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PAUNANG SALITA

Ang batayang aklat na ito, Yaman ng Pilipinas 6, ay inihanda para sa mga
batang mag-aaral ng Heograpiya, Kasaysayan at Sibika sa Ikaanim na Baitang.

Ang aklat ay binubuo ng limang yunit na may iba’t ibang aralin para sa paglinang
ng mga kasanayang itinakda ng 2002 Basic Education Curriculum.

Sa Unang Yunit ng aklat ay matatanto ang kahalagahan ng populasyon,
kalusugan, at edukasyon, ang pagkilala sa tao bilang pinakamahalagang yaman ng
bansa, at masusuri ang mga bumubuo sa sambayanang Pilipino.  Matatalakay rin
ang tungkol sa mga pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino.

Mapag-aalaman sa Ikalawang Yunit ang heograpiya ng Pilipinas, ang
kahalagahan ng teritoryo at lokasyon ng bansa, gayundin ang wastong pangangalaga
sa kalikasan at mga likas na yamang biyaya ng Maykapal.  Mapahahalagahan ang
matalinong pagpapasya sa paggamit at pagtulong sa pangangalaga ng likas na
yaman.

Sa Ikatlong Yunit ay matatalakay ang pag-unlad ng pamahalaan ng bansa at
mamamayang Pilipino sa iba’t ibang panahon at ang mga uri ng pamahalaan sa
iba’t ibang bahagi ng daigdig, ang mahahalagang katangian ng bansang demokratiko,
sistemang pampulitika ng Pilipinas, at kahalagahan ng pamahalaan sa isang bansa.
Higit ding mauunawaan ang halaga ng mga karapatan at kalayaan upang
mapangalagaan ang mga ito.

Makikilala nang lubusan ang dalawang uri ng soberanya ng ating bansa sa
Ikaapat na Yunit.  Mababatid din ang mga karapatang tinatamasa ng Pilipinas
bilang malayang bansa at ang mga pagtatanggol ng mga makabayang Pilipino laban
sa mga dayuhang mananakop.  Sa yunit ding ito ay mapag-aaralan ang pakikipag-
ugnayan ng bansang maunlad at papaunlad gayun din ang mga samahang
pangrehiyon at pandaigdig.

Sa Ikalimang Yunit ay masusuri ang pagsisikap ng pamahalaan at mamamayan
upang mapatatag ang ating bansa.  Malalaman dito ang mga paraan ng pagiging
produktibo, pagpapaunlad at pangangalaga sa sarili, wastong paggamit ng mga
kalakal o serbisyo, pagtitipid ng enerhiya, at paglutas sa pambansang suliranin na
makatutulong sa pagpapaunlad ng ating bansa ayon sa taglay na kakayahan.

       Mga May-akda
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Kabanata 4   Teritoryo ng Bansa

Aralin 10    Hangganan at Lawak

Ang mundo ay malawak.  Sa lahat halos ng mga lupalop nito ay may malalayang
bansang matatagpuan.  Ang bawat malayang bansa ay may sariling teritoryo o
nasasakupan.  Nakikita ito sa globo o mapa.

Suriin mo ang mga bansa sa daigdig.  Pansinin mo ang laki at lawak ng sakop
ng bawat isa.  Maituturo mo ba ang Pilipinas sa mapa o globo?  Masasabi mo ba
agad ang lawak at hangganan nito?

Alam mo ba ang mabilis na paraan ng paghahanap ng mga lugar?
Bakit mahalagang malaman natin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng ating

bansa?

Ang Grid sa Globo at Mapa

Ang mundo ay hugis dalandan (oblate spheroid) na tulad ng globo.  Ang
globo ay modelo ng mundo.  Ang mga likhang-isip na guhit sa mapa at globo ang
makatutulong sa paghanap ng isang lugar.

Ang pahalang na guhit sa gitna ng globo ay tinatawag na ekwador.  Ito ang
humahati sa globo sa dalawang bahagi.  Hatingglobo ang tawag sa dalawang
magkasinglaking bahagi ng mundo.

Tinatawag na Hilagang Hatingglobo ang bahagi mula sa ekwador patungong
Polong Hilaga at Timog Hatingglobo naman ang bahaging patungong Polong Timog.

Ang mga guhit na paikot sa globo na kahanay ng ekwador ay tinatawag na
guhit latitud.  Ginagamit ang mga guhit latitud sa paghahanap ng tiyak na lokasyon
ng isang lugar at pagsasabi kung gaano ang layong pahilaga o patimog ng isang
lugar mula sa ekwador.

YUNIT II
ANG HEOGRAPIYA NG PILIPINAS

Magsimula ka

Alamin mo
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Digri ( ° ) ang ginagamit sa pagsukat ng layo ng isang lugar sa ekwador.  Ang
ekwador ay nasa zero digri (0°).  Ang mga bilang ng guhit latitud ay 0° mula sa
ekwador hanggang 90° patungong polong hilaga o polong timog.

Tingnan ang Pilipinas sa globo.  Saang bahagi ng mundo ito makikita?
Matatagpuan ito sa pagitan ng  4° at 21° hilagang latitud.

Hawakan ang globo.  Tukuyin ang ekwador at mga kahanay na guhit 30°
hanggang 60° hilaga at timog latitud.  Banggitin ang mga bansang nasa mga guhit
latitud na ito.

Suriin din ang tuwid na mapa ng daigdig.  Hanapin ang mga bansang
matatagpuan dito mula sa 65º hilaga hanggang 90º hilagang latitud.

May mga guhit din sa globo na nagmumula naman sa polong hilaga patungong
polong timog.  Nagtatagpo ang mga guhit na ito sa dalawang polo.  Ito ang mga
guhit longhitud.

Mga
      Guhit

Latitud

-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------

º
º
º

º
º
º
º

Ekwador

90
60
30

0
30
60
90

Polong Hilaga

Lokasyon
ng Pilipinas

Polong Timog

Hilagang
Hating globo

Timog
Hating globo
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Sinusukat din sa digri ang layo ng mga guhit longhitud sa isa’t isa.  Ang longhitud
na may 0° ay tinatawag na Prime Meridian.  Dumaraan  ito sa Greenwich,
malapit sa lungsod ng London, England.  Ang katapat ng guhit ng Prime Meridian
ay ang 180° longhitud na tinatawag na International Date Line.

Nagmumula sa 0°  hanggang 180° patungong silangan o patungong kanluran
ang mga bilang ng guhit longhitud.  Habang papalayo sa Prime Meridian tumataas
ang bilang ng guhit longhitud.

Ang mga guhit longhitud ay ginagamit na panukat sa layo ng isang lugar
pasilangan o pakanluran mula sa Prime Meridian.  Nasa silangang longhitud ang
mga lugar na nasa silangan ng Prime Meridian, nasa kanlurang longhitud ang mga
lugar namang nasa kanluran ng Prime Meridian.

Ang grid ay nabubuo kung pagsasamahin ang mga guhit latitud at guhit longhitud
sa mapa ng mundo o globo.  Sa tulong nito, madaling nakikita ang tiyak na lokasyon
ng isang bansa.

Laki, Lawak, at Hangganan ng Pilipinas

Ang kapuluang Pilipinas ay may lawak na 30,000,000 ektarya o 300,000
kilometrong parisukat.  Mas maliit ito kaysa bansang Japan ngunit mas malaki
nang kaunti kaysa bansang Laos o Cambodia.

Nakasaad sa iba’t ibang kasulatan ang laki, lawak, at hangganan ng ating
teritoryo.  Ang mga kasulatang ito ay ang mga sumusunod: Saligang Batas,
Doktrinang Pangkapuluan, kasaysayan, at mga Atas ng Pangulo 1596 at 1599.

Ayon sa Konstitusyon ng 1987, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng
kapuluan ng Pilipinas kasama ang lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na
kapangyarihan o hurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga katubigan at
himpapawid nito kasama ang dagat teritoryal, ang ilalim ng dagat, ang kailaliman
ng lupa, ang mga karagatang insular, at ang iba pang pook submarina nito.  Ang
mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan
maging ano man ang lawak at dimensyon ay kasama rin sa hangganan ng Pilipinas.

Ayon sa Doktrinang Pangkapuluan na pinagtibay sa United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea (UNCLOS), ang lawak at hangganan ng teritoryo ng
Pilipinas ay binubuo ng teritoryo ng bansa na bumubuo sa Kapuluang Pilipinas;
lahat ng mga pulo at bahaging tubig na sakop nito; ang ilalim ng dagat at ilalim ng

Grid

Mga Guhit Longhitud

0° Prime Meridian
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lupa nito, at ng kalawakan sa itaas at mga yamang nasasakupan nito.  Matutukoy
ang hangganan ng teritoryo sa paggamit ng likhang guhit na nagdurugtong sa mga
dalampasigan ng mga pulong nakalantad sa karagatan.

Sa mapa, makikita ang tuwid na batayang guhit na nakapaligid sa kapuluan.
Tumitiyak ito sa bahagi ng dagat na sakop ng Pilipinas,  panloob na karagatan, at
lahat ng katubigan na nakapaloob sa batayang guhit na pag-aari ng Pilipinas.
Kinikilala ng batas na pandaigdig na pag-aari ng Pilipinas ang nakapaligid na dagat
teritoryal na hanggang labingdalawang milya mula sa batayang guhit.  Ayon sa
Doktrinang Pangkapuluan, ang sukat ng lawak ng teritoryo ay binubuo ng mga
lungos at batuhan ng kapuluan na pinagdugtong-dugtong sa tulong ng batayang
guhit na pumapaligid sa buong kapuluan.

Ayon naman sa kasulatan o kasunduan na nilagdaan ng United States at Spain
noong Disyembre 10, 1898  hindi kasama sa teritoryo ng Pilipinas ang ilang bahagi
ng pulo ng Sulu.  Nang magkaroon ng kasunduang nilagdaan sa Paris noong
Nobyembre 7, 1900 nadagdag ang Cagayan, Sulu, at Sibutu.  Noong Enero 2,
1930, nagkaroong muli ng kasunduang nilagdaan ng United States at Great Britain
at ipinahayag dito ang mga hangganang sakop ng Pilipinas kaugnay ng hangganan
ng Hilagang Borneo, kung saan nadagdag sa teritoryo ang pulo ng Mangsee at
Turtle Islands.

Ang teritoryo ng Pilipinas sang-ayon sa Doktrinang Pangkapuluan
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Ayon sa  Atas ng Pangulo Bilang 1596 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand
E. Marcos, noong Hunyo 11, 1978, ang pangkat ng mga pulo ng Kalayaan ay
itinuturing na sakop ng Pilipinas.  Dalawang daan at pitumpong kilometro (270
km.) mula sa baybayin ng Palawan ang mga pulong ito.  Kasunod nito ay ipinahayag
sa Atas ng Pangulo Bilang 1599 ang pagtatatag ng natatanging sonang
pangkabuhayan.  Sumusukat ang sonang ito ng mga 320 km. layo mula sa baybayin.
Lumawak nang higit ang teritoryong sakop ng Pilipinas dahil dito.

Kahalagahan ng Teritoryo

Lubhang mahalaga ang pagtatakda at pagsasabatas ng lawak at hangganan ng
teritoryong sakop ng isang bansa para sa tahimik at ligtas na pamumuhay ng mga
mamamayan nito.  Nirerespeto ng bawat bansa sa daigdig ang teritoryo ng isa’t
isa kaya hindi basta bastang nakapapasok nang walang pahintulot sa teritoryong
sakop ng bawat bansa ang sinumang dayuhan.  Dahil sa mga batas, kasunduan, at
atas ng Pangulo, may mga tiyak na lugar na ang nagmamay-aring bansa lamang
ang maaaring maglibot, manguha, at gumamit ng yaman nito.  Maiiwasan ang alitan
at digmaan kung may respeto ang bawat bansa sa karapatan at nasasakupan ng
kapwa bansa sa kanyang teritoryo.

Buuin ang pangungusap sa sagutang papel.

1. Ang _________ ay modelo ng mundo.
2. Ang tawag sa dalawang magkasinlaking bahagi ng mundo ay __________.
3. Matatagpuan ang Pilipinas sa ____________ ng hatingglobo.
4. Ang ginagamit sa pagsukat ng layo ng isang lugar sa ekwador ay ________.
5. Ang mga bilang ng guhit latitud ay 0°  mula sa ekwador hanggang _________

patungong polong hilaga o polong timog.
6. Ang longhitud 0°  ay tinatawag na ___________.
7. Ang lawak ng kapuluang Pilipinas ay _________ kilometrong parisukat.
8. Ayon sa ____________ na nilagdaan ng United States at Spain sa Paris no-

ong Disyembre 10, 1898 ay hindi kasama sa teritoryo ng Pilipinas ang ilang
bahagi ng pulo ng Sulu.

9. Ayon sa Atas ng Pangulo Blg.  1596 noong Hunyo 11, 1978 ang pangkat ng
mga _____________ ay itinuturing na sakop ng Pilipinas.

10. Ipinahayag sa Atas ng Pangulo Bilang 1599 ang pagtatag ng natatanging _____.

Isagawa mo
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Ang bawat malayang bansa ay may sariling teritoryo na iginagalang ng
bawat bansa sa daigdig.
Ang grid ay mabubuo kung pagsasamahin ang mga guhit latitud at guhit
longhitud sa globo o mapa.  Sa pamamagitan nito madaling makita ang
tiyak na lokasyon ng isang bansa.
Ang bansang Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng 4° at 21° hilagang
latitud o sa 116° at 127° silangang longhitud.
Nakasaad sa mga kasulatang ito ang laki, lawak, at hangganan ng ating
teritoryo:  Doktrinang Pangkapuluan, Saligang Batas, Kasaysayan, at Atas
ng Pangulo Bilang 1596 at Bilang 1599.

A. Pag-aralan ang mga bahagi ng globo at sagutin ang mga tanong.

1. Alin ang ekwador?
a.  1-2 b.  2 c.  3-4 d.  4

2. Anong guhit ang nagmumula sa 3 at bumabagtas sa ekwador hanggang
sa 4.
a.  longhitud c.  grid
b.  latitud d.  ekwador

B. Gamitin ang grid sa globo at mapa at hanapin ang kinalalagyan ng Pilipinas.
Isulat ang sagot sa sagutang papel.

C. Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga nawawalang titik.

Tawag ito sa anyong lupa at tubig na nasasakupan ng isang bansa.

Isulat ang kahalagahan ng pagtatakda ng batas tungkol sa teritoryo.  Isulat ang
sagot sa papel at ibahagi ito sa kamag-aral.

T     E         T        O       R

1 2

3

4

Bigyang pansin at suriin

Subukan mo

Kaya mo ito!
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Aralin 11    Ang Lokasyon ng Pilipinas

Ang pag-aaral at madalas na paggamit ng mapa at globo ay magbibigay ng
kaalaman tungkol sa mga bansang malapit sa Pilipinas.  Madali ring matukoy ang
mga lokasyon ng mga bansang ito kung nauunawaan ang mapa.

Nais mo bang matukoy ang tiyak na lokasyon ng ating bansa?

Lokasyon ng Pilipinas

Lokasyong Bisinal

Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon
sa mga bansang nakapaligid dito.  Bagama't kapuluan ang Pilipinas ito ay napaliligiran
ng mga karatig-bansa.

Pag-aralang mabuti ang lokasyon ng ating bansa sa mapa.  Anong pulo sa
bansa ang pinakamalapit sa Taiwan?  Sa Indonesia?

Ang lokasyong bisinal ay naglalarawan ng kinalalagyan ng Pilipinas sa
pamamagitan ng mga karatig bansa nito.  Ang mga kalapit bansa natin sa hilaga ay
Japan at China.  Sa Kanluran ay  Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand, at Kanlurang
Malaysia, at sa Timog naman ay Brunei at Indonesia.

Magsimula ka

Alamin mo

Ang Pilipinas at mga karatig-bansa sa Asia.
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 Lokasyong Insular

Tinatawag na insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang
malaking kapuluan na may mahabang baybayin.  Sa lokasyong insular makikita
ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong
lupa.  Nasa kanluran at hilaga ng bansa ang Dagat Timog China.  Nasa timog nito
ang Dagat Celebes at Mindanao at baybaying tubig ng Brunei.  Nasa Silangan
naman ang Karagatang Pasipiko at Dagat Pilipinas.

Kahalagahan ng Lokasyon

Ang Pilipinas ay angkop para sa tanggulang lakas panghimpapawid at pandagat
dahil mula sa bansa, kitang-kita ang Hilagang Asia, Timog Silangang Asia hanggang
Timog Kanluran ng Asia o Gitnang Silangan.  Ito ang dahilan kaya matagal na
panahong nanatili ang base militar ng United States sa Pilipinas.  Ngayong wala na
ang mga base militar ng Amerika sa bansa ay pinananatili ng Pilipinas ang magandang
relasyon at pagkakaibigan sa lahat ng bansang nakapaligid tulad ng Russian Fed-
eration, China, at United States.

Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga
barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan.

Ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na pandaigdig nating paliparan
ay nagiging terminal ng mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula pa sa
Timog Silangang Asia, Japan, United States, Australia, at Europe.  Sa ganitong
paraan malakas ang  negosyo ng ating airlines.  Marami ring  kalakalan ang ating
mailuluwas patungo sa iba pang bahagi ng mundo.

Dahil sa napakaganda nating lokasyon, maraming mga dayuhan ang nais
makarating sa Pilipinas at manatili rito.

Ninoy Aquino International Airport
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1. Ilista sa notebook ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas – sa hilaga,
kanluran, at timog.

2. Batay sa lokasyon, bakit maituturing na ang Pilipinas ay mapalad at nakala-
lamang sa iba?

Ang lokasyon ng Pilipinas ay mailalarawan batay sa mga karatig-bansa at
katubigang nakapalibot (relatibong lokasyon) dito.
Ayon sa grid (lokasyong pangheograpiya) ang Pilipinas ay nasa 4°-21° H
latitud at 116°-127° S longhitud.
Ang mga karatig lupain o lugar ng Pilipinas ay ang Japan, China, at Taiwan
sa hilaga, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, at Kanlurang Malaysia sa
kanluran at sa timog naman ay ang Brunei at Indonesia.
Ang Pilipinas ay sentro at ruta ng mga sasakyang panghimpapawid at
pandagat na pang-internasyunal.

A. Gamitin ang mapa upang matukoy ang sumusunod:
1. Kabuuang lawak ng kapuluan ng Pilipinas
2. Distansya ng Pilipinas mula sa Taiwan
3. Ang lokasyon ng Pilipinas ayon sa digri latitud
4. Ang layo ng Pilipinas mula sa Vietnam
5. Ang lokasyon ng Pilipinas ayon sa digri longhitud

B. Iguhit o bakatin sa isang bond paper ang mapa ng Timog Silangang Asya.
Ipakita ang mga bansang malalapit sa Pilipinas at mga katubigang nakapalibot
dito.

Gamitin ang globo at hanapin ang lokasyon ng mga nakalistang bansa ayon sa
mga guhit latitud at longhitud.

3. Saudi Arabia    5.   Canada
4. Norway

1.  India
2. Japan

Isagawa mo

Bigyang pansin at suriin

Subukan mo

Kaya mo ito!
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Magkakaiba ang topograpiya sa iisang kapuluan ng Pilipinas.

Kabanata 5  Topograpiya
 at mga Biyayang Yaman
 ng Kapuluan

Aralin 12     Ang Topograpiya
    at mga Likas na Yaman
    ng Pilipinas

Pansinin mo ang inyong pamayanan.  Magmasid sa paligid.  Mababa ba, patag,
o mataas ang kinalalagyan ng inyong lugar?  Mailalarawan mo ba ang anyo ng
inyong kapaligiran?

Nakaranas ka na siguro na mamasyal sa lalawigan.  Anu- anong anyong lupa
o anyong tubig ang iyong nakita?  May bundok ba?  Ilog?  Talampas?  Dagat?
Mga punong- kahoy?  Talon?  Lambak?  Ilan lang ang mga iyan sa mga likas na
yaman na biyaya sa atin ng Dakilang Lumikha.

Topograpiya ng Pilipinas

Magsimula ka

Alamin mo
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Ang topograpiya ng Pilipinas ay binubuo ng mga anyong lupa at anyong tubig.
Ang mga anyong lupa ay mga bundok, burol, talampas, kapatagan, bulkan, at iba
pa.  Ang anyong tubig ay mga dagat, ilog, at lawa.

Sa Hilagang Luzon ay matatagpuan ang kabundukan ng Sierra Madre, Cor-
dillera, Caraballo, at Zambales.  Ang Bundok Apo, ang pinakamataas na bundok
sa Pilipinas, ay nasa Mindanao.  Sa Timog Luzon ay maraming aktibo at patay na
bulkan.  Kabilang sa aktibong bulkan ang Taal sa Batangas at Mayon sa Albay.
Ang magagandang burol ng Chocolate Hills sa Bohol ay isa sa hinahangaang
atraksyon ng ating bansa.

Napaliligiran ang kapuluan ng Pilipinas ng maraming anyong tubig tulad ng
Karagatang Pasipiko sa Silangan, ng Dagat Sulu sa pagitan ng Palawan at
Mindanao, at ng South China Sea sa dakong Kanluran.

Ang mga ilog ng Cagayan, Agusan, at Pasig ay kabilang sa mga pangunahing
ilog ng bansa.  Ipinagmamalaki rin natin ang Look ng Maynila, Lawa ng Laguna,
mga talon ng Maria Cristina at Pagsanjan, at ang mga bukal ng Tongonan, Albay,
Tiwi, at Pansol na dinarayo ng mga turista.

Anu- ano pa ang ibang mga anyong lupang bumubuo sa bansa?  May alam ka
pa bang anyong tubig na di nabanggit?  Mailalarawan mo ba ang mga ito?

Kahalagahan ng Topograpiya

  Ang mga anyong tubig sa bansa ay nakatutulong sa pagbibigay ng lakas at
enerhiya tulad ng dam na nagtutustos ng mga pangangailangan natin sa tubig at ang
mga talon na nagbibigay ng enerhiyang elektrisidad sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Kabundukan Isla

  Mga burol TalampasKapatagan
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Ang mga ilog at lawa ay nagsisilbi ring libangan dahil dito ay pwedeng mamangka
at mamingwit ng mga isda.  Pinagkakakitaan din ang mga anyong lupa tulad ng
Chocolate Hills sa Bohol, Tabon Cave sa Palawan, at iba pa.  Maraming beach
resorts ang pinagkakakitaan din tulad ng Boracay, San Vicente,  at White Beach
sa Palawan.

Ang maraming lupain sa kapuluan ay angkop sa pansakahan kaya’t mahalaga
ang mga ito sa pambansang kaunlaran.  Nakasusuporta sa pangangailangan ng
mga tao ang bigas, gulay, at mga bungang kahoy mula sa kapatagan ng Gitnang
Luzon, Visayas, at Mindanao.  Napakahalaga rin ang mga kabundukan katulad ng
Banawe Rice Terraces dahil sa nagsisilbi itong atraksyon para sa mga lokal at
dayuhang turista, bukod sa pagiging masaganang palayan o sakahan.

Mga Likas na Yaman ng Pilipinas

Ang mga lupang sakahan,  tubigan,  pangisdaan,  kagubatan, at kabundukan
ang bumubuo sa mga likas na yaman ng bansa.

Ayon sa anyo, dalawa ang uri ng mga likas na yaman -– yamang napapalitan
at yamang di-napapalitan.  Kabilang sa yamang napapalitan ang mga halaman,
hayop, at kagubatan.  Samantala, ang mga yamang di-napapalitan ay katulad ng
mga yamang mineral.

Ang mga yamang mineral tulad ng  karbon, ginto, pilak, langis, at iba pang
metal, at hindi metal na mineral ay mga yamang nauubos.  Nawawala ang mga ito
kapag naubos at hindi na napapalitan.

Boracay Beach sa Aklan

Pagsanjan Falls sa LagunaLawa ng Taal sa Batangas
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Ayon sa gamit may mga likas na yamang nagagawang produkto at nagagamit
nang tuwiran sa iba’t ibang industriya, tulad ng troso.  Magagamit ito sa paggawa
ng mga tabla para sa bahay at mga kasangkapan.  Nakukuha sa mga produktong
gubat ang mga sumusunod: uling, panggatong, balat, dagta, goma, hibla, at iba pa.
Nagiging pook libangan din ang ilang kagubatan tulad ng Pambansang Parke sa
Quezon, Parks and Wildlife sa lungsod ng Quezon, at marami pang iba.

Ang mga pangisdaan ay nagbibigay ng sariwang mga isda, alimango, talaba, at
hipon.  Nakukuha rin dito ang mga halamang dagat, kabibe, perlas, at mga korales.
Ginagamit din itong pook libangan.

Ang malawak at mapuputing dalampasigan ng Pilipinas ay ginagawang pasyalan,
pahingahan, o bakasyunan.  Ilan sa mga ito ang mga baybayin ng Hundred Is-
lands, Boracay, Dakak, at White Beach ng Palawan.

Ang mayamang lupa ay nagbibigay sa bansa ng mga metal at di-metal na
yaman at mga mineral tulad ng carbon at langis na nagpapaandar sa mga sasakyan
at iba pa.  Ang mga ito ay nagbibigay ng higit na kaunlaran sa kabuhayan ng bansa.
Ginagamit sa industriya ng paggawa ang goma, pataba, semento, at kemikal.  Ang
mga mineral tulad ng aspalto, baldosa, at bakal ay ginagamit sa paggawa ng mga
gusali sa bawat pamayanan.  May mga mineral na napakahalaga tulad ng ginto,
pilak, tanso, at nikel dahil nagagawang alahas, kasangkapan, at palamuti ang mga
ito.

Tunay na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo ayon sa
likas na yaman.

Punan ng sagot ang patlang. Isulat sa notebook ang sagot.
1.   Tinatawag na _________ ang Pilipinas dahil ito ay binubuo ng mga pulong

  napaliligiran ng tubig.
2.   Ang _______ ay isang malaking anyong tubig na nasa kanlurang bahagi ng

 Pilipinas.
3.  Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang ________.
4.  Ang pinakamalaking lawa na nasa Luzon ay _________.
5.  Ang bundok na ginawang palayan ay ang _________.
6.  Ang ________ ay binubuo ng mga anyong tubig at anyong lupa.
7.  Ang malaking anyong tubig na nasa silangang bahagi ng Pilipinas ay ang

___________.
8.  Ang _________ ay mahalagang hiyas na matatagpuan sa kabibe.
9.  Ang ginto,  pilak, at nikel ay halimbawa ng yamang _________.
10.  Nagiging pook libangan ang ilang pook kagubatan tulad ng _________ sa

 lalawigang Quezon.

Isagawa mo
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Mayaman ang  bansang Pilipinas dahil sa kaakit-akit nitong topograpiya
at mga likas na yaman.
Mapapanatili ang topograpiya at mga likas-yaman sa pamamagitan ng
pangangalaga sa  mga ito.
Ang mga anyong tubig tulad ng dagat,  lawa,  ilog, at sapa; at ang mga
anyong lupa ay pinagmumulan ng ating ikinabubuhay at pinagkukunang-
yaman ng bansa.
Ang yamang mineral ng ating bansa ay mga metal tulad ng ginto, tanso, pi-
lak, at nikel, at mga di-metal tulad ng carbon, langis, aspalto, marmol, at
iba pa.

Makipagpangkat sa apat na kaklase at pumili ng isa sa mga gawain sa
ibaba:

1. Gumawa ng isang poster tungkol sa tamang paglinang ng  ating mga
likas na  yaman.

2. Gumawa ng isang slogan tungkol sa wastong pangangalaga ng ating
topograpiya.

Gumuhit ng larawang nagpapakita ng topograpiya at likas na yaman sa inyong
pook.  Kulayan ito at bigyan ng caption.

Bigyang pansin at suriin

Subukan mo

Kaya mo ito!
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Aralin 13   Mga Likas na Yaman ayon sa Uri

May apat na uri ang mga likas na yaman ng ating bansa.  Ito’y ang mga yamang
pansakahan, yamang kagubatan o kabundukan, yamang pangisdaan, at yamang
mineral.

Yamang Pansakahan

 Ang mga yamang pansakahan ng Pilipinas ay makikita sa mga kapatagan at
sa mga lambak na nasa pagitan ng mga bundok.  Ang mga ito ay pinagtatamnan
natin ng mga palay, mais, gulay, mga punongkahoy, at iba pang mga pananim.  Sa
kabuuang yamang lupa ng Pilipinas, mga 32.4 porsyento o 9,725,155 ektarya ay
lupang pansakahan.  Ang mga lupang malapit sa matabang ilog ang mabuting
taniman.  Dahilan sa klima ng matataas na lupa ay mainam ding taniman ang mga
ito.  Ang Lambak Trinidad sa Benguet,  ang Banawe Rice Terraces, ang Talampas
sa Batangas at Bukidnon ay tinataniman ng mga gulay.  Ang Gitnang Luzon ay
tinaguriang Rice Granary of the Philippines dahil sa lawak ng palayan nito.

Magsimula ka

Alamin mo

Kapatagan at talampas sa Batangas

Banawe Rice Terraces
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Yamang Gubat

Ang kabuuang lawak ng yamang gubat sa bansa ngayon ay mga 5.7 milyong
ektarya.  Ito ay wala pa sa 50 porsyento  ng lawak ng bansa.  Tinatayang mga
sangkapat ng kabuuang lupa ay binubuo ng komersyal na kagubatan kung saan ay
may 3,500 na uri ng puno, at mga 60 porsyento lamang ang nagagamit na
pangkomersyal.  Kabilang sa mga kakahuyan ng ating bansa ay ang mga diptero-
carp tulad ng yakal, apitong,tangile, mayapis, at guijo.  Ito ang mga tinatawag na
Philippine Mahogany.
Mga 70 bahagdan ng
nakukuhang troso ay mula
sa uring dipterocarp dahil
angkop ito sa ating bansa
at tuyong panahon.  Ang
isa pang uri ng kahoy ay
ang molave tulad ng ipil,
dao, at narra na may
mataas na uri, matibay, at
maganda.

Sa Palawan makikita
ang pinakamalaking
kagubatan sa bansa.  Ang
mga trosong nakukuha rito ay angkop na angkop sa paggawa ng mga kabinet,
muwebles, at bahay dahil sa matibay at matigas ang mga ito.

Mga 45.2 porsyento  ng lupain ng Mindanao ay mga kagubatan.  Ang
pinakamalaking kakahuyan ay nasa silangang bahagi ng Mindanao.

Sa Luzon, ang lalawigang Bulubundukin o tinatawag na Rehiyon ng Cordillera
at ang lambak ng Cagayan o Rehiyon II ay kilala sa mga kagubatan nito.

Sa Visayas ay mga 26.4 porsyento ng kabuuang lupain ang kagubatan.
Makikita ito sa lalawigan ng Leyte, Panay, at Samar.

Yamang Pangisdaan

Ang kabuuang lawak ng pangisdaan ng Pilipinas ay 2.2 milyong kilometro
kwadrado.  Mga 1,666,300 kilometrong parisukat ang sakop ng tubigan nito.
Maraming uri ng isda ang kilala sa Pilipinas.  Tulad ng isa sa pinakamalalaking isda
sa daigdig ang pating na Rhineodon Typus na may anim na metro ang haba.  Ang
Pandaca Pygmea o sinarapan ang isa sa pinakamaliliit na isda sa daigdig ay mga
siyam hanggang labing-isang milimetro ang haba.  Mahuhuli ito sa Lawa ng Bato at
Lawa ng Buhi sa Camarines Sur.

Ang sampung pinakasaganang pangisdaan sa Pilipinas ayon sa ulat ng Bureau
of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ay ang mga sumusunod: Dagat Visayas,

Kabundukan at kagubatan sa Pilipinas
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Golpo ng Moro, Dagat ng Kanlurang Sulu, Dagat Timog Sulu, Dagat ng Samar,
Dagat ng Bohol, Golpo ng Leyte, at Look ng Tayabas.

Ang mga ilog, lawa, sapa, at mga latian ay napangingisdaan din ng mga tilapia,
bangus, hipon, at iba pang uri ng isda.  Ang Bulacan, Pampanga, Iloilo, Pangasinan,
at Capiz  ang nangunguna sa paglinang ng mga palaisdaan sa bansa.  Ang sari-
saring produkto tulad ng suso,  hipon, dalag, banak, o karpa ay nakukuha naman
sa mga lawa tulad ng Laguna de Bay.

Yamang Mineral

Ayon sa datos ng Department of Environment and Natural Resources (DENR)
tungkol sa yamang mineral, mayroon tayong 5,817,427,512 metric ton ng mga
depositong metal at 28,037,532,412 metric ton ng mga di-metal na mineral.
Napapangkat sa tatlong uri ang sari-saring mineral na matatagpuan sa bansa.  Una,
ang mineral na metal ay ang bakal, chromium, nikel, zinc, tingga, asoge, at alumi-
num, at mamahaling ginto at pilak.  Pangalawa ay ang mineral na di- metal tulad ng
mineral na ceramic at refractory magnesite at luwad at ang mineral na kemikal
at pataba tulad ng asupre, guano, phospate, gypsum, asbestos, talc, marmol, at
aspalto.  Pangatlo ay ang mineral na panggatong o pang- enerhiya tulad ng langis
at karbon.

Ang mga enerhiyang geothermal ay matatagpuan sa Albay, Laguna, Cotabato,
Negros, Surigao, Quezon, at Leyte.  Matatagpuan naman sa Malampaya sa
Palawan ang Deepwater Gas-to-Power Project.  Nasa Cebu, Albay, at Naga
ang pinakamalalaking deposito ng carbon sa Pilipinas.

Ang General Santos sa South Cotabato ay tinaguriang Tuna Capital ng Pilipinas.
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Mga Yamang Matatagpuan sa Iba’t Ibang Pook

Pag-aralan ang mapang pangkabuhayan ng Pilipinas.  Suriin ang mga nakasulat
na sumusunod na produkto ng mga rehiyon.

  

Pangkatin ang mga likas na yaman ayon sa uri.  Gawin ito sa sagutang papel.

   Pansakahan          Pangisdaan  Mineral                Gubat

Isagawa mo

Mga Produkto ng Iba’t Ibang Rehiyon

1.  Northern Luzon 5.  Western Visayas
a.  isda a.  isda
b.  mais b.  bigas
c.  tabako c.  niyog

2.   Central Luzon 6.   Central Visayas
a.  bigas a.  isda
b.  ginto b.  mais
c.  manganese c.  tanso

3.   Southern Luzon 7.   Eastern Visayas
a.  troso a.  isda
b.  niyog b.  troso

c.  niyog

4.   Bicol Region 8.   Eastern & Southern Mindanao
a.  ginto a.  perlas
b.  abaka b.  saging
c.  niyog c.  baka
d.  bigas

9.   Western & Northern Mindanao
a.  isda
b.  goma
c.  perlas
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1.   pusit 11.  magnesium
2. bakawan 12.  korales
3. marmol 13.  tubo
4. mababangis na hayop 14.  carbon
5. mais 15.  troso
6. balyena 16.  mercury
7. langis 17.  niyog
8. hipon 18.  saging
9. palay 19.  natural gas
10. chromite 20.  pinya

Iba’t ibang uri ang mga likas na yaman:
pansakahan pangisdaan
kagubatan mineral

Malawak ang katubigan ng ating bansa na ginagamit bilang mga pook-
pangisdaan
Tinaguriang bansang pang-agrikultura ang Pilipinas sapagkat ito’y akma
para sa mga gawaing pagtatanim.
May iba’t ibang uri ng mga kakahuyan ang tumutubo sa ating mga kaguba-
tan,  katulad ng molave at mga punong dipterocarp.
Ang mga mineral na metal, di-metal, at panggatong ay mahalaga para sa
mga gawaing pang-industriya.

Aling uri ng likas na yaman ang nasa inyong lugar?  Paano pinakikinabangan
sa inyong pamayanan ang mga produktong galing sa likas na yaman?

Ilista sa kwaderno ang mga produkto ng ating bansa na nagmula sa likas na
yaman.

Bigyang pansin at suriin

Subukan mo

Kaya mo ito!
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Aralin 14       Matalinong Paggamit
    ng mga Likas na Yaman

Ang likas na yaman ay biyayang galing sa Dakilang Lumikha kaya dapat na
pag-ingatan at pangalagaan.  Ang mga pakinabang na ibinibigay ng ating mga likas
na yaman ay dapat na magamit  nang wasto at mapagyaman.  Hindi dapat isakripisyo
ang mga pangangailangan ng tao, subalit, mahalaga pa ring mapanatili ang
kagandahan ng likas na yaman para sa susunod pang mga henerasyon.

Mahalaga ang kaalaman tungkol sa iba’t ibang likas na yamang matatagpuan
sa bansa.  Magbubukas-isip ito sa mga mamamayan tungkol sa kanilang tungkulin
sa wastong paggamit nito.

Sa pangangalaga ng lupa ay may matalinong paraan upang mapanatili o
mapayaman ang biyaya nito.  Ang mga sumusunod ang ilang mga paraan:

1. Ang pagtatanim sa
pagitan.      Ang   mga
butong  gulay ay itinata-
nim  sa  pagitan ng mga
hanay  ng  mga  bagong
tubong tanim upang ma-
pangalagaan ang lupang
pang-ibaba.  Pinatataba
nito ang lupa.

2. Paggamit ng pataba.
Ang  mga  dumi  ng mga
hayop at mga nabubulok
na tanim ay ginagamit na
pataba sa lupa.

3. Pagbubungkal nang
hindi tatamnan.
Bubungkalin ang lupa ngunit di tatamnan ng ilang taon upang manumbalik ang
kalusugan ng lupa.

4. Paghahagdan ng dalisdis.  Ito  ay  paraan  ng  pagpapatag sa matatarik na
dalisdis upang makagawa ng patag na mga bai-baitang ng lupa na mapagtatam-
nan.  Isang halimbawa nito ay ang Banawe Rice Terraces.

Magsimula ka

Alamin mo

Ang pagsasaka at pagtatanim ang pangunahing
hanapbuhay ng mga Pilipino.
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Wastong Paggamit ng Kagubatan

Kailangang iwasan ng mamamayan ang pamumutol ng mga punongkahoy.  Ito
ay tirahan ng mga ibon at iba pang hayop sa gubat.  Kapag may nabuwal na
punong kahoy dapat na magtanim agad ng kapalit nito.  Ang lahat ay dapat
makipagtulungan sa pamahalaan upang maiwasan ang pagsusunog sa kagubatan o
kaingin system at ilegal na pagtotroso.

Matalinong Paggamit ng Yamang Pangisdaan

Kapag marumi ang mga dagat,
lawa, ilog, o anumang yamang
pangisdaan, nalalason ang mga isda
rito.  Kaya dapat magtulungan ang mga
mamamayan upang mapanatiling
malinis ang mga ito.  Dapat iwasan ang
pagtatapon ng basura sa mga
pangisdaan at ang paggamit ng
dinamita sa pangingisda ay hindi dapat
payagan.  Kailangang isumbong sa
mga may kapangyarihan ang
gumagawa nito upang mapigilan ang
pagkalason ng dagat.

Wastong Paggamit ng Yamang Mineral

Ang yamang mineral ay nauubos at
hindi na maaaring mapalitan kaya
mahalagang ito ay gamitin nang wasto
upang lubos na mapakinabangan.

May mga mineral na maaaring
tunawin o mabago ang anyo katulad ng
ginto at pilak.

Ang mga mineral na panggatong
naman ay nasusunog kaya’t di na muling
mapakikinabangan tulad ng langis at
natural gas.  Mahalaga na sinusunod ang

iba’t ibang paraan ng pagtitipid sa paggamit nito tulad ng kuryente at gasolina.
Ang mga mineral na para sa konstruksyon katulad ng semento at bakal ay

dapat pinamamahalaang mabuti ng mga eksperto.  Malaking kalugihan sa negosyo
at masasayang ang mga kagamitang mineral na ito kung guguho at makapipinsala
ng mga buhay at ari-arian.

Ang paglilinis ng Pasig River ay isa sa mga
programa ng pamahalaan.  Sa ngayon,
mayroon nang mga ferry boat na bumibyahe
sa Ilog ng Pasig.

Isang minahan



64

Ang mga yamang mineral ay mahalaga para sa larangan ng industriya at pag-
unlad ng pamumuhay.  Dahil dito dapat tiyaking wasto ang paggamit sa mga ito.

1. Ipaliwanag sa katabing kamag-aral ang mga paraan upang mapanatili ang yaman
ng lupa.

2. Ano ang epekto ng maling paggamit ng likas na yaman?
3. Isulat ang mga likas na yaman ng inyong lugar sa iyong notebook.
4. Ipangkat mo ang mga likas na yaman ayon sa uri na nasa talahanayan.

tanso      abaka        tilapia          apitong
ginto      narra                 asbestos          bangus
niyog       alimango        palay           pinya

Ang Pilipinas ay biniyayaan ng Diyos ng magandang topograpiya at ng
iba’t ibang likas na yaman.
May dalawang uri ng likas na yaman: yamang napapalitan at yamang di-
napapalitan.  Ang yamang mineral ay nauubos at di-napapalitan kaya’t
dapat gamitin nang maayos at wasto.
Ang katangiang pangheograpiya ng bansa ay isa sa mga salik sa pagkaka-
roon ng suliranin sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa.  Ang iba
pang salik ay kinabibilangan ng oryentasyong pangkultura, wika, relihiyon,
at paraan ng pamumuhay.
Ang yamang pansakahan ng bansa ay mga 9,725,155 ektarya.
Makikita ang pinakamalaking kagubatan ng bansa sa Palawan.
Ang kabuuang lawak ng pangisdaan ng Pilipinas ay 2.2 milyong kilometro
kuwadrado.
Mayroong 5,817,427,512 metric ton ng mga depositong metal at
28, 037,532,412 metric ton ng mga di-metal na mineral.
Ang bawat Pilipino ay may tungkuling makiisa sa wastong paggamit ng
mga likas na yaman ng bansa upang maiwasan ang pagkaubos ng mga ito.

   Yamang Yamang            Yamang    Yamang
Pansakahan  Gubat           Pangisdaan    Mineral

Isagawa mo

Bigyang pansin at suriin
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Gumamit ng speech balloons.  Isulat sa bawat balloon ang mga paraan ng
matalinong paggamit ng mga likas na yaman upang mapanatili ang mga ito.  Isulat
sa notebook ang sagot.

Basahin ang paglalahad at bumuo ng konklusyon kaugnay rito.  Isulat ang
sagot sa inyong notebook.

Konklusyong nabuo: ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay nagtutulungan upang mapalaki ang
produksyon ng kani-kanilang likas na yaman.  Sila’y gumagamit ng iba’t ibang
pamamaraan upang mapataas ang kinikita ngunit hindi makasisira sa
kapaligiran.

Subukan mo

Kaya mo ito!
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Kabanata 6 Pangangalaga sa Teritoryo
at mga Likas na Yaman

Aralin 15     Mga Suliraning Pangkabuhayan

Ang bawat Pilipino ay may pananagutan at tungkulin sa paggamit at
pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa.

Suriin mo ang kapaligiran.  Anu-anong mga suliranin ang iyong nakikita?
Nadarama mo ba ang ilang problemang dulot ng pagsasamantala at  hindi wastong
paggamit sa mga likas nating yaman?

May pag- asa pa kayang mailigtas natin ang mga likas na yaman sa pagkasira
o pagkaubos?

Mga Suliraning Pangkapaligiran

Bukod sa likas na pangyayari o kalamidad,
nasisira ang kagubatan dahil sa maling paggamit ng
mga tao rito.  Ang ilang di kanais-nais na pangyayari
o pagmamalabis ay ang pagsusunog ng kagubatan
ng ilang kaingero, ilegal na pagtotroso, pangangahoy,
ilegal na pagmimina, at maling sistema ng pagtatanim.

Dahil sa pagpapabaya sa kagubatan maraming
ilog ang natutuyo, may pagguho ng lupa,
nagkakaroon ng pagbaha kung malakas ang ulan,

at nasisira ang milyun-milyong
halaga ng pananim, mga bahay,
at iba pang ari- arian.

Ang paraan ng pangingisda
tulad ng paggamit ng dinamita at
lason ay nakapipinsala sa mga
yamang pangisdaan.  Ang labis
na pangingisda sa ilang pook ay
nakasisira sa mga binhi ng isda.

Magsimula ka

Alamin mo

      Tamang sistema ng
       pagtatanim

Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay
nakapipinsala sa yamang dagat ng bansa.
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Ang pagtatapon ng dumi o basura sa dagat, lawa, at ilog ay nakalalason sa mga
yamang tubig.

Ang mga may-ari ng minahan ay madalas na nagdudulot ng problema dahil sa
hindi maayos na pagmimina.  Ang mga di kanais-nais na gawain ay tulad ng
sumusunod: pagtatapon ng mga minero ng kanilang nakuhang dumi o bato mula sa
minahan papunta sa mga daluyan ng tubig, pagtatambak ng mga batong hinukay
kahit saan hanggang sa magkapatung-patong.  Ang mga ito ay nakapagpapaguho
ng mga lupa, at ang pagtatapon ng mga dumi at kemikal mula sa minahan ay
nakalalason sa mga yamang tubig.

Sa mga lupang taniman, ang mga basurang itinatapon sa mga bakanteng lote
ay makasisira sa uri at kalidad ng lupa.  Mawawalan ng pakinabang ang lupa dahil
hindi magagamit sa pagtatanim o kaya magiging mahirap mapatubo nang maayos
at magbunga ang mga pananim.

Dahil sa labis na pagdami ng tao,  ang mga lupaing dating taniman o palaisdaan
ay nagagamit para pagtayuan ng mga kabahayan at gusaling pang-industriya.  Sa
ganito, nababawasan ang produksyon ng pagkain at bumababa ang kinikita ng
bansa.

Napipinsala rin ang kapaligiran.  Gumuguho ang lupa dahil walang mga puno
na nagpapatibay rito.  Madali ring kumalat ang sakit dulot ng maruming hangin at
tubig.

Kalutasan sa mga Suliraning Pangkabuhayan

Ang sambayanang Pilipino ay naniniwala at nagkakaisa na ang mga likas na
yaman sa kapaligiran ng bansa ay magagamit para  sa pagsulong at pag-unlad ng
kabuhayan.

Maraming magagawa upang masinop ang likas na yaman, katulad ng
proyektong 3R na ang ibig sabihin ay Re-use, Reduce, and Recycle.  Isinusulong
ng proyektong ito ang tamang pangangasiwa ng ating mga basura.  Makatutulong
ito sa pangangalaga ng kalikasan.  Ang mga basurang tulad ng plastik at bote ay
maaari pang muling gamitin  (re-use).

                   Teknolohiya ng pagmimina
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Mababawasan naman ang tone-toneladang basura na itinatapon kung
mapaghihiwa-hiwalay (segregate) ang mga nabubulok at di-nabubulok na mga
basura.  Ang mga basurang maaaring mabulok ay ginagawang pataba para sa mga
tanim na halaman.

Malaki naman ang salaping kikitain sa pagbebenta  ng mga kagamitan na mula
sa mga bagay na pinaglumaan at patapon.

Sa bawat barangay ay inirerekomenda ang pagtatayo ng Material Recovery
Facility (MRF).  Ang MRF ay isang lugar na pagdadalhan ng mga kinukolektang
mga basura mula sa mga bahay-bahay.  Ang mga basurang ito ay pinagbubukod-
bukod tulad ng dyaryo at mga lumang papel, bote, at plastik.  Sa ganitong paraan
maiiwasan ang pagtatapon sa mga bakanteng lupa at ilog.

Lahat ng mga gawaing kaugnay ng programa para sa pagsasaayos at
pangangalaga ng kapaligiran ay upang maiwasan ang mga trahedya na maaaring
magdulot ng labis na paghihirap at pagkasawi ng buhay.

Anu-ano ang mga pangyayaring nagdudulot ng mga pagkasira at pinsala sa
kapaligiran at mga likas na yaman ng ating bansa?  Ilista ang mga ito gamit ang
modelong chart sa ibaba.

Kagubatan             Minahan              Pangisdaan           Sakahan

Ang pagkasira ng mga likas na yaman ay dulot ng di-tamang paggamit
dito ng mga tao.
Ang mga kalamidad at sakuna na dulot ng kalikasan ay may kaugnayan sa
pagkasira at pagsasamantala rito.
Ang tamang disiplina sa paggamit ng mga likas na yaman,  katulad ng ma-
ayos na pagtatapon ng basura ay makatutulong para sa pag-unlad ng kabu-
hayan.
Ang pagtitipid sa paggamit ng mga bagay ay pagpapanatili sa mga likas na
 yaman ng bansa.
Maraming programa ang pamahalaan na naglalayong pangalagaan ang
kalikasan.
Ang mabuting Pilipino ay tumutulong upang mapangalagaan ang kanyang
kapaligiran.

Isagawa mo

Bigyang pansin at suriin
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Ipaliwanag ang mga tamang hakbang para mas mapakinabangan nang mabuti
ang mga bagay na ginagamit at itinatapon.  Ibahagi ang naging kasagutan sa kamag-
aral.  Itanong kung anu-ano ang mga natutuhan sa isa’t isa.

Isulat sa notebook ang dapat gawin para maituwid ang mga maling ginawa sa
kapaligiran at mga likas na yaman.  Pagtapatin ang maling ginawa at ang dapat
gawin.

Subukan mo

Kaya mo ito!

        Maling Ginawa                                        Dapat Gawin

A.   Paggamit ng dinamita
 sa pangingisda

B.   Walang kaukulang
permiso sa pagputol
ng mga puno

C.   Pagtatapon ng mga basura
 kahit saang lugar
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Aralin 16    Mga Paraan ng Pangangalaga
                     sa Teritoryo at mga Likas na Yaman Nito

May mga iba’t ibang pamamaraan din ng pangangalaga sa teritoryo ng bansa
at mga likas na yaman nito.

Gusto mo bang malaman ang mga paraang isinasagawa ng pamahalaan upang
matiyak ang kaligtasan ng bansa at ng likas na yaman nito?

Tutukan ang araling ito upang matuklasan mo ang mga nararapat na malaman
ng isang ibig makatulong sa bansa.

Ang ating bansa ay may
nabuong mga paraan upang
mapangalagaan ang sariling
teritoryo.

Una, may mga Sandatahang
Lakas na itinalaga sa mga
baybayin ng Pilipinas upang
mabantayan ang seguridad ng
bansa.  May mga bantay sa
himpapawid tulad ng Air Force
upang matiyak na walang
makapapasok na ilegal na
dayuhan sa ating teritoryo.  May
mga Forest Ranger o Bantay Gubat na nagbibigay proteksyon sa ating kagubatan
bukod sa mga Army.

Ikalawa, may mga ahensya ng pamahalaan na binuo upang mapangalagaan
ang iba’t ibang teritoryo nito tulad ng Department of Environment and Natural
Resources (DENR) at Bureau of Forest Development (BFD).  Ang mga ito ay
nangangalaga sa teritoryong kagubatan ng bansa.  Ang Bureau of Fisheries and
Aquatic Resources (BFAR) ay naglulunsad ng mga programa para sa
pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda.  Samantalang ang Philippine Fish Mar-
keting Authority (PFMA) ang nagpapatatag ng industriya ng pagbibilihan ng isda.
Ang pangangalaga sa teritoryong minahan ng bansa ay isinasagawa ng Bureau of
Mines na ngayon ay ang Bureau of Mines and Geosciences.  Nangangasiwa ito sa
paglinang ng mga yamang mineral.  Ang lahat ng mga nagmamay-ari ng minahan ay
tinagubilinang isaayos ang pagmimina upang mailigtas sa panganib ang mga
naninirahan malapit sa mga ito.

Magsimula ka

Alamin mo

Sandatahang Lakas ng Pilipinas
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Proyektong Pangkagubatan

Ang Bureau of Forest Develop-
ment ay nagsasagawa ng mga
programa upang mailigtas ang
kagubatan sa pagkasira.
Pangunahin sa mga programa nito
ang reforestation.  Pambansang
proyekto ito at mga 750,000
ektarya ng kagubatan ang inilaan
para dito.  Ang mga magsasaka ay
pinagtanim ng mga punongkahoy sa
mga malalawak na lugar na hindi
gaanong nagagamit.

Ang Proyektong Integrated Social Forestry (ISF) ng BFD ay binuo para sa
mga kaingero.  Ito ay naglalayong itaas ang pangkabuhayan at kalagayang panlipunan
ng mga kaingero.  Sa programang Kasaping Kaingero ay binibigyan sila ng
karapatang ariin at linangin ang lupang di-kukulangin sa pitong ektarya.  Kailangan
nila itong paunlarin upang di mabawi ang pag-aari dito.

Ang pagpapaunlad sa industriyang pagyari ng
produktong kahoy ay isang pag-aaral ng
pamahalaan upang mapasigla ang maparaang
paggamit ng mga tira-tirang bahagi ng kahoy.  Ito
ay paghimok sa pagpapatuloy ng industriya nang
hindi nakasisira sa kagubatan.

Isa pang programang pang-kagubatan ay ang
pagtatayo ng pambansang parke o National Park
sa ilang mga lugar.  Ito ay nagsisilbing tirahan at
kublihan ng mga maiilap na hayop at iba’t ibang
ibon.   May mga bantay rito upang maiwasan

ang panghuhuli at pamamaril ng ibon at iba pang mga hayop gayundin ang
pagtatapon ng dumi o basura.

Proyektong Pangisdaan

Upang magampanan ang habambuhay na pangangalaga sa mga yamang tubig
na pangisdaan, nagpalabas ang DENR ng mga batas at kautusang maka-
pangangalaga sa mga ito.  Ang Atas ng Pangulo Bilang 1058 ay batas na
nagbabawal sa paggamit ng lason, dinamita, at sasakyang may motor sa
pangingisda.  Ang itinakdang parusa sa paglabag ng batas na ito ay dalawampung
taon hanggang habambuhay na pagkakabilanggo kung gagamit ng dinamita.

Ang Reforestation Program ng   Pamahalaan

Mga produktong kahoy
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Isa sa programa ng DENR ay ang pagbabawal sa pangingisda sa bahagi ng
dagat na may pitong kilometro ang layo mula sa baybayin at pagbabawas ng labis
na pangingisda sa ilang mga pook tulad ng Look ng Maynila,  Baybayin ng Batangas,
Golpo ng Lingayen, at Davao.

Ang paggawa ng mga
palaisdaan mula sa kakahuyan ng
bakawan ay proyekto rin nang
pamahalaan para may kublihan ng
mga yamang dagat sa panahon ng
bagyo.  Ipinagbabawal ang
pamumutol ng mga bakawan sa
lahat ng dako ng bansa.

Inilunsad naman ng BFAR ang
mga programa para sa
pagpapaunlad ng industriya ng
pangingisda.  Ito ay ang mga
programang Biyayang Dagat at
Blue Revolution.  Ang unang programa ay nagpapautang ng puhunan sa maliliit na
mangingisda.  Ang ikalawang programa ay nagpapabuti sa uri ng produksyon ng
alimango, talaba, sugpo, at hipon.  Sa mga lawa ng Bacoor, Cavite, Cebu,
Tacloban, Samar, at Capiz pinasimulan ang programang ito.

Pinatatatag naman ng Philippine Fish Marketing Authority (PFMA) ang
industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagpapatayo ng dagdag na mga

daungan at pamilihan sa iba’t ibang lugar,
pagpapatayo ng mga planta ng yelo at
imbakan ng isda, at paglalaan ng mga
sasakyan at iba pang kagamitan para sa mga
gawaing ito.

Ang pangangalaga ng mga lawa ay isa
ring proyekto ng pamahalaan.  Ang Laguna
Lake Development Authority (LLDA) ay
nagtakda ng lawak ng lawa,  labing anim na
libong ektarya lamang ang maaaring
masakop ng mga palaisdaan.  Ipinakilala ang
Zone Management Plan o ang planong
pagsasaayos ng lawa sa iba’t ibang bahagi.
Nagkaroon ng Operation Linis o
pagbubuwag sa mga palaisdaang itinayo
nang labag sa batas.  Itinatag ang
kooperatibang tinaguriang “Kapisanang
Kabuhayan sa Kalawaan” upang mabigyan

    Ang bakawan ay tirahan ng mga isda

Ang pagpapatayo ng dagdag na
mga pamilihan ng isda ay isa sa
mga proyekto ng Philippine Fish
Marketing Authority.
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ng pagsasanay ang mga mangingisda sa pamamahala ng tindahang kooperatiba,
pagpapalaki ng bangus at tilapia, pag-aalaga ng mga itik, at marami pang iba.

Proyektong Pangangalaga sa Yamang Mineral

Noong Enero 1978 ipinahayag ang Atas ng Pangulo bilang 1281 sa
pagkakatatag ng Bureau of Mines na ngayon ay kilala sa tawag na Bureau of
Mines and Geosciences.  Sinisikap nitong linangin ang mga minahan at yamang
mineral dahil sa malaking naitutulong ng mga ito sa kabuhayan ng bansa.
Ipinagbabawal nito ang ilegal na pagmimina.

Ang Atas ng Pangulo bilang 463 ay nagtakda sa lahat ng nagmamay-ari ng
minahan ng pagsasagawa ng mga pananaliksik at hakbang sa pinakabagong
pamamaraan sa pagtuklas ng mineral.  Ipinag-uutos ang maayos na pagtatapon ng
mga dumi at pagsasaayos ng mga lupang minahan upang maging angkop na tirahan
at sakahan at maging ligtas sa pagguho ng lupa at iba pang panganib o kapinsalaan.
May kaukulang parusa sa sinumang lumabag dito.

Ang lahat ng kompanya ng minahan ay inatasang magsumite ng detalyado at
taunang plano kaugnay sa pangangalaga ng kapaligiran, muling pagtatanim ng mga
punongkahoy, at paglinang ng lupa.

Department of Environment and Natural Resources (DENR)

Ang DENR ay ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa kapaligiran  at
mga likas na yaman ng Pilipinas.  May mga tanggapan ito na kumikilos upang
mabilis na maisagawa ang pangangalaga at maayos na paggamit ng mga likas na
yaman.

Ang Public Affairs Office ng DENR ay nagsisilbing information arm na
nagpapabatid sa publiko tungkol sa paglinang ng mga likas na yaman, mga
patakaran, programa, at proyekto.  Ang Forest Management Bureau ang gaganap
ng dating tungkulin ng Bureau of Forest Development (BFD).

Ang Lands Management Bureau ang nagsasagawa ng dating tungkulin ng Bureau
of Lands.  Ang Bureau of Mines and Geosciences (BMG) naman ang gaganap sa
dating kapangyarihan ng Bureau of Mines (BM), Mineral Reservations Develop-
ment Board (MRDB), at ng Gold Mining Industry Development Board (GMIDB).
Pinagsama-sama ang tatlo para sa isang Bureau.

Nilikha naman ang Environmental Management Bureau (EMB) para isagawa
ang tungkulin ng National Environmental Protection Council (NEPC), National
Pollution Control Commission (NPCC), at ng Environmental Center of the Philip-
pines (ECP).

Ang tungkulin naman ng Forest Research Institute (FRI) at National Man-
grove Committee (NMC) ay naisalin sa Ecosystems Research and Development
Bureau (ERDB).
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Binuo ang Protected Areas and Wildlife Bureau (PAWB) upang gumanap sa
dating gawain ng Division of Parks and Wildlife Sanctuaries (DPWS).

Ang Pollution Adjudication Board (PAB) ay mamamahala sa dating gawain
ng Commission of the National Pollution Control Council (CNPCC).

Ang mga Regional Offices naman ng DENR ay makikita sa mga kapital ng
bawat rehiyon na pinamumunuan ng mga Regional Directors.

1. Isa-isahin mo ang mga pangyayaring nakapipinsala sa mga likas na yaman sa
kapaligiran na nagdudulot ng hindi mabuti sa tao.  Isulat ang sagot sa notebook.

Buuin ang talahanayan sa ibaba.

2. Magbigay ng opinyon tungkol sa mahahalagang isyu.  Isulat sa papel ang iyong
opinyon.  Pangatwiranan ang iyong sagot.  Ang iyong opinyon ay suportahan
mo ng kaalaman na maaaring nagmula sa pananaliksik.

Di kanais-nais na      Napinsalang Likas  Mga Paraan sa
Pangyayari       na Yaman  Paglutas Nito

1. 1.  Yamang Mineral 1.
2. 2.  Yamang 2.
3.      Pangisdaan 3.

3.  Yamang
     Kagubatan

Sino ang dapat sisihin sa
mabilis na pagkaubos at
pagkasira ng likas na
yaman?

Nawalan ng hanapbuhay
ang maliliit na mangingisda
sa lawa.  Dapat bang
sisihin ang pangangasiwa
ng Laguna Lake Develop-
ment Authority?  Bakit?

Opinyon
Isyu

Isagawa mo
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Nasisira ang yamang kagubatan dahil sa pagmamalabis ng tao bukod sa
likas na pangyayari o kalamidad.
Ang paggamit ng dinamita, lason, at sasakyan na may motor ay labis na
nakapipinsala sa mga yamang pangisdaan.
Ang pagtatapon ng dumi at kemikal mula sa minahan ay nakalalason sa
mga yamang tubig.
Ang Department of  Environment and Natural Resources (DENR) ay bi-
nuo upang mapangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa.
Ang Bureau of Forest Development (BFD) ay nangangalaga sa teritoryong
kagubatan ng bansa.
Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ay naglunsad ng
mga programa para sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda.
Ang Bureau of Mines and Geosciences (BMG) ay nangangalaga sa pagli-
nang ng mga yamang mineral.

Anong gawain, proyekto,  o kilusan para sa pangangalaga sa teritoryo at likas
na yaman ng bansa ang nais mong lahukan?  Ipaliwanag mo kung bakit.  Gawin ito
sa sagutang papel.

Paliwanag
1. _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

2. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. Sumulat ng isang maikling sanaysay para sa paksang, “Pagpapahalaga sa mga
Paraan ng Pangangalaga sa Teritoryo at mga Likas na Yaman” sa isang papel.

2. Makipangkat sa tatlong kamag-aral at pag-usapan ang inyong sanaysay.  Pumili
ng lider at rekorder ng napag-usapan.  Ang bawat kasapi ay himuking makilahok
sa gawaing ito.

Mga Gawain
1.
2.

Proyekto o Kilusan
1.
2.

Bigyang pansin at suriin

Subukan mo

Kaya mo ito!
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