit sa hilo ug bomba duol sa mga kagaangan, 
uban usab ang mga gamit pangdakop sa isda nga wala tuyoa nakapatay hinuon sa mga langgam sa 
dagat o nakadakop sa mga mananap nga sus-an diha sa dagat.  Ang pangaghat sa pangisda mao sa’y 
nakapaotro sa pagbahinbahin ug kadaghanon sa populasyon sa isda.     Daghang lugar nga pangisdaan 
ug mga kabtangan nga gipangisdaan lampas sa ilahang malungtarng limitasyon.  Ang sobrang pangisda 
maoy pinakadakong hulga sa buhing ihalas sa dagat ug nagkalain-laing buhi ingon sa FAO.  Pag-abot 
niadtong 2000, tulo ka igkaupat nga bahin sa isdang kabtangan sa kadagatan ang nasobrahan sa 
pagkuha, nahurot o napahimuslan.  Diha sa 12 sa 16 ka rehiyong pangisdaan sa tibuok kalibutan, ubos 
na sa nailhang kinadak-ang kuha ang lebel sa produksyon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulagway 3.2.  Halos tulo ka igkaupat sa kadagatan sa tibuok kalibutan ang nasobrahan sa panguha (FAO 2010 
amended). 

 

Pagkab-ot sa malungtarong pangisda 
Tumong sa malungtarong pangisda ang pagdakop sa isda diha ra sa kapaspason nga mapabiling lunsay 
ang populasyon sa mga isda sa pagdagan sa panahon. Sa daghang nasod, ang mga limitasyon sa 
pangisda gipiho sa prosesong politika, dis-a ang mga pundok sa mga may katungod, susama sa 
industriya, mga mangingisda, ug mga siyentipiko.  Ang industriya sa pangisda ug ang mga siyentipiko 
kasagaran adunay nagkalain-laing panan-aw kung pila ang isda nga kuhaon kada tuig, pero usa sa 
tumong sa nagkalain-laing buhi mao ang paglikay sa sobrang pangisda.  Ang European Commission, 
pananglitan, gaingon nga ang kinatibuk-ang dakop sa Europa sa bag-ong nilabay nga mga tuig niabot 
sa 40 porsyento lapas sa andanang gisugyot sa mga siyentipiko.  Sahi sa mga siyentipiko, kay dili sila 
nag-agad sa pangisda, mas gusto sa mga mangingisda ang mas mataas nga igtugot nga dakop. 
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Hulagway 3.3: Ang pangisda sa pinakailawom sa sanga-sangang pagkaong dagat.   Pagkatapos mahurot ang mga 
dagkong isda nga naa sa kinatas-an sa sanga-sangang pagkaon, gukdon na pud kadtong mas gagmay nga isda ug 
mga hipon nga naa sa mas ubos nga andana sa sanga-sangang pagkaon (Gigikanan: Pauly 2003).  

Sobrang kapasidad ug mga hinabang 
Sa pagkakaroon, hilabihan ka daghang bangka ang naggukod sa hilabihan ka diyutay nga isda.  Niadto 
pang 1992, nakit-an sa organisasyon sa Naghiusang mga Nasod para sa Pagkaon ug Agrikultura 
(gitawag siya’g FAO) nga ang kinatibuk-ang kapasidad sa pangisda sa tibuok kalibutan doble ra sa 
panginahanglanon alang sa maluntarong pangisda.  Tungod kay nagkaanam kalisod ang panginabuhi 
gikan sa pangisda, ang ubang gobyerno nagbayad sa mga mangingisda ug hinabng o giubsan ang ilang 
buhis.  Kasagaran mao kini ang nakaingon sa mas daghang bangkang pangisda ug sa mga negosyong 
halos dili makalahutay.  Ang sobrang kapasidad dili lang problema sa katigayunang isda apan mao sab 
ni sa mga mangingisda.  Kinahanglan pa nilang makigsangka hangtod halos imposible na silang 
manginabuhi. 

 
Ang European Commission, China, Vietnam ug Japan, pananglitan, nagtumong sa pagkunhod sa 
ilahang sobra kadagkong barko gamit sa pangisda, samtang ang mga nasod susama sa Indonesia, 
Cambodia ug Malaysia, ang gigamit nila nga barkong pangisda nagdaghan pa. Aron mabag-o ang 
kapasidad sa pangisda paingon sa malungtarong pangisda, gisugyot nga paundangon na ang paggamit 
sa publikong kwarta alang sa paghimo ug p0agpagwapo sa mga barko.  Apan kinahanglang 
makapanginabuhi ang mga mangingisda.   
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3.2. Mga kagaangan 

Nagkalain-laing buhi sa kagaangan 
 

Ang mga kagaangan nga naa sa ilawom sa tubig maoy 
mga strukturang gikan sa anapog nga namugna sa mga 
eskeleton sa pila ka milyong gagmay nga hayop ug tanum 
sa dagat. Kasagaran gitawag ang mga kagaangan nga 
“basang kalasangan sa dagat” ug uban kini sa 
pinakadaghang lain-laing matang nga ekosistema sa 
planeta.   Naglukup kini sa gamay pa sa 0.1 porsyento sa 
kadagatan sa tibuok kalibutan, halos katunga sa kinatibuk-
ang lugar sa Francia, apan gahatag kini ug puluy-anan 
alang sa ikaupat nga bahin sa tanang kaliwatan sa dagat 
apil na ang isda, langgam sa dagat, mga espongha, ug 
uban pang mga lain-laing matang sa buhing naa sa dagat.  
Kasagaran makit-an ni sila sa mga mabaw nga lugar sa mga katubigang tropiko.  Maghatag ang mga 
kagaangan ug benepisyo para sa turismo, pangisda ug panalipod sa baybayon.  Ingon sa mga 
ekonomista, ang tinuig nga kalibutanhong balor sa kagaangan mokabat sa US $ 375 ka milyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulagway 3.4:  Ang kalibutanhong luna ug kalainan sa mga kagaangan.  Kadaghanan sa ila naa sa mainit nga 
tubig sa tropiko diha sa mga naglisod nga mga nasod.  (Gigikanan: NASA 2012) 
 

Mga bahad sa mga kagaangan 
 
Dali mapukan ang mga kagaangan.  Nahulga sila, pananglitan gikan sa mg illegal nga pangisda, 
sobrang pagdakop ug polusyon sa tubig nga naggikan sa dakbayan ug agrikultura (tan-awa sa 
hulagway 3.5).  Ingon sa mga siyentipiko nga sobra sa us aka tersera sa kalibutanhong kagaangan ang 
napukan o seryosong nadaot.  Kadaghanan sa mga kagaangan makit-an diha sa tubig tropiko, dis-a naa 
usab ang mga naglisod nga nasod nga wala’y igong pondo aron mapanalipdan sila’g maayo. Ang 
pagpanalipod  mao ang e.g. pagpatuman ug pagpaniid sa pagdili sa pangisda, pagpaubos sa polusyon, 
paghimo ug kay’ag sa mga planong pang-ekoturismo, pagplano alang sa paglambo sa kabaybayonan 
nga nagtagad sa kinaiyahan, o pagsugpo sa mga peste sa kagaangan.  Makapagasto kini nga mga 
pamaagi. 



 

 18 

Hulagway 3.5:  Nag-antos ang mga kagaangan tungod sa mga kalihukan sa tawo (Gigikanan:   SEOS 
2012) 

3.3. Ang Sinalipdang Lugar Pangkinaiyahan diha sa Lawum nga Dagat   
Ang mga sinalipdang lugar sa pangkinaiyahang dagat (MPAs) maoy mga nabiling kinaiyahan sa 
kadagatan nga nagpanalipod sa nagkalain-laing buhi sa dagat ug naghatag kasilongan sa mga nag-
ungaw nga kaliwatan ug mga pangnegosyong isda.  Sa pagkakaron, adunay 2 ka porsyento sa 
kalibutanhong kadagatan ang napanalipdan na.  Kung itandi kini, sobra sa 12 ka porsyento sa 
kalibutanhong kayutaan ang napanalipdan na.  Usa sa mga tumong sa nagkalain-laing buhi mao ang 
pagpadaghan sa mga MPAs ngadto sa 10 ka porsyento sa mga kadagatan.  Sa pagkakaron, ang 
kadaghanan sa mga MPAs naa ra sa duol sa baybayon sa katubigan nga nasakop sa usa ka nasod. Diha 
sa gitawag nga lawum nga dagat o “High Seas,” ang kadagatan nga lapas 200 ka milya gikan sa 
baybayon, limitado na ang pag-amping sa dagat.  Usa sa mga hagit sa pagpadaghan ug pagpadako sa 
mga sinalipdang lugar pangkinaiyahang dagat mao ang mga lawum nga dagat, tungod kay wala’y 
nasod nga kayang magmugna sa  sinalipdang lugar pangkinaiyahang dagat susama sa naandan diha sa 
duol sa iyang baybayon. 

 

Hulagway 3.6:  Kinahanglang ang mga bag-ong sinalipdang lugar pangkinaiyahang dagat aron makab-
ot ang tumong sa tuig 2020 (Gigikanan:  UNEP-WCMC 2012). 

 
Bilihon kayo ang mga lawum nga dagat.  Naglukup kini sa duha ka tersera sa kadagatan ug segun sa 
CBD, naghupot sab kini sa daghang nagkalain-laing buhi.  Bisan pa nga dunay makignasudnong sukaran 
nga legal mahitungod sa mga lawum nga dagat (ang giingon nga United Nations Convention on the 
Law of the Sea, UNCLOS), 
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Hulagway 3.7.  Ang kalibutanhong mapa nga naglarawan sa mga lawum nga dagat (mga asul nga lugar) lapas sa 
200 ka milya gikan sa baybayon.  Dili sila nasulod sa mga nasudnong balaod.  (Gigikanan: EoE 2012). 

Sa pagkakaron, pipila lamang ang sinalipdang lugar pangkinaiyahang dagat ang naa sa lawum nga 
dagat.  Niadtong 2002, pananglitan, ang magsikbit nga nasod ang Italya, Francia, ug Monaco naglagda 
sa usa ka kasabutan nga nagmugna sa “Pelagos Sanctuary” diha sa kadagatang Mediterano.  Nagsabot 
sila nga ikontrol ang mga rehistradong barko sa ilang tagsa-tagsang nasod, apan ang mga barko nga 
gikan sa laing nasod dili nila mahilabtan.  Ang uban pang pananglitan mao ang  “South Orkneys MPA” 
nga naa sa bugnaw nga katubigan sa Antarctica.  Namugna niadtong 2010, guinadili dinhi ang 
pagpangisda.  Kini nga MPA gitukod sa 35 ka nasod, ang tanan miyembro sa gitawag nga Commission 
for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).  Ang maski unsang kasabutan 
bahin sa lugar diha sa lawum nga dagat nagsakop lamang sa mga nasod nga nilagda niini;  ang 
katungod sa ubang nasod dili maapektuhan niini.  Buot ipasabot, kadtong mga nasod nga nilagda sa 
kasabutan dili makapasunod sa ilang kalagdaan para sa ubang nasod.  Busa, malisud ang pagpanalipod 
sa mga tubig diha sa lawum nga dagat  kung wala’y bag-ong makinasudnong kasabutan (susama sa 
dugang nga kasabutan sa ilawom sa UNCLOS).  Pwede untana niining pugngan ang pag-abot sa mga 
barkong pangisda diha sa importanteng kapangisdaan, apan kini nga kasabutan lisod imugna sa legal 
nga paagi, ug lisod apil magasto ang pagpasunod niini.   
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4. Pag-apud-apod sa pabug-at ug benepisyo 
Ang mga makignasudnong negosasyon ug kasabutan bahin sa kalibutanhong hagit susama sa 
pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi nagadani sa mga pangutana sama sa:  Kinsay responsable sa 
pagpanalipod?  Kinsay magbayad niini?  Kinsay moginansya sa mga benepisyong gikan sa nagkalain-
laing buhi?  Kinsay modaug ug mapildi? 
 
Komplikadong isyu ang nagkalain-laing buhi ug duna siya’y kalabutan sa daghan pang importanteng 
mga tumong.  Para makakuha ug kwarta alang sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi, usa ka 
stratehiyang kalibutanhon ang nakasabutan niadtong 2010, apan ang dakong pangutana mao gihapon 
ang:  Asa maggikan ang kwarta ug uban pang mga paagi susama sa kaalam sa pag-amping, paghiuli, ug 
pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi sa tibuok kalibutan?  
 

4.1. Pondo alang sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi 
Hangtod karon, kadaghanan sa nahatag nga kwarta naggikan sa Global Environmental Facility o GEF.  
Ginasuportahan niini nga pondoha ang lain-laing kalihukan pangkinaiyahan, pananglitan, ang pag-
amping sa kinaiyahan sumala sa Convention on Biological Diversity diha sa mga naglisod nga nasod.  
Ang pondo sa GEF naggikan sa boluntaryong amot gikan sa datong nasod (tan-awa ang hulagway 4.1).  
Ang Conference of Parties (COP) para sa Tigum bahin sa nagkalain-laing buhi naghimo’g desisyon labot 
sa mga prinsipyo o basehan kung unsaon paggasto ang kwarta.  Gikan niadtong 2003, namuhunan ang 
GEF gamit ang pondo para sa nagkalain-laing buhi ($2.9 ka bilyon) dinha sa sobra sa 2000 ka 
sinalipdang lugar pangkinaiyahan sa tibuok kalibutan, nga nagsakop lapas sa 6.34 ka milyon nga 
kilometrong kwadrado (halos doble sa gidak-on sa India). 
 
Dunay pag-uyun sa tanang nasod nga dili igo ang pondo alang sa nagkalain-laing buhi gikan sa GEF, 
gobyerno, ug tanan pang gigikanan sa pondo aron mapaundang ang kalibutanhong pagkawala sa 
nagkalain-laing buhi. 

Sugyot pa sa ubang tawo nga mas maayo pang gamiton na lang ang pondo sa mas dinalian nga mga 
problema kaysa nagkalain-laing buhi.  Ang uban pud naghunahuna nga ang pamuhunan sa nagkalain-
laing buhi makabentahe sa ekonomiya sa kadugayon. 

 

 



 

 21 

Asa maggikan ang pondo alang sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi diha sa mga naglisod nga 
nasod? 
 
Kasagaran dili makab-ot sa mga naglisod nga nasod ang magasto nga pamaagi sa pagpanalipod sa 
nagkalain-laing buhi, samtang ang mga datong nasod dili na gusting dugangan pa ang ilang nagasto 
diha sa GEF.   Ang pangutana bahin sa kung asa maggikan ang mga pondo nagdala ug pipila ka mga 
lisod nga isyu.  Ang ubang tawo nag-ingon nga gipakubsan na sa mga datong nasod ang ila mismong 
nagkalain-laing buhi mao nga gusto nilang mapanalipdan sa mga naglisod nga nasod ang ilahang 
kinaiyahan; busa responsibilidad sa mga datong nasod ang paghatag sa kwartang gamiton para sa 
pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi sa tibuok kalibutan.   Ang uban nag-ingon nga maski pobre ang 
mga naglisod nga nasod, sila mismo ang kinahanglang mangunay sa pagpanalipod ug maghatag – 
siguro dili pareho kadako sa gihatag sa mga datong nasod, apan duna gyu’y gikan sa ila. 

 
Hangtod karon, nagbayadpa gihapon ang mga datong nasod diha sa GEF gikan sa ilang kabubut-on.  
Ang ubang tawo naglantaw nga maayo ang palakat niini mao nga dili na kinahanglang dugangan pa 
ang koleksyon sa pinilit nga pamaagi.  Duna puy uban nga nagsugyot nga kinahanglang manduon na 
ang pagbayad niini tungod kay dili paigo ang pundo para sa pagpanalipod sa nagkalain-laing buhi sa 
tibuok kalibutan, ug ang paghatag segun sa kabubut-on kulang pa. 
 

Sa ulahi, ang usa pa ka pangutana mao ang kung mahimo bang maggikan ang kwarta mismo sa estado 
(busa gikan sa mga nagbayad sa buhis).  Imbes kani, dili ba pwedeng pabayron na lang ang mga 
kumpanya o mga nangunsumo, pananglitan lang?  Ang usa ka paagi mao ang pagkolekta gikan sa mga 
naghugaw o sa mga naggamit sa usa ka kapaninguhaan, apan mao kini’y kaingnan sa pagtaas sa presyo 
sa mga pamaliton. Ang kontrang argumento niini mao ang pamasin nga mas dili ni maayo, lisod ipaila, 
ug makababag sa pag-uswag sa ekonomiya. 
 

4.2. Paggamit ug pagbahinbahin sa mga benepisyo:  Ang Nagoya Protocol 
 
Ang igsakto ug matarong nga pagbahin sa mga benepisyo gikan sa paggamit sa mga kabtangang timan-
anan maoy usa sa mga dagkong tumong sa Tigum bahin sa nagkalain-laing buhi.  Giilhan kini nga usa 
ka importanteng elemento para makab-ot ang duha pa ka dagkong tumong:  ang pag-amping sa 
nagkalain-laing matang sa buhi ug sa maluntarong paggamit niini. 
 
Ang gitawag nga kabtangang timan-anan nagpasabot niadtong mga butang pangliwat nga sangkap sa 
tanang buhing organismo.  Mao kini ang nagpiho sa mga kinaiya sa kada usa ka organismo ug gidala 
kini ngadto sa tanang mga kaliwat.  Ang kabtangang timan-anan – apil ang naandang kaalam bahin sa 
mga organismo, iyang kinaiya ug angayang gamit – magbaton sa daghang maayong gamit alang sa 
pagsusi ug kung nahimo nang pangnegosyo, e.g., sama sa bag-ong tambal, mas maayong pagkaon, 
enzymes gamit pang-industriya, pampatahom, ug uban pa. 
 
Sama sa lain pang klase sa kapaninguhaan, ang kabtangang timan-anan – ug kaubang naandan nga 
kaalam diha sa mga lumad ug tiunay nga komunidad – dili parehas ang pagkabahinbahin sa tibuok 
kalibutan.  Tigub ni kung taas ang nagkalain-laing buhi, i.e., kasagaran diha sa mga nasod sa tropiko ug 
mga naglisod nga nasod.  Ang mga kumpanya nga nagpahimulos sa kabtangang timan-anan tungod 
kay duna sila’y mga teknolohiya kasagaran naggikan sa mga datong nasod.  Kung tan-awon kini sa 
paminaw sa mga naglisod nga nasod, mao ni nakaingon sa ‘biopiracy’, ang tawag sa kahimtang dis-a 
ang susamang kumpanya nakabaton sa kabtangang timan-anan sa laing nasod nga walay paghangyo 
sa pagtugot ug walay kabilinggan sa pagbahin sa mga benepisyo sa nasod nga gikuhaan gikan sa 
paggamit niini pangnegosyo.  
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Ang Nagoya Protocol 
 

Human sa pipila ka tuig nga pakignegosasyon, ang kasabutan bahin sa kabtangang timan-anan ug ang 
igsakto ug matarong nga pag-angay sa mga benepisyo nga nakuha sa paggamit niini (gitawag ni’g 
Nagoya Protocol, subay sa ngalan sa siyudad sa Japan, ang Nagoya, kung dis-a nahimo ang maong 
kasabutan) nga nahimo sa CoP10 niadtong Oktubre 2010.  Giingon niining kasabutana nga ang mga 
“providers” o tighatag nga mga nasod mao kadtong nagtugot aron magamit ang ilahang kabtangang 
timan-anan silbing baylo sa mga ibahin nga benepisyo gikan sa paggamit niini (tan-awa ang hulagway 
4.1).  Nag-ingon usab ang Protocol nga ingkaso dunay mga lumad o tiunay nga komunidad nga 
maghatag sa ilang naandan nga kaalam pangadto sa pag-ila sa kapuslan sa us aka kabtangang timan-
anan, apil usab sila sa pagbahinay.  Ang mga ”users” o tiggamit mao kadtong gustong mogamit sa mga 
kabtangang timan-anan o ang kaubang naandan nga kaalam.  Kinahanglan nga mokuha sila sa 
pagtugot gikan sa nasod kung asa gusto nilang mokuha sa kabtangang timan-anan.  Kinahanglan nga 
makigsabut sila sa mg tighatag bahin sa mga kondisyon sa pagbahinay.  

 

 
Hulagway 4.1.  Ang modelo sa paggamit ug binahinay sa banpisyo. Gipakita sa rosas nga pana nga ang ubang 
benepisyo gikan sa mga bag-ong produkto nga nakuha sa nagkalain-laing buhi mobalik ngadto sa gisugdan, ang 
nasod kung dis-a naa ang nagkalain-laing buhi. 

 
Ang pagbahinay sa benepisyo mahimong kwarta ug/o pagtinabangay alang sa pagkuha sa kaalam, 
pananglitan sa pagsiksik ug pagtugyan sa mga bag-ong teknolohiya.  Kinahanglan nga makaambag ang 
mga benepisyo ngadto sa pagpalambo sa mga pangusog alang sa pag-amping ug sa malungtarong 
paggamit sa nagkalain-laing buhi. Motabang ang Nagoya Protocol nga matukod ang magkaparehas nga 
sundanan sa tibuok kalibutan. 
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Mga Utlanan sa Nagoya Protocol 
 
Mapatuman lamang ang  Nagoya Protocol kung nalagdaan na kini sa 50 ka nasod (mauban na niini), ug 
hapit na kini mahitabo.  Kinahanglan lang nga magdesider na ang mga gobyerno ug mangandam kung 
unsaon nila pagsunod sa mga obligasyon nga nasulod niini.   
 
Samtang nagdayag ang Nagoya Protocol sa mga sundanan alang sa paggamit ug pagbahin sa 
benepisyo, kinahanglan pang magsabut kung unsay buhaton sa milyones nga sampol sa kaliwatan (ug 
ang kabtangang timan-anan nga dala nila) nga nakulekta sa mga nagsiksik o kumpanya gikan sa datong 
nasod diha sa mga naglisod nga nasod sa wala pay Nagoya Protocol. Ingon sa uban, nakulekta ni nga 
mga sampol sa igsaktong paagi kaniadto.  Kung gamiton ang Nagoya Protocol sa ilaha mora na’g 
giilisdan ang limitasyon sa pagdagan sa mga sakyanan sa dagkong kalsada, unya multahan kadtong 
mga drayber sa kotse nga sobrang nagpadagan niadtong una pa nga walay gimugna nga limitasyon.  
Ang sulti pud sa uban, kadtong mga nasod kung dis-a nakulekta ang mga sampol pwedeng isipon nga 
maoy tag-iya sa mga butang mao nga makadawat sab sila sa mga benepisyo gikan sa paggamit niini. 
 

Ang lain pang isyu diha sa Nagoya Protocol mao ang dili pagkontrol sa mga kabtangang timan-anan 
diha sa mga organismo sa lawum nga dagat (ang isda, algae, fungi, ug uban pa).  Walay tag-iya ni nga 
mga kapaninguhaana ug sa pagkakaron libre ni sa maski’g kinsa.  Karon, ang mga kabtangang timan-
anan gikan sa dagat gipahimuslan lamang sa pipila ka maniksik ug mga kumpanya nga kadaghanan 
mga dato nga nasod.  Ang kagawasan sa mga lawum nga dagat dugay nang naandan, ug ang uban 
nagtuo nga duna kini’y bili sa iyang kaugalingon mao nga kinahanglan maampingan.  Ang uban nag-
ingon nga ang mga kabtangang timan-anan sa lawum nga dagat gibaton sa tanang katawhan mao nga 
ang bahin sa unsang benepisyo gikan sa pagnegosyo niini kinahanglan maghatag ug suporta sa pag-

Usa ka pananglitan sa pagbinahinay sa benepisyo 
Ang tribong Kani nagpuyo sa gialimahang kalasangan sa Kerala, 
India.  Usa ka grupo sa mga siyentipiko gikan sa Tropical 
Botanical Garden and Research Institute (TBGRI) ang nagpanaw 
ngadto sa lasang uban ang pipila ka taga-Kani nga mga lalaki 
isip mga giya.  Diha sa makaluya nila nga pagbaktas, 
naobserbahan sa mga siyentipiko nga kanunay gakitkit sa 
prutas ang mga taga-Kani aron magpadayon ang ilang kalagsik 
ug kapresko. Wala nagtug-an ang mga taga-Kani kung asa gikan 
ang mga prutas, kay ingon nga sekreto lang kini sa ilang tribo ug 
dili pwedeng masayran sa uban. Pagkatapos sa dugay nga 
paghangyo, gipakita ra gyud sa mga taga-Kani ang tanum. 
Nangulekta niini ang mga siyentipiko aron matun-an ang mga 
hiyas nga dala sa maong prutas. Nailhan nga panagsa ra ang 
maong tanum ug didto ra pud nga lasang makit-an ang maong 
tanum. Natala na ang maong tanum apan wala nasayran ang 
iyang kapuslanan sa tribo ug mga hiyas niini.  Nakit-an sa mga 
siyentipiko sa TBGRI nga dunay sangkap nga pangbatok sa 
kakapuy mao nga gigamit kini sa paghimo sa tambal nga 
ginganlan ug ‘Jeevani’; maayo kini para sa lawas kay 
makapagaan sa kabug-at ug kakapuy.  Nakapagdesisyon ang 
TBGRI nga tagaan sa katunga sa kita gikan sa pagbaligya sa 
tambal ang tribo sa Kani.  Nagtukod kini ug Trust Fund tumong 
ang pag-angay sa benepisyo alang sa mga kalihukan nga 
magpadulong sa kaayuhan ug pag-uswag sa mga taga-Kani ug 
pag-ila pa sa ubang mga tanum nga may kapuslanan sa tribong 
Kani. 

Hulagway 4.2: Ang tanum nga 
gigamit sa tribong Kani. 
(WALA), ang tambal nga 
gibaligya sa ngalang Jeevani 
(TUO). Gigikanan (Wikipedia 
and 
http://sanjeevaniherbals.com/) 

 

http://sanjeevaniherbals.com/
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amping sa nagkalain-laing buhi sa mga naglisod nga nasod. 
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Mga Hubad 
 
ABS: Access and Benefit Sharing 

CBD: Convention on Biological Diversity 

CCAMLR: Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources    

FAO: Food and Agricultural Organisation, is a United Nations Organisation 

GDP: Gross Domestic Product 

GEF: Global Environmental Facility 

MPA: Marine Protected Area 

TBGRI: Tropical Botanical Garden and Research Institute  

UN: United Nations 

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea 
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