
Small-scale fishing 
bilang sustenableng 
pangingisda at 
kaakibat ng proteksyon 
ng karagatan



Ano ang katangian ng 
pangisdaan ng 
Pilipinas?
Municipal fisheries 
• Bangkang di lalagpas sa 3 gross tons (GT) 

• Munisipal na katubigan (0–15 kilometro mula sa 
pampang) 

• “Passive gears” 

• Dahil sa limitasyon sa kapasidad ng bangka at sa 
atrasadong teknolohiyang ginagamit sa 
pangingisda, kadalasang maliit o nakasasapat 
lamang ang huli ng mga maliliit na mangingisda.



Ano ang katangian ng 
pangisdaan ng 
Pilipinas?
Commercial fisheries 
• Bangka/barkong lagpas sa 3 gross tons 

(GT) 

• Komersyal na katubigan

• Mas madaming huli dahil mas mataas ang 
kapasidad

• “Active gears” 

• Nakakasira sa kalikasan (e.g. ghost fishing, 
dredging)

• Fishing subsidies



Pabagsak ang 
pangisdaan ng 
Pilipinas



Mas marami ang 
municipal vessels sa 
bansa pero 
magkakapareho 
lamang ang 
produksyon ng 
dalawang uri ng 
pangisdaan.

Region Municipal fishing 
vessels

Commercial fishing vessels

Region 1 9,509 247

Region 2 10,358 22

Region 3 9,252 70

Region 4A 13,197 238

Region 4B 29,669 116

Region 5 21,948 139

Region 6 30,120 11

Region 7 29,365 120

Region 8 32,364 89

Region 9 17,932 302

Region 10 10,587 13

Region 11 10,901 18

Region 12 10,029 377

Region 13 8,180 9

NCR 718 6,422

CAR 318 -

ARMM 21,306 5

Total 265,753 8,198



Bumabagsak 
ang produksyon 
ng mga maliliit 
na mangingisda



Pababa ang 
produksyon ng 
iilang isda sa 
industriya



Ang House Bill 7853 
ay isang malaking 
banta sa pangisdaan.

Bubuksan ang munisipal na 
katubigan sa mga komersyal 
na palakaya

Pahirap sa mga maliliit na 
mangingisda

May plano dati ang BFAR 
noong kasagsagan ng krisis 
sa galunggong



Ano ang sustenableng pangingisda?



Tutulan ang 
HB 7853!

Suportahan ang mga maliliit na 
mangingisda!

Exclusive fishing rights ng 
municipal fishers

Bigyan ng subsidies at iba pang 
uri ng suporta (e.g. cold storage 
facilities) ang mga mangingisda



Labanan ang reklamasyon!



Daniel Pauly
University of British Columbia

“The state of the fisheries will 
improve when we end the 
subsidies and politicians legislate 
to recover the fishing grounds.”

“Artisanal fleets are the future of 
fishing.” 


