MARINE PROTECTED AREAS (MPAS)

PARA SAAN ANG GABAY

Mahalaga na ang mga nagpapatupad ng batas ay mga professional
law enforcers (hal. pulis, coast guard) o mga deputado ng LGU (R.A. 7160) o
ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) bilang tagapamahala
ng sanktwaryo, bantay dagat, fish wardens, o kaya ay miyembro ng Fishery
Law Enforcement Team (FLET).

Sa pagkakabuo ng mga Samahan, ang mga pag-aaral ay lalo pang
nadagdagan para matugunan ang lumalawak na pangangailangan ng
impormasyon at kaalaman ng mga miyembro. Maliban sa mga pag-aaral at
pagsasanay, nagsagawa din ng mga lakbay-aral sa matatagumpay na
sanktwaryo (hal. Masinloc, Zambales, Mabini, Batangas, atbp.) dito sa
Luzon. Ang mga ito ay naisagawa ng mga Peoples Organizations sa tulong
ng mga proyektong inilunsad ng Marine Environment and Resources
Foundation (MERF-U.P. MSI ) at iba pang mga katuwang ng lokal na
pamahalaan sa pangangalaga ng dagat ng Bolinao.

Ang mga sumusunod ay mga prosesong dapat sundin sa iba’t
ibang gawain ng pagpapatupad ng batas sa loob at labas ng mga
sanktwaryo sa Bolinao.

PAG S I TA

Ang gabay na ito ay para sa mga taga pamahala ng sanktwaryo
(hal. PO, Bantay Dagat at Barangay Council). Ito ay nabuo at dumaan sa
masusing proseso ng konsultasyon na kung saan kinalap ang
mahahalagang rekomendasyon ng mga taong direktang namamahala ng
sanktwaryo. Layunin nito na sila ay mabigyan ng gabay sa pag papatupad ng
batas at maiwasan ang anumang masamang insidente na maaring maganap
habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin.

Ang proseso ng pagtatatag ng marine protected area (MPA) o
sanktwaryo sa bayan ng Bolinao ay naumpisahan noon pang 1992.
Nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa ilang
piling barangay hinggil sa tamang pangangalaga ng karagatan. Dahil na rin
sa kagustuhan ng karamihan na lubos na mapangalagaan at mapaunlad pa
lalo ang likas yamang dagat, ang Barangay Arnedo, Balingasay, Binabalian
at Pilar ay nagkaisa na magbuo ng kanya- kanyang samahan na siyang
magsusulong ng mga gawaing may kinalaman sa pamamahala ng dagat.

TAMANG PROSESO
PAGSITA SA LOOB NG MPA

Sa paglipas ng humigit kumulang 2 taon na pag-oorganisa,
tuloy-tuloy na pag- aaral at pagsasanay, pagpaplano, konsultasyon at
pakipag-usap sa barangay council, LGU at mga karatig na barangay, ay
pormal na naitatag ang unang sanktwaryo sa Bolinao noong 1998. Ito ay
matatagpuan sa Barangay Balingasay.

• Puntahan ang mga taong pumasok (di sinasadya o

sinadya)
• Dapat magsama ng marami o sapat na miyembro para

handa sa anumang pwedeng mangyari
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