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Panimula 

 
 

Kinikilala ng ating 1987 Saligang Batas ang karapatan ng mga katutubong 

pamayanan, na isinabatas sa Batas Katutubo o Indigenous Peoples Rights Act of 

1997 (IPRA). Pinoprotektahan ng Saligang Batas ang karapatan ng mga katutubo 

sa kanilang lupaing ninuno na sumasakop ng kalupaan at katubigan, at ang mga 

likas na yaman sa loob ng mga ito, datapuwa’t kinikilala ang umiiral na mga 

karapatan sa pag-aari ng lupa. 

 
Subali’t dalawampung taon na ang lumipas, hindi pa ganap ang 

pagpapatupad ng batas at maraming katutubong pamayanan ang patuloy na 

pinagkakaitan ng kanilang mga karapatan, kasama ang mga Tagbanua sa mga 

Islang Calamianes sa hilagang Palawan. Naisalarawan sa sulat ng isang miyembro 

ng Calamian Tagbanua sa mga kinauukulan na may petsang ika-15 ng Hulyo, 2016 

ang kalagayan na ito. Bahagi ng sulat ang sumusunod: 

 
“Sa ngayon kami po ay labis na nababahala dahil po sa 

pagkakaroon ng laganap na bentahan ng mga lupa at isla sa 

aming lugar, ito po ay nagiging sanhi ng kakulangan ng 

aming ikinabubuhay o nalilimitahan ang mga lugar na aming 

pinagkukunan ng ikinabubuhay, dahil hindi na po kami 

nakakakilos nang malaya upang mangisda, lalo na po sa 

Cabilawan Island. Halos po kalahati ng lugar na ito ay sakop 

na po ng Eco-Farm or Pearl Farm. Ipinagbabawal din ang 

mangisda sa lugar na ito dahil pag-aari ito ni Mr. 

Cu(jua)ngco. Maliban doon ang mga kalapit naman na pulo 

ay pag-aari na rin ng iba’t ibang dayuhan at ginagawang 

resort. 

 

“Dagdag pa po dito ang pagkakaroon ng patong na 

stewardship o ISIP sa mga tax declaration na nakapangalan 

na sa aming mga ninuno. Nakalulungkot po dahil ito po ay 

nagdulot ng kumusyon sa aming katutubong kumunidad. 

Nagkakaroon ng pag-aaway laban sa kapwa katutubo. 

 

“Ang mga banta sa aming kalagayan bilang katutubong 

Tagbanua lalo na sa aming malayang pagkilos sa saklaw ng 

aming lupain at karagatan ay labis naming ikinababahala…” 
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Ang mga kumpol ng mga Islang Calamianes ay matatagpuan sa hilagang 

dulo ng lalawigan ng Palawan, na binubuo ng apat na munisipyo ng Busuanga, 

Coron, Culion at Linapacan. Ang mga katutubo sa Calamianes ay pangkat ng mga 

Tagbanua, datapuwa’t may kaibahan ang kanilang pananalita sa mga Tagbanua 

sa malaking pulo ng Palawan, kaya sila ay tinaguriang Calamian Tagbanua. 

 

Dahil sa lokasyon, likas-yaman at ganda ng Calamianes, maraming 

pangyayari ang maaaring magpaliwanag sa kasalukuyang kalagayan ng mga 

katutubo sa lugar. Ayon sa kanilang salaysay, maraming pagkakataon na 

sumalakay ang mga Moro sa kanilang lugar. Ang isang kuwento ay tungkol sa 

dalawang dalagitang Calamian Tagbanua na dinala ng mga Moro sa Mindanao at 

matagumpay na bumalik. Sa pagsalakay ng mga Moro, matagumpay na 

dinipensahan ng kanilang mga ninuno ang teritoryo ng Calamian Tagbanua. 

 

Malaki ang posibilidad na dumayo ang mga Intsik sa Calamianes upang 

mangalakal ng pugad ng ibong Balinsasayaw, na ginagamit nila sa sopas, bago pa 

dumating ang ibang dayo. Sa rehimeng Kastila, sila ay nagtatag ng lokal na 

pamahalaan at relihiyong Kristiyanismo sa Calamianes. Kagaya ng ibang lugar ng 

mga katutubo sa bansa, malamang umiwas nang kusa ang mga katutubong 

ninuno sa mga Kastila, at sila ay humayo sa mas liblib o mas ilang na lugar. 

 

Pagdating ng mga Amerikano, inilipat lahat ng may sakit na ketong sa isla 

ng Culion, at malaking lupain ang nawala sa lupaing ninuno ng mga katutubo. 

Noong ikalawang digmaan, maraming barko ng mga Hapon ang nalubog sa 

karagatan ng Calamianes na naging atraksyon sa mga turista sa ngayon. Noong 

ikalawang hati ng nakaraang siglo, lalong sumidhi ang problema ng mga 

katutubong Calamian Tagbanua dahil sa pagdeklara bilang pastulan ang 

malalawak na lugar ng mga isla, at ginawa pang reserbasyon ng mga dayong 

hayop ang buong islang Calauit, at sapilitan silang pinalikas. Nakabalik lamang 

ang mga katutubo sa Calauit nang ipinasa ang Batas IPRA. 

 

Noong una, iilan lang ang dumarayo upang mangisda sa mga isla ng 

Calamianes. Kamakailan, dumami at naging mapanira ang pangingisda ng mga 

dayo. Naidagdag pa ang pagtatag ng perlasan sa malaking bahagi ng karagatang 

ninuno ng mga Calamian Tagbanua. Malaking pahirap ang mga pangyayaring ito 

sa kabuhayan ng mga katutubo, na ang karamihan ay tanging sa pangingisda o 

pangangalap ng yamang-dagat ang kabuhayan. 

 

Sa pagpasok ng ikadalawampu’t isang siglo (21st century), pinalakas ng 

pamahalaan ang programang turismo sa mga islang Calamianes dahil ayon sa 
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datos, sampung porsiyento (10%) ng kita ng bansa ay galing sa turismo, kung 

saan mahigit apat (4) na milyong turista ang pumapasok taun-taon. Bagama’t 

malaking kita ang dulot ng turismo, hindi rin kaila ang masamang epekto nito sa 

mga pamayanan at kapaligiran. 

 

Sa lahat ng mga kaunlarang nagaganap, kabaliktaran ang epekto sa mga 

katutubong Calamian Tagbanua. Malaki ang nawala at nasira sa kanilang lupain 

at karagatang ninuno at sobrang naapektuhan ang kanilang kabuhayan mula sa 

lupa at sa karagatan. Kamakailan lang, inirereklamo ng mga katutubo ang 

pagdagsa ng mga dayo na galing daw sa islang Mindoro sa kanilang lupaing 

ninuno. 

 

Sa paglipas ng panahon, tila walang katapusan ang panaghoy ng mga 

katutubong Calamian Tagbanua, at tila rin kapos ang aksyon ng pamahalaan. 

Gayunpaman, nanatiling matatag ang mga katutubo sa paghanap ng paraan 

upang malutas ang kanilang mga suliranin. Nabuhayan sila ng loob sa pagsabatas 

ng IPRA, at sila ay nagpatulong sa NCIP at ibang ahensya na tumutulong sa 

pagpapaunlad ng mga pamayanang katutubo. 

 

Ang mga Calamian Tagbanua ay nag-aangkin ng sampung (10) lugar ng 

lupain at karagatang ninuno sa buong Calamianes na pawang nasa paligid ng 

malalaking isla ng Busuanga at Culion. Naigawad na ng National Commission on 

Indigenous Peoples (NCIP) ang titulo ng mga Calamian Tagbanua sa Coron, 

Calauit at Panlaitan, habang inaayos pa ang dokumento ng Malawig-Buenavista. 

Anim (6) pang mga kumpol ng lugar na lupain at karagatang ninuno ng mga 

Calamian Tagbanua ang wala pang pagproseso ng NCIP. Kabilang dito ang mga 

sumusunod: (1) ang magkakatabing lugar mula Lakdayan sa Cheey, Busuanga 

hanggang sa malaking bahagi ng Decabobo sa Coron; (2) ang malaking bahagi ng 

Marcilla, Coron; (3) ang kumpol ng mga isla sa pagitan ng islang Busuanga at 

islang Coron; (4) ang bahagi ng Culion sa bandang timog-silangan; (5) ang 

kumpol ng mga islang Bulalacao sa Coron; at (6) ang kumpol ng mga isla sa 

Linapacan. 

 

Noong Taong 2016, nagpasya ang United Nations Development Programme 

(UNDP) na tumugon sa hinaing ng apat (4) na kumpol ng mga pamayanang 

Calamian Tagbanua lalo na sa pagdokumento ng kanilang mga katunayan sa pag-

aari ng lupain at karagatang ninuo, at pagsulat ng kanilang kaplano sa likas-

kayang pag-unlad at pangangalaga ng kanilang teritoryo (Kaplano) o ADSDPP 

(Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan). Ang ayuda ng 

UNDP ay ipinatupad ng Saragpunta at Punla ng Mamamayan ng Calamian — 
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Tagbanua (PMC), isang pangkat na pinagungunahan ng ilang lider ng Calamian 

Tagbanua. 

 

Ang Kaplano o ADSDPP ay binubuo ng mga pamayanang katutubo na 

pinangungunahan ng kanilang mga lider at kinatawan ng mga kababaihan, 

kabataan at ibang pangkat ng mga katutubong nagmamay-ari ng lupaing ninuno. 

Kaya sa pagbuo nitong Kaplano o ADSDPP, sinunod ang panuntunan ng NCIP. 

Nagtatag ang PMC ng pampamayanang manggagawa o community working group 

upang manguna sa pagbuo ng Kaplano. Ang nilalaman ng Kaplano ay resulta ng 

pananaliksik, pagsarbey, pagsukat, mga talakayan at mga pulong-pamayanan. 

 

Inaasahang makatulong itong libro ng Kaplano o ADSDPP sa pagpapairal ng 

mga karapatan, paglutas ng mga suliranin at pagkamit ng mga hangarin ng mga 

Calamian Tagbanua. Magsilbi nawang giya ang librong ito sa mga programang 

pangkaunlaran ng lokal at pambansang pamahalaan. Nakapaloob din sa librong 

ito ang mga patakaran at katanggap-tanggap na mga pamamaraan ng pagpasok 

ng mga pribadong mangangalakal o negosyante, mga dayo, at turista sa lupain at 

karagatang ninuno ng mga Calamian Tagbanua. 

 
 
Noela P. Zuñega 
Katuwang ng PMC 
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Mga Daglat 

4Ps Programang Pantawid ng Pamilyang Pilipino 

ADSDPP Ancestral Domain Sustainable Development and Protection 
Plan (Kaplano sa Likas-Kayang Pag-Unlad at Pangangalaga ng 
Lupain at Karagatang Ninuno) 

ADSDPP-CWG ADSDPP Community Working Group 

ALS Alternative Learning System 

CADT Certificate of Ancestral Domain Title 

CDA Cooperative Development Authority 

CHED Commission on Higher Education 

DA Department of Agriculture 

DA-BFAR Department of Agriculture – Bureau of Fisheries and Aquatic 
Resources 

DAR Department of Agrarian Reform 

DENR Department of Environment and Natural Resources 

DepEd Department of Education 

DILG Department of Interior and Local Government 

DND Department of National Defense 

DOE Department of Energy 

DOH Department of Health 

DOJ Department of Justice 

DOLE Department of Labor and Employment 

DOST Department of Science and Technology 

DOT Department of Tourism 

DPWH Department of Public Works and Highways 

DSWD Department of Social Welfare and Development 

DTI Department of Trade and Industry 

FPIC Free and Prior Informed Consent (Malaya at Naunang Maalam 
na Pagsang-ayon) 

Has. Hectares 
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IPRA 1997 Indigenous People’s Rights Act (Batas ng Republika 
Bilang 8371) 

LGU Local Government Unit 

NCCA National Commission on Culture and the Arts 

NCIP National Commission on Indigenous Peoples 

NGO Non-Government Organization 

NWRB National Water Resources Board 

PhilHealth Philippine Health Insurance Corporation 

PNP  Philippine National Police 

TESDA Technical Education and Skills Development Authority 
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Buod ng Aming Kaplano 

 
Nakasaad sa librong ito ang aming paunang Kaplano para sa Likas Kayang 

Pag-unlad at Pangangalaga ng Aming Lupain at Karagatang Ninuno (Kaplano) na 
matatagpuan sa timog kanluran  ng islang Coron sa lalawigan ng Palawan. Ang 
planong ito ay nagsisilbing gabay, hindi lamang para sa aming mga Calamian 
Tagbanua kundi pati sa pamahalaan at sa mga pribadong dayo, upang 
makatulong sila sa pagpapaunlad at pangangalaga ng aming lupain at karagatang 
ninuno. Inaasahang makapaglilingkod ang Kaplano sa pagsulong ng katutubong at 
pangkalahatang kapakanan.  

 
 Ang aming Kaplano ay binubuo ng tatlong (3) bahagi: una, ang 

maikling paglalahad ng kalagayan ng aming lupain at karagatang ninuno at ng 
mga miyembro ng aming pamayanang katutubo; ikalawa, ang balangkas ng 
aming mga pangarap at adhikain sa hinaharap, at ang aming mga layunin o nais 
makamit, lakip ang talahanayan ng mga programa o proyekto sa loob ng unang 
limang (5) taon; at ikatlo, ang mga patakaran at ibang gabay sa pagpapatupad 
ng aming Kaplano. 

 
Ang aming lupain at karagatang ninuno ay binubuo ng maliliit na mga isla 

o tangos ng malalaking isla, at ang mga karagatan sa paligid ng mga ito na aming 
pinagkukunan ng kabuhayan. Tinatantiyang Sampung Libo, Siyam na Raan at 
Walumpu’t Anim na Ektarya (±10,986 has.) ang lawak ng aming lupain at 
karagatang ninuno, kung saan mas malaki ang sukat ng karagatan. Isang (1) 
kumpol ang aming mga isla. 

 
Sa kasalukuyan, kami ay naaabala at nababahala sa paggamit ng mga dayo 

na mangangalakal sa ilang bahagi ng aming lugar, gaya ng mga perlasan at mga 
bakasyunan o resort, dahil nalilimitahan ang aming pinagkukunan ng kabuhayan 
at ang aming pagkilos o paggalaw sa loob ng aming lupain/karagatang ninuno, at 
nasisira ang aming kapaligiran at likas na yaman. Malaking panganib sa amin ang 
patuloy na pagpasok at pagpapaunlad ng mga dayo sa aming lupain para sa 
turismo. 

 
Ayon sa census na aming ginawa noong 2016, ang aming pamayanang 

Calamian Tagbanua ay binubuo ng dalawang daan at labingtatlo (213) na mag-
anak na may isang libo’t siyam (1,009) na miyembro. Lahat ng mag-asawa ay 
kapwa Calamian Tagbanua. 

   
Ang karaniwang bilang ng isang mag-anak ay halos lima (4.7). Mas marami 

ang bilang ng mga lalaki kaysa mga babae, sa ratio o katumbasan na 1.26:1. Sa 
hanay ng may edad na labinglima (15) pataas, mahigit kalahati (54.1%) ang may-
asawa, apat na porsiyento (4.2%) ang mga balo o hiwalay sa asawa, at mahigit 
apatnapung porsiyento (41.7%) ang mga wala pang asawa. Sa edad, mahigit 
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kalahati (52.83%) ang nasa edad na labinglima hanggang animnapu (15-64), ang 
edad ng pagkaproduktibo o kalakasan sa pagtrabaho. 

 
Karaniwan sa amin ay nakahantong lamang sa elementarya, sa bilang na 

limang daa’t dalawampu’t apat (524) o mahigit animnapung porsyento (62.4%). 
Dalawang daa’t dalawampu’t isa (221), katumbas ng 26.3% ang nakaabot sa 
sekondarya. May apatnapu’t walo (48) din (katumbas ng 5.7%) ang nakatuntong 
sa kolehiyo. Ang kakapusan sa kita at ang kalayuan ng paaralang pangsekondarya 
ang malaking dahilan ng hindi pagpapatuloy ng pag-aaral ng aming mga 
kabataan. 

 
Sa hanapbuhay, pangingisda o pagkuha ng lamang-dagat ang aming 

pangunahing hanapbuhay, na karaniwang pinupunan ng pagtatanim at 
pangunguha ng kurot sa kabundukan. May ilan na sa pagtatanim umaasa, sa 
proporsyong mahigit sa limang porsiyento (5.2%) ng kabuuang bilang ng mga 
mag-anak ng Calamian Tagbanua. 

 
Nang dumating ang mga dayo dahil sa programa ng pamahalaan hanggang 

lumaganap ang pangangalakal at turismo, maraming nawala sa amin, at araw-
araw kaming nangangamba sa unti-unting pagkawala ng aming lugar at 
kabuhayan, at lubusang pagkasira ng aming kapaligiran at kultura. Kami ay 
nabuhayan ng loob at nabigyan ng pag-asa nang ipahayag ang Batas Katutubo na 
tinatawag na Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) noong 1997. Gayunpaman, 
hindi ganap na ipinatutupad ang batas sa aming lugar. Umaasa kami na sa 
pamamagitan nitong aming Kaplano ay makararating ang aming mga hinaing at 
ang aming kagustuhan na makamit ang mga karapatan bilang katutubo.  

 
Ang aming pangarap ay isang masaganang pamayanang Calamian 

Tagbanua na nagsasabuhay ng sariling kultura, at makabuluhan ang pakikisama 
sa lokal na pamahalaan at iba pang mga kinatawan. Misyon namin na 
maisakatuparan ang aming pangarap sa pamamagitan ng pagtaguyod at 
pagsulong ng aming mga karapatan bilang katutubo. 

 
Una, ang pagkilala sa aming katutubong titulo o pagmamay-ari ng aming 

lupain at karagatang ninuno at hindi kami dapat mapalihis sa aming mga lugar, 
kasama ang aming karapatang manguna sa lahat ng paggamit, pagpapaunlad at 
pangangasiwa nito. Hinihiling namin ang pagpapatupad sa aming karapatan sa 
malaya at naunang maalam na pagsang-ayon o free and prior informed consent 
(FPIC) sa lahat ng mga aktibidad at proyekto na gustong gawin sa loob ng aming 
lupain at karagatang ninuno. Ang FPIC ang isang susi sa aming pag-unlad dahil 
mapag-uusapan at mapagsasang-ayunan kung sakali ang likas-kayang pag-unlad 
at pangangalaga ng aming mga likas na yaman, at ang inaasahan naming mga 
pakinabang tungo sa aming paglahok sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng 
kapayapaan ng bayan. 
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Pangalawa, aming isinusulong ang pagkilala sa sariling pamamahala at 
patuloy na pagtaguyod ng aming kaugalian at katutubong batas at gawi. Sisikapin 
naming palakasin ang katutubong kaayusan ng aming pamayanan at ipatupad ang 
mga pamanang mahalaga, mga patakaran at panuntunan ng likas-kayang pag-
unlad at pangangalaga ng likas na yaman sa aming lupain at karagatang ninuno. 
Ipagpapatuloy namin ang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pamahalaang lokal 
at sa iba’t ibang kinatawan ng pamahalaang pambansa upang maisakatuparan 
ang aming katutubong batas. Magpapatulong kami sa kaukulang mga ahensya 
para sa pagsasanay ng aming mga lider at kinatawan sa paglahok sa pag-unlad, 
habang hinihikayat ang lahat na igalang ang aming mga kaugalian at sundin ang 
katutubong batas. 

 
Pangatlo, nagpapasalamat kami sa pagsisikap ng pamahalaan na 

matugunan ang aming mga pangangailangan, subali’t marami pa ring kulang sa 
mabuting kapakanan ng aming mga miyembro. Sa kabuhayan, hindi sapat ang 
aming mga tanim at nahuhuling likas-yaman sa karagatan upang matustusan ang 
kabuhayan ng bawa’t mag-anak. Kailangan namin ang ayuda sa pagtatanim at 
pananaliksik sa pagpapalago ng likas na mga yaman sa karagatan. Gusto naming 
makinabang nang lubos sa aming likas na mga yaman. Sana’y matulungan kami 
ng pamahalaan, lalo na sa pagbabalik ng aming karapatang makinabang sa mga 
lugar na ginagamit sa malakihang pangangalakal. Umaasa kami na makatutulong 
ito sa aming inaasam, na makapagtapos ng pag-aaral ang aming mga anak upang 
sila’y maging maalam sa pagpapaunlad at pangangalaga ng lupain at karagatang 
ninuno. Sana rin ay matugunan ang pagkukulang sa imprastraktura sa aming 
lugar, pangunahin ang pagsasaayos ng mga balon at daluyan ng tubig hanggang 
sa aming mga pamayanan. Kailangan din ang matibay na bahay-silungan sa 
panahon ng sakuna, lalo na kapag may malakas na bagyo, at ang 
pagpapanumbalik ng kalaguan ng kapaligiran upang maiwasan ang sakuna at 
pagkawala ng likas na yaman, na nagdudulot ng taggutom. 

 
Ang pagsasabuhay ng aming kultura ay apektado ng pagpasok ng mga dayo 

at proyekto sa aming lupain at karagatang ninuno. Ang pang-apat naming 
tututukan ay ang pagpapalakas ng aming kultura. Hinihiling namin sa mga 
paaralan na gamitin ang wikang Calamian Tagbanua sa unang baitang ng pag-
aaral, at na idagdag sa mga itinuturo sa paaralan ang katutubong kultura at 
likas-kayang pag-unlad at pangangalaga ng lupain at karagatang ninuno. 
Halimbawa nito ang katutubong pamamaraan ng pangingisda at pagkalap ng 
iba’t ibang uri ng yamang-dagat. Maganda ring idaos ang katutubong kapistahan 
para lalong makilala ang aming kultura. 

 
Ang aming mga adhikain at layuning maisakatuparan ang aming Kaplano 

ay inilahad namin sa talahanayan ng programa at proyekto sa loob ng limang (5) 
taon, 2018-2022. Ang pagpapatupad ng aming Kaplano ay sa pamamagitan ng 
aming katutubong kaayusan sa pamamahala, katuwang ang mga opisyales ng 
itinatag na organisasyon sa anim (6) na kumpol/sitio, o banua.  
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Masaya naming ihinahayag ang aming Kaplano na binuo namin sa tulong 
pinansyal ng United Nations Development Programme (UNDP). Nabuo ang 
pangkat ng tagagawa sa pamayanan o Community Working Group (CWG), na 
nanguna sa pagbuo ng Kaplano ng Likas-Kayang Pag-unlad at Pangangalaga ng 
Lupain at Karagatang Ninuno o Ancestral Domain Sustainable Development and 
Protection Plan (ADSDPP). Ang pangkat ay binubuo ng mga apong dakulo, 
pamunuan ng bawa’t kumpol, at mga kinatawan ng kababaihan at kabataan. 

 
 Sa giya ng mga tagapamahala, tagapagpadaloy at teknikal na 

eksperto, nagsagawa ang CWG ng pananaliksik, paglibot sa mga hangganan, 
pagtalakay, pagsasadula, at paglalahad sa katutubong pamayanan ng buong 
nilalaman ng aming Kaplano. Nabuo ang aming Kaplano sa loob ng dalawang 
taon, mula kalagitnaan ng 2016 hanggang 2018. 
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Unang Bahagi 
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A. KALAGAYAN NG AMING LUPAIN AT KARAGATANG 
NINUNO 

1. LOKASYON NG LUPAIN AT KARAGATANG NINUNO 

 
Ang aming lupain at karagatang ninuno ay matatagpuan sa timog kanluran  ng 

islang Coron sa lalawigan ng Palawan. Daanan ng bapor mula Maynila hanggang sa 
daungan ng Coron ang aming karagatang ninuno. 

Larawan 1 

Lokasyon ng Lupain at Karagatang Ninuno ng mga Calamian Tagbanua sa Timog-
Kanluran ng Islang Coron 

Pinagmulan: https://www.google.com.ph/maps/place/Coron+Island/@12.01820 
35,120.2307828,24053m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x33ba03698ad138e3:0x6ca22b43
1ee94216!8m2!3d11.9283293!4d120.2397336?hl=en 
 

Sa kalakhan, ang aming lupain at karagatang ninuno ay saklaw ng munisipyo ng 
Coron, Palawan. 

2. SAKOP, SUKAT AT PALATANDAAN NG HANGGANAN NG LUPAIN AT KARAGATANG 
NINUNO 

Noong unang panahon, malaya kaming mga Calamian Tagbanua na gumagala sa 
kabuuan ng aming lupain at karagatang ninuno na saklaw ng kabuuan ng tinaguriang 
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‘Calamianes Islands’. Sa paglipas ng panahon, dahil sa maraming mga kaganapan, 
kami ay nalihis, at sa ngayon, ilang lugar na lamang ang aming inaangkin. Ang sakop 
na mga lugar o sitio ng aming lupain at karagatang ninuno ay ang mga sumusunod, 
mula hilaga hanggang timog: 

 
֎ Sa mga baybayin ng Islang Coron na bahagi ng Barangay Marcilla:  

Tatapindan, Kamalig Patuyo, Dapdapan, Bikolog, Saripsip Tabok, Tagete, 
Tubog, Pinaluyan, Lawa, Lawagan, Tiwaltiwalan, Dongon, Dipangga, Batang, 
Kulango, Way, Yang Iraw, Alayao. 

֎ Bahagyang looban ng islang Coron: Palasan, Pinanlagiran, Bulud, Toob. 

֎ Mga maliliit na isla: Diwalan, Leyang, Dipungot, Dimalansang, Lakitlakit, 
Pakaw, Kilkil, Diwatak 

֎ Sa palibot ng malaking islang lubog-litaw: Pilaan, Duyong, Balaan, Pelaan, 
Matuya 

֎ Maliit na islang lubog-litaw: Pepeyemen 

Larawan 2 

Mapa ng Lupain at Karagatang Ninuno — Marcilla 

 
 

Ang kabuuang sukat ng aming karagatan at lupaing ninuno ay tinatantiyang 
humigit kumulang na Sampung Libo, Siyam na Raan at Walumpu’t Anim na Ektarya 
(±10,986 has.). Mas malaking bahagi ng sukat ang karagatan kaysa kalupaan. 
Nakagisnan namin ang pangingisda na pangunahing kabuhayan, kaya mahalaga ang 
dagat sa amin. 
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3. MGA PALATANDAAN NG HANGGANAN AT SUKAT NG LUPAIN AT KARAGATANG 
NINUNO 

Ang aming mga kaaya-ayang dalampasigan, na namumukod-tangi ang 
kagandahan ng mga buhangin at bahura, ay itinuturing naming isang litaw na 
katangian ng aming lupain at karagatang ninuno. Ang bawa’t naglalakihang bahura ay 
may natatanging pangalan na ipinamana sa amin ng aming mga ninuno. Kasama ang 
aming mga kënlëb (sementeryo) at kabundukan, ito ang mga naging palatandaan 
namin sa aming mga hangganan sa aming lupain at karagatang ninuno. 

4. LIKAS-YAMAN 

Sa aming lupain at karagatang ninuno ay matatagpuan ang iba’t ibang likas-
yaman mula sa kalupaan, kalawakan at katubigan. Noong kami lamang ang 
naninirahan sa aming lupain at karagatang ninuno, sagana kami sa likas-yaman. Sa 
kabundukan, maraming mga punongkahoy, baging, ugat pananim, ilang na hayop, 
atbp. Ang aming mga ilog at karagatan, hitik sa iba’t ibang uri ng isda at malalago ang 
mga bahura at bakawan. 

 
Sa pagpasok ng mga dayuhan o migrante sa aming lupain at karagatang ninuno, 

sila ay naging kakumpitensya namin sa pagkuha ng mga biyayang likas. Maliban sa 
pagdami ng aming populasyong dinagdagan pa ng mga dayuhan at migrante, at 
mapanalantang kalamidad, ang hindi pagpapapalaganap ng mga katutubong kaugalian 
sa pangangalaga ng mga likas-yaman ay dahilan ng panganib na maubos at tuluyang 
mawala ang mga likas-yaman sa aming mga kagubatan at katubigan. 

 
Sa karagatan, nanganganib nang maubos ang mga nilalang na pawikan, taklobo, 

at pague. Sa kagubatan, gayon din ang mga baboy-ramo, labuyo, durian, balikun, 
musang, agila, kalaw, kalasiyaw, tabun, balud, pikuy, at kiaw. Sa mga halaman, ang 
amugis, ayaya, lahu at diniyung ang nanganganib nang mawala. 
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Larawan 3 

Iba’t Ibang Uri ng Buhay Ilang 

   
 

Tëkak ang tawag sa o 
pangalan ng ibong ito. 
Pagkain niya ay isda sa 

dalampasigan. Maamo ang 
ibong ito, siya ay nakatira sa 

kabakawan.  
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Larawan 4 

Mga Bulaklaking Halaman 
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Larawan 5 

Mga Bunga ng Iba’t Ibang Puno 
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Larawan 6 

Mga Pagkaing Ugat 

   

Mga pagkaing ugat na katulad ng kurot, tanobong at ang isang uri ng panghalo sa 
pagkain na kung tawagin ay bintilao. 
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Larawan 7 

Yaman at Buhay ng Kapatagan 
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Larawan 8 

Karagdagang mga Yaman sa Kalupaan 

 
Puno ng katmon: ang 
bunga nito ay aming 
kinakain at gamit din 
namin ang kahoy nito 
bilang pambayo ng aming 
palay. 

 
 
Pandan 
gubat ang 
tawag dito, 
natatagpuan 
ito sa 
kagubatan. 
Ang dahon 
nito ay 
aming 
nilalala at 
ginagamit 
naming 
bilaran ng 
aming 
palay. 

 

 
 
 
 
 
Isang uri ng aming 
pagkain mula sa 
gubat; ang 
pangalan nito ay 
tagya. 

 
Isang uri ng baging ang 
awuyangyang (holen), ang gamit 
namin sa tuwing kami ay 
naglalaro, ito ang aming holen.  
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Larawan 9 

Yaman sa Karagatan 

 

 
Mga uri ng yamang 
dagat sa 
dalampasigan: 
kalungun, kumpol ng 
iba’t ibang uri ng sihi, 
nëniptan, 
panambunun, këklasën 
at panaktakën, ang 
mga ito ay isa sa 
aming pangunahing 
pagkain. 
 

 

 
 
Ang baliay/lusay 
ay nagsisilbing 
silungan at 
itlugan ng mga 
isda, at pagkain 
ng mga 
pawikan, isda at 
dugong. 

 
 

 
 

 
 
 


