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PHILIPPINES

228 Mahahalagang Mga Lugar ng 
Saribuhay/Biodiversity

Isa sa 17 mega-diverse 
na bansang nagsisilbing 
tahanan ng mga uri ng 
hayop at halaman na 
hindi mahahanap sa 
ibang sulok ng mundo

Mahigit 52,000 ang natuklasang uri ng 
hayop at halaman, at kalahati sa mga ito ay 
endemic  sa Pilipinas

114 
na uri  ng mga 

amphibians

342  na uri ng mga reptiles, 
69% ang endemic sa Pilipinas

Ikalima sa buong 
mundo pagdating 
sa kabuuang dami ng 
mga uri ng halaman, 
at kalahati sa mga ito 
ay endemic (likas) sa 
Pilipinas

Tahanan ng 5 hanggang 7 sa 
kilalang uri ng pawikan sa buong 
mundo green, hawksbill, 
olive ridley, loggerhead, 
at leatherback na mga 
pawikan

Binubuo ng mahigit 7,500 na isla, at ikalawa sa 
pinakamalaking kapuluan sa buong mundo

Nasa 100 milyon ang kasalukuyang populasyon, ngunit 
inaasahang aabot ito nang 125 milyon pagdating ng 
2030; at karamihan sa mga tao, lalo na ang mahihirap, 
ay nakasalalay sa biodiversity (samut saring buhay)

Ikaapat na 
pinakamahalagang bansa 

pagdating sa mga likas 
na uri ng ibon nang dahil 

sa 700 na uring 
naninirahan dito



MGA PANGUNAHING NAKUMPISKA AT NADAKIP

Ilegal na Pangangalakal ng Mga 
Hayop at Halaman (Kalikasan)

Ang Pilipinas ay nagsisilbing mamimili, pinagmumulan, at daluyan ng IWT, at nanganganib ang mga endemic species 
(mga likas na uri ng hayop at halaman), pag-unlad ng ekonomiya, at biodiversity (saribuhay). Kabilang ang Pilipinas sa 
Convention on Biological Diversity mula pa noong 1992.

Tinatantiyang nasa ₱50 bilyong kada taon (katumbas ng halos $1 bilyon) ang halaga ng IWT sa Pilipinas, at kabilang 
dito ang market value (halaga)  ng mga hayop at halaman, ang kanilang likas-yaman, ang kanilang papel at halaga sa 
ekolohiya, pagkawasak sa kalikasan nang dahil sa pangangaso, at kawalan ng mga posibleng salapi mula sa ecotourism.

Tinatantiyang nasa $10 bilyon hanggang $12 bilyon kada taon ang halaga ng Illegal 
Wildlife Trade (IWT) at dahil dito, ikaapat ito sa pinakapinakikinabangang ilegal 
na kalakan, kasunod lang ng pagbebenta ng mga narkotiko, tao, at armas.

Tala: kg = kilogramo, ₱ = Philippine peso, $ = United States dollar.
Sanggunian: Confiscation records mula sa Department of Natural Resources–Biodiversity Management Bureau (DENR–
BMB) at sa Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) ng Pilipinas.

• 1,529 turtles at tortoises (2019)
• 447 exotic na ibon at mga hayop: black 

palm cockatoos, wallabies, and echidna 
(2019)

• 184 talking mynahs, blue-naped parrots, 
at hornbills (2018)

• 300 na hayop: sugar gliders, wallabies, red birds 
of paradise at cockatoos,  na galing Australia, 
Indonesia at Papua New Guinea (2018)

• 462 Indonesian endemic parrots mula sa apat na 
pagkakakumpiska (2013-2017)

• halos 1,000 endemic (likas) na pitcher plants at lady 
slipper orchids (2017) 

• 354 marine turtles (2014)
• 4,300 pawikan na mula sa tubig-tabang, at 4,000 sa 

mga ito ay Philippine forest turtles (2015)
• 2,870 pangolins (2013)
• 5 tonelada ng elephant ivory tusks 
   (1996-2009) 



GLOBAL WILDLIFE PROGRAM  

Sa pagkilala ng mga panganib ng illegal wildlife trade (IWT) sa biodiversity (saribuhay) at ekonomiya ng bansa, ang 
gobyerno ng Pilipinas ay nagpasa ng batas, bumuo ng mga pangkat na binubuo ng iba’t ibang ahensiya upang labanan 
ang ilegal na pangangalakal ng mga hayop at halaman at ng kanilang mga bahagi, at kasalukuyang pinapalawak ang 
kakayahan ng mga tagapagtupad ng batas.

Ang 10-year national Wildlife Law Enforcement Action Plan (WildLEAP) 2018-2028, na nakaugnay sa Philippine 
Biodiversity Strategy and Action Plan, ay nagsisilbing pangunahing pambansang panukala upang matugunan ang 
mga krimeng laban sa kalikasan, paglalaan ng pera at kakayahan, at gabay sa pagpapahalaga at pagtatasa ng bisa ng 
pagpapatupad ng batas.

Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga mahahalagang ahensiya ng pagpapatupad ng batas, mga pamahalaang 
pambansa, rehiyonal, at lokal, at mga organisasyong pangserbisyong sibil, tutuon ang WildLEAP sa mga mas matibay na 
polisiya, pakikipag-ugnayan at koordinasyon, pag-iigting ng kakayahan (building capacity) , komunikasyon, edukasyon, 
pagpapalawak ng kaalaman, pagtatasa ng pamumuno, at pagsugpo sa katiwalian.

Paglaban sa Organisadong Kriminalidad Laban sa Kalikasan sa Pilipinas
Pagtugon sa mga krimeng laban sa kalikasan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga reporma sa mga batas at 
institusyon, pagpapatibay ng kakayahang mapatupad ang batas sa mga lokal na pamahalaan, at pagpapababa 
ng demanda sa mga uri ng hayop at halaman at kanilang mga bahagi.

KABUUANG BALANGKAS 

Executing Agency
Department of Environment and Natural Resources-
Biodiversity Management Bureau (DENR-BMB)

Usaping Pinansiyal
• Global Environment Facility (GEF): US$1.8 million
• Gobyerno sa Pilipinas (DENR): US$575,757

GEF Implementing Agency
Asian Development Bank

MGA PAGTUTUUNANG LUGAR NG PROYEKTO
Caraga: Agusan del Norte and Surigao del Norte Metro Cebu Metro Manila

Mga Dayuhang Kasapi
Ang International Consortium on Combating 
Wildlife Crime: CITES Secretariat, 
INTERPOL, ang United Nations Office on 
Drugs and Crime, ang World Bank, at ang 
World Customs Organization.



Cover Photo: “Last of the Dying Breed” from the book Haring Ibon: The Great Philippine Eagle by Alain Pascua. 
Natatanging pasasalamat kina Alain Pascua, sa Palawan Council for Sustainable Development, AA Yaptinchay, Miguel Lorenzo Mamon, 
Emerson Y. Sy, Erickson Tabayag, at Francesco Ricciardi para sa mga larawan.
Mga Guhit ni Ross Locsin Laccay.

MGA BAHAGI NG PROYEKTO

Mga Layunin (Outputs) 

Mga pag-aaral at saliksik sa economic valuation studies at 
consumer buying behavior. Istratehiya sa Behaviour change 
communication at pangmalawakang pabibigay kaalaman sa 
publiko nang may pag-uugnay sa mga pangunahing pinuno, 
kabataan, at iba pang impluwensiyal na tao

Mga Istratehiya (Outcomes)
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Pagpapatibay ng mga istruktura 
ng pagpapatupad ng batas

Dagdag na 
pagbabahaginan 
ng impormasyon at 
kakayahan

Pangmatagalang 
programa para sa pag-
usbong ng kakayahan

Implementasyon ng mga 
sistemang magpapababa 
ng demanda 

References:
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• C.P. Canlas, E.Y. Sy, and S. Ching 2017. Rapid Survey of online trade in live birds and reptiles in the Philippines. 
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• Government of the Philippines. DENR-BMB 2016. Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2028. Manila 
• L. Gomez and E.Y. Sy 2018. Illegal Pangolin Trade in the Philippines. TRAFFIC Bulletin Vol.30. No.1 2018 
• E.Y. Sy 2018. Trading Faces: Utilisation of Facebook to Trade Live Reptiles in the Philippines TRAFFIC, Selangor, Malaysia  
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Reporma at mas mainam na daloy sa mga instrumentong 
pangpolisiya, panglegal, at pangregulasyon

Pagtatasa at pagtugon sa mga pagkukulang sa 
kakayahan at yaman ng mga tagapagtupad ng batas

Pag-eensayo at paglulunsad: mga sistemang port monitoring 
at tracking, sistemang CITES e-permitting (eE-CITES), 
pagkalap ng kaalaman at pagbubuo ng mga kaso



Estado ng Pangangalaga
DENR Administrative 
Order 2004-15 and CITES

MGA HAYOP AT HALAMANG BAHAGI 
NG ILEGAL NA PANGANGALAKAL SA 
PILIPINAS

Critically endangered
(Kritikal na nanganganib) 
Ikinakaharap ang pinakamalaking peligro na 
tuluyang mamatay sa kalikasan sa malapit 
na panahon

CR

Other threatened species 
(Iba pang mga uring maaaring manganib) 
May banta ng mga mapahamak na salik tulad 
ng sobra-sobrang pag-ani o paghuli sa kanilang 
tahanan. Mataas ang tiyansang maging Maaaring 
Manganib (Vulnerable)

OTS

Endangered (Nanganganib)
Hindi matitiyak na mabubuhay sa kalikasan 
kung magpapatuloy ang mga mapahamak 
na salike

EN

Vulnerable (Maaaring Manganib)
May banta ng mga mapahamak na salik sa 
kanilang tahanan. Mataas ang tiyansang maging 
Nanganganib (Endangered) sa hinaharap

VU

NL Not Listed (Hindi nakalista)

 Endemic
nakikita lamang sa loob ng 
bansa o sa isang ispesipikong 
lugar sa bansa

  Indigenous (Katutubo)
nabuo ang natural na 
populasyon sa bansa ngunit 
hindi nakakahon dito; maaaring 
mahanap ang natural na 
populasyon sa ibang bansa

 Migratory (Dumadayo)
dumadayo sa bansa batay 
sa panahon



Mga uring karaniwang kinakalakal

Philippine forest turtle 
(Siebenrockiella leytensis) 
• Palawan
• Semi-aquatic na pawikan
• Mataas ang halaga at demanda
• Hinuhuli para ibenta bilang alaga 

o pagkain sa mga pambansa o 
internasyonal na mga black market

Hawksbill turtle  
(Eretmochelys imbricata)
• Sa Pilipinas, mga dagat ng Atlantic, 

Pacific, at Indian, at sa buong 
mundo

• Nagmumula sa kanilang mga 
talukab ang mga “tortoise shell” na 
ginagamit sa mga burloloy at alahas

Southeast Asian box turtle
 (Cuora amboinensis)

• Sa kabuuan ng Pilipinas at Timog 
Silangang Asya

• Pinakakaraniwang kinakalakal 
na katutubong uri ng pawikan at 
nanganganib ito nang dahil sa ilegal 
at irresponsableng paghuhuli. Mga 
baguhan at mga biglaang naudyok 
ang mga karaniwang mamimili

Asian leaf turtle  
(Cyclemys dentata)
• Balabac, Palawan, Siasi, Tawi-Tawi
• Ilegal na kinokolekta sa Palawan at 

pagkatapos, dinadala at binebenta sa 
Metro Manila

Blue-naped parrot  
(Tanygnathus lucionensis)

• Malapit nang maging endemic (likas)
• Maaaring mahanap sa maraming isla ng 
Pilipinas ngunit pinakamarami sa ilang lugar sa 
Palawan at Tawi-tawi. Maaari ring mahanap sa 

mga isla ng Talaud, Indonesia, at mga isla sa hilagang-silangan ng 
Borneo na pagmamay-ari ng Malaysia

Palawan pangolin  
(Manis culionensis) 
• Palawan faunal region 
• Critically Endangered (Kritikal na 
nanganganib) ayon sa paglalathala ng PCSD 
Resolution No. 15-521. Hindi pinahihintulutan 

ang anumang paghuhuli o pangangaso, kahit sa mga katutubong 
pangkat. Nakalista sa CITES appendix I 

• Mataas ang demanda sa laman bilang di-pangkaraniwang pagkain 
at ginagamit ang kaliskis sa mga tradisyonal na paggagamot, lalo na 
sa  Metro Manila. 

• Tinatantiyang bumaba ang populasyon nito sa kalikasan nang higit 
sa 50% nitong nakaraang 21 taon

Tokay Gecko  (Gekko gecko)
• Mahahanap sa Pilipinas, Timog Silangang 

Asya, at Timog Asya
• Naging biktima ng sobra-sobrang 

pangongolekta nang dahil sa paniniwalang 
nagsisilbi itong lunas sa HIV/AIDS at 
maaaring ibenta para sa libo-libong piso

Palawan hill mynah   
(Gracula religiosa palawanensis)

• Palawan Hill Mynah, “Philippine Talking 
Mynah”, o Palawan Mynah

• Palawan: Balabac, Busuanga, Culion, Sulu, 
Tawi-Tawi 

• Hinuhuli mula sa mga gubat para sa lokal 
na pangangalakal ng mga alaga



Iba pang Kinakalakal at/o Nanganganib

Flying fox  (Acerodon jubatus) 
• Philippines bukod sa Palawan faunal region, 

at mga pangkat ng Batanes at Babuyan
• Maaaring tuluyang mamatay ang lahi nang 

dahil sa pangangaso at pagsira ng mga 
kagubatan

Philippine slow loris  
(Nycticebus menagensis)
• Borneo at Pilipinas (Kapuluan ng Sulu)
• Nakatuon ang pangangalakal sa 

Mindanao at Malaysia, ngunit 
binebenta lamang sa mga kalsada

Philippine cockatoo  
(Cacatua haematuropygia)
• Palawan: Isla ng Rasa (Narra), Isla ng Dumaran 

(Dumaran), at mga isla ng Pandanan at Bugsuk 
(Balabac)

• Mataas ang demanda at halaga. Sinasalakay 
ng mga mangangaso ang kanilang mga di-
protektadong mga tahanan

• Napakabilis na pagbaba ng populasyon nang 
dahil sa kawalan ng tahanan at pangangalakal 
ng mga ibon

Mindanao water monitor  
(Varanus cumingi)
Luzon or marbled water 
monitor  (Varanus marmoratus)
• Mindanao, Basilan, Samar, Leyte, Bohol, at Jolo 
• Hinuhuli mula sa kalikasan upang matugunan 

ang mga demanda para sa tradisyonal na gamot, 
pagkain, balat, burloloy, at mga alaga

• 10 sa iba pang uri ng monitor lizards sa Pilipinas 
ay nanganganib din nang dahil sa pangangalakal

Brahminy kite  (Haliastur indus)
• Mahahanap sa buong Pilipinas
• Mataas ang demanda sa mga batang 

ibon sa pangangalakal

Visayan Tarictic hornbill  
(Penelopides panini)
• Panay, kabilang ang mga isla ng Sicogon 

at Pan de Azucar, Guimaras, Negros, 
Masbate at Ticao

• Malawakan ang pagbebenta online

Philippine serpent eagle  
(Spilornis holospilus)
• Mahahanap sa mga pangunahing isla ng 

Pilipinas
• Hinuhuli para sa pangangalakal ng mga 

di-karaniwang alaga at mga bahagi ng 
mga agila

Luzon lowland scops owl  
(Otus megalotis) 
• Catanduanes, Luzon, at Marinduque
• Hinuhuli ng mga mangangaso at 

ibinebenta sa mga nangangalakal sa 
kalsada, sa black market, o kaya online



Philippine hanging parrot 
“Colasisi”  (Loriculus philippensis)  
• Maaaring mahanap sa iba’t ibang isla ng 

Pilipinas. Katutubo ang iba’t ibang mga 
uri (subspecies) nito sa iba’t ibang isla

• Ibinebenta sa mga palengke at kalsada
• Ang ibang mga uri (subspecies) ay hindi 

pangkaraniwan at hindi dumaraan sa 
ebalwasyon

Pitcher plants (Nepenthes spp.)
• May 53 na kilalang uri (species)
• Inaasam ng mga lokal at internasyonal 

na hobbyists at collectors
• Ang ibang uri ay nakalista bilang CR, 

EN, at VU sa ilalim ng DAO 2017-11

Calamian deer  
(Axis calamianensis), 
Visayan spotted deer  
(Rusa alfredi), and
Philippine deer  
(Rusa marianna)

Bantigue/bantigi  
(Pemphis acidula)
• Hinuhuli at binebenta bilang mga 

bonsai at halamang ornamental

Leopard cat  
(Prionailurus bengalensis) 
• Siberia hanggang Pakistan at Bali. Sa 

Pilipinas, naitala lang sila sa Negros at 
Palawan, at may mga ulat na nagmula sila 
sa Busuanga, Cebu, at Panay

• Limitado ang kalakalan dahil sa pababang 
populasyon. Inaasam ng mga zoo

Rufous hornbill  
(Buceros hydrocorax) 
• Kilala bilang Philippine hornbill
• Mayroong 3  uri (subspecies): hydrocorax 

(Luzon, Marinduque), semigaleatus 
(Biliran, Bohol, Buad, Calicoan, Leyte, 
Panaon, Samar),  mindanensis (Balut, 
Basilan, Bucas, Dinagat, Mindanao, 
Siargao, Talicud)

• Pinagbabantaan ng kawalan ng mga 
tahanan, pangangaso, at paghuhuli

• Mataas ang demanda sa mga batang ibon

Tarsier  (Tarsius syrichta)
• Bohol, Dinagat, Leyte, Mindanao, Samar, 

Basilan, Maripipi, Biliran
• Isa sa mga pinakamaliit na primate sa 

buong mundo
• Pinagbabantaan ng kawalan ng mga 

tahanan, ilegal na pangangalakal ng mga 
alaga, at turismong mapagsamantala

Philippine sailfin dragon  
(Hydrosaurus pustulatus) 
• Luzon, Polillo, Mindoro, Negros, Cebu, 

Guimaras, Panay, Masbate, Tablas, 
Romblon, Sibuyan, at Catanduanes

• Mataas ang demanda sa ilegal na 
pangangalakal ng mga alaga

• Mahahanap sa buong Pilipinas maliban sa Negros-Panay, 
Palawan, mga rehiyon ng Sulu Faunal, at mga pangkat 
Babuyan and Batanes

• Hinuhuli para sa laman
• Maaaring manganib (Vulnerable) ang Philippine deer, at 

ang iba’y nanganganib (Endangered) na



Mga ibon mula sa Indonesia at New Guinea

Orchids (Orchidaceae)
• Higit sa 1,000 kilalang uri (species); 

marami ang likas (endemic)
• Lingid sa ating kaalaman, maaaring may 

mga uri na tuluyan nang namatay dahil sa 
pabayang pag-aani

• Ibinibenta sa buong bansa
• Pinagbabantaan din ng genetic pollution 

sa pamamagitan ng hybridization
• Ang ibang uri ng orchid ay inilista na bilang 

CR, EN, and VU sa ilalim ng DAO 2017-11

Philippine flying dragon  (Draco spp.) 
• Palawan, Mindanao, Bohol at Luzon
• Iba’t ibang likas na uri (endemic species) ang 

mahahanap sa Batan Island, Bohol, Luzon, 
Mindanao, Palawan, Panay, Negros, at Samar.

• Pinagbabantaan ng kawalan ng tahanan at 
demanda para sa katutubong gamot

Philippine pit viper  
(Trimeresurus flavomaculatus)
Luzon red-tailed rat snake  
(Coelognathus erythrura manillensis), 
Luzon bronzeback snake  
(Dendrelaphis luzonensis)

• Camiguin Norte, Luzon, Catanduanes, Panay, Bohol, Mindanao, 
Polillo, Dinagat at Siargao

• Tumataas na demanda sa mga internasyonal na black market. 
Ibinebenta rin online.

Sulphur-crested cockatoos (Cacatua galerita triton) 
Goffins cockatoos (Cacatua goffiniana) 
Moluccan cockatoos (Cacatua moluccensis) 
Palm cockatoos (Probosciger aterrimus), 
Black-capped lories (Lorius lory)
Large fig-parrots (Psittaculirostris desmarestii)



Sanggunian: Philippine Operations Group on Ivory and Illegal Wildlife Trade and Biodiversity 
Management Bureau, DENR-based on confiscation data and information from 2010-2018

MGA KARANIWANG LUGAR NG 
KRIMEN LABAN SA KALIKASAN

01 Balut Island, Davao Occidental

Mga pangunahing daluyan ng mga hayop 
at halaman mula sa Indonesia

Mga pangunahing lugar ng transhipment at confiscation 
sites ng mga katutubong hayop mula sa Indonesia
01 General Santos
02 Glan, Saranggani
03 Lipata, Surigao del Norte
04 Metro Manila

01 Cavite (Tanza, Rosario, Bacoor)
02 Batangas (Balayan, Calatagan)
03 Lucena Port, Quezon
04 San Jose, Occidental Mindoro
05 Matnog, Sorsogon
06 Allen Port, Samar
07 Medellin, Cebu
08 Liloan Port, Southern Leyte

Mga pangunahing lugar ng transhipment ng mga hayop
09 Lipata Port, 

Surigao del Norte
10 Mati, Davao 

Oriental
11 Bacolod
12 Dingalan, Aurora

Mga pangunahing confiscation 
sites ng mga katutubong hayop
01 Metro Manila
02 Zambales
03 Batangas
04 Cavite
05 Palawan
06 Cebu City

07 Surigao City
08 Cagayan de Oro
09 Pagadian City
10 Zamboanga City
11 Davao City
12 Bulacan

01 Palawan
02 Aurora 
03 Quezon
04 Nueva Ecija
05 Samar
06 Leyte

Mga pangunahing lugar ng pangangaso
Nagaganap sa kabuuan ng Pilipinas ang pangangaso; 
ang mga lugar na nakatala rito ay batay sa DENR-BMB 
at PCSD confiscation data.

07 Bohol
08 Agusan del Norte
09 Bukidnon
10 Mapun Island
11 Turtle Islands
12 Pampanga

Mga Lugar para sa 
mga Proyekto ng 
ADB-DENR-GEF
01 Cebu
02 Metro Manila
03 Caraga: Agusan del Norte 

and Surigao del Norte

Mga pangunahing confiscation sites 
ng mga katutubong halaman
01 General Nakar, Quezon
02 Cabadbaran, Agusan del Norte



Tungkol sa Department of Environment and Natural Resources-Biodiversity Management Bureau
Ang DENR-BMB ay nagsisilbing National Focal Point for the Convention on Biological Diversity at nakaatas ito sa pangangalaga 
ng mga ecosystem, species, at genetic diversity ng bansa. Ito ang pangunahing awtoridad ng CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) para sa terrestrial species, marine turtles, dugongs, at crocodiles, at 
nangangasiwa sa internasyonal na kalakalan ng mga CITES-listed species. 

Maaaring magbigay kaalaman sa mga krimeng laban sa kalikasan sa: 925 8952 at 925 8953 o kaya sa pamamagitan ng 
facebook.com/denrbiodiversity. 

www.bmb.gov.ph

Tungkol sa Asian Development Bank
Nakapangako ang ADB sa pagkamit ng mayaman, inklusibo, matatag, at makakalikasang Asya at Pasipiko, habang pinatitibay 
ang mga pagsusumikap na sugpuin ang labis na kahirapan. Itinatag ito noong 1966, pagmamay-ari ng 67 na kasapi—48 ang mula 
sa rehiyon. Ang mga pangunahing instrumento nito sa pagtulong sa pag-unlad ng mga kasaping bansa ay policy dialogue, loans, 
equity investments, guarantees, grants, at technical assistance.

www.adb.org

Tungkol sa Global Environment Facility
Ang Global Environment Facility (GEF) ay itinatag noong 1992 upang tugunan ang mga pangunahing problema ng mundo sa 
kalikasan. Naganap ang 7th Replenishment noong Hulyo 2018, at US$ 4.1 billion ang inilaan para sa 2018-2022. Pinopondahan ng 
GEF ang mga programa at proyekto sa mga bansang papaunlad at mga bansang nagtatransisyon upang makamit ang mga tunguhin 
ng international environmental conventions at agreements. Nagbibigay din ng pondo ang GEF sa mga intergovernmental bodies, 
mga ahensiya at kagawaran ng mga pamahalaan, lipunang sibil, mga organisasyon ng mga katutubo, at ang pribadong sektor. Ang 
ADB ay isa sa 18 kinikilalang ahensiya ng GEF. 

www.thegef.org

Tungkol sa Global Wildlife Program
Ang Global Wildlife Program ay isang pangglobal na pakikipag-ugnayang pinamumunuan ng World Bank upang mabigyang diin 
ang wildlife conservation at sustainable development sa pamamagitan ng paglaban sa mga ilegal na pangangalakal. Ang pitong 
taon at US$131 milyong grant program na ito ay inaasahang makalikom ng dagdag na US$704 milyong sa pamamagitan ng dagdag 
na co-financing mula sa malawak na saklaw ng mga kasapi upang palakasin ang mga conservation investments sa Aprika at 
Asya. Gamit ang holistikong pagtugon sa mga krisis ng pangangaso sa pamamagitan ng iba’t ibang proyekto sa mga bansa at sa 
pangglobal na proyekto, layon nitong ibaba ang dami at demanda na nagpapatakbo sa mga ilegal na pangangalakal ng kalikasan at 
mapagtanggol ang mga species at habitats sa pamamagitan ng integrated landscape planning.

www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program


