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Pambungad

Upang maging kwalipikado ang tuna bilang "ligtas sa dolpin"
sa Estados Unidos, nangangailangan ang mga regulasyon ng
E.U. ng nasusulat na pahayag mula sa Kapitan ng sasakyang-
pandagat na nagpapatunay na walang purse seine na lambat o
iba pang kagamitan sa pangingisda ang sinasadyang gamitin
para sa mga dolpin sa panahon ng pangingisda, at walang
dolpin ang namatay o nasaktan sa paglalagay o paggamit ng
mga set o iba pang kagamitan kung saan nahuli ang tuna.

Kailangan ang sertipikasyon ng Kapitan ng pagkumpleto ng
kursong ito para sa lahat ng pangingisda (maliban sa
malalaking purse seine na sasakyang-dagat na nagingisda sa
silangang tropikal ng Karagatang Pasipiko na may kapasidad
ng karga na higit sa 400 maiikling tonelada (362.8 mt)) na
magsisimula sa, o pagkatapos Mayo 21, 2016. Available
ang na-update na mga template ng pahayag ng kapitan sa:

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/dolphinsafe/cst.htm

Sasakupin ng kurso sa pagsasanay na ito ang apat na
pangunahing paksa:

A.Pagtukoy sa mga dolpin ng taxonomic family na
Delphinidae.

B. Pagtukoy sa sadyang paggamit ng mga bagay para sa
mga dolpin.

C. Pagtukoy sa dami ng namamatay na dolpin (pagkamatay)
at malubhang pinsala.

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/dolphinsafe/cst.htm


D. Pisikal na paghihiwalay sa ligtas sa dolpin na tuna at di-
ligtas sa dolpin na tuna.

Ang mga sumusunod na pagguhit ay kinuha mula sa publikasyon ng Food 
and Agriculture Organization ng United Nations (FAO) na “Marine 
Mammals of the World” ni Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood, at 
Marc A. Webber; 1993.

Ang dokumentong ito ay maaaring makita o ma-download mula sa website 
ng FAO sa:

http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm

Nakalarawang Glossary ng Mga Teknikal na Terminolohiya
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A) Pagtukoy sa Mga Dolpin ng Taxonomic Family na
Delphinidae.

Layunin: Hindi hinihiling ng Pambansang Serbisyo sa Pangisdaang
Pandagat sa mga kapitan na tukuyin ang mga dolpin hanggang sa antas ng
uri. Gayunman, kailangang kaya ng kapitan na tukuyin kung ang indibidwal
na hayop ay kabilang sa taxonomic family ng dolpin na Delphinidae.

• Ang mga dolpin ay maliliit na balyena na may iisang blowhole, may
ngipin, at walang baleen.

• Ang mga dolpin ay miyembro ng pamilyang Delphinidae.

• Ang karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Delphinidae ay:

• May sukat na mula 1 hanggang 1.8 metro mula sa pinakamaliit na
mga dolpin at hanggang 9.8 metro para sa mga pinakamalalaking
lalaking killer whale.

• Nakatira sa tahanan sa karagatan

• May kapansin-pansing nguso. Ilan sa mga kataliwasan dito ay ang
mga pilot whale, false killer whale, mga dolpin ni Risso, at mga killer
whale.

• May matulis o patulis na ngipin.

• May palkeyt na dorsal na palikpik na matatagpuan malapit sa gitna
ng likod ng dolpin (tingnan ang pagguhit sa naunang pahina). Ang
palkeyt ay nangangahulugang "nakakurba" sa likod na gilid.
Gayunman, walang dorsal na palikpik ang Northern Right Whale na
dolpin.

May kataliwasan sa lahat ng ito, ngunit halos lahat ng mga dolpin ay
mayroon nitong mga katangang ito.

Para sa impormasyon sa pagtukoy sa dolpin ayon sa uri, pakitingnan ang
naaangkop na mga kabanata sa publikasyong “Marine Mammals of the
World” ng FAO. Mag-click dito para makita o ma-download ang
publikasyong ito mula sa website ng FAO. Maaari mo ring i-type ang

http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm


sumusunod na address sa Web sa iyong browser ng Internet para makita
ang publikasyong ito online:

http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm

B) Pagtukoy sa Sadyang Paggamit ng Mga Bagay
para sa Mga Dolpin.

Lahat ng tuna na nahuli sa pangingisda ay hindi
kwalipikado bilang “ligtas para sa dolpin” sa
Estados Unidos, kung sa anumang oras, may
purse seine na lambat o iba pang kagamitan sa
pangingisda na sadyang ginamit sa, o para
palibutan ang, mga dolpin sa oras ng
pangingisdang iyon.

Halimbawa, may purse seine na sasakyang-dagat
na naglusong ng lambat nito, kung may (mga)
dolpin na nakita na napapalibutan ng net na iyon
pagkatapos lamang ng simula ng paglayag
(pinakawalan ang bangka), itinuturing itong
aksidenteng paghuli at hindi itinuturing na sadyang
paglusong o pagpalibot sa mga dolpin.

http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm


C) Pagtukoy sa Dami ng Namamatay na Dolpin at
Malubhang Pinsala

Pagtukoy sa Dami ng Namamatay:

• Ang dolpin na naobserbahang namatay bilang
resulta ng paglalayag sa pangingisda o iba pang
paggamit ng kagamitan kung saan nahuli ang tuna.
Sa madaling salita, ang dami ng namamatay na
dolpin ay nangangahulugan na ang buhay ng
dolpin ay natapos na at ito ay patay na.

Pagtukoy sa Malubhang Pinsala:

• Ang ibig sabihin ng "malubhang pinsala" sa dolpin
ay ang anumang pinsala na mas malamang kaysa
hindi na humantong sa pagkamatay ng dolpin.

• Ang sumusunod na dalawang listahan ay para
tulungan ang kapitan na matasa ang pinsala sa
mga dolpin. Sinasakop lamang ng listahang ito ang
mga pinsala na malamang na makita sa panahon
ng mga aktibidad sa pangingisda.



1) Ang mga sumusunod na pinsala ay 
nagpapahiwatig ng malubhang pinsala:

• Nalunok na kagamitan sa pangingisda, tulad ng mga kawit

• Dolpin na dinala sa sasakyang-dagat matapos itong 
mahuli

• (Mga) kawit sa pangingisda sa ulo (ng dolpin)

• Kagamitan na nakakabit sa malayang lumalangoy na 
dolpin na may potensyal na: 1) mahapit ang hayop; 2) 
malunok; 3) gumawa o mag-ipon ng bagay na 
makakaladkad; o 4) sumabit sa isang bagay sa paligid na 
pipigil sa galaw ng hayop

• Masabit, mawalan ng kakayahang gumalaw, o mabitag at 
hindi makakawala

• Kagamitan na makahapit o magpigil sa anumang bahagi 
ng katawan o malamang na makapigil sa pagkilos habang 
ang hayop ay gumagalaw o lumalaki

• Mga nakikitang bali, na hindi kasama ang mga pektoral na 
flipper

• Baling Galugod (baling likod), kabilang ang ganap na 
nabaling buntot (o naputol na buntot)

• Pagpasok ng bagay sa kalamnan o pagkalantad ng 
kalamnan (mga nakikitang lamang-loob)

• Bahagyang napinsalang buntot (mahigit sa kalahati ng 
buntot) 



• Hayop na nakadepende pa (batang dolpin) na
pinakawalang mag-isa pagkatapos makita (mahuli), o
nakadepende pang hayop na iniwang may ina na patay o
may malubhang pinsala

2) Ang mga sumusunod na pinsala, ayon sa kaso, ay maaari
o maaaring hindi nagpapahiwatig ng malubhang pinsala.
Gayunman, ang presensya ng maraming pinsala ay
maaaring malubhang pinsala, ngunit, depende pa rin ito
sa kalubhaan ng bawat pinsala ayon sa kaso:

• Naobserbahan o naiulat na pagkabangga sa isang
sasakyang-dagat

• Nakikitang pagkawala ng dugo

• (Mga) kawit na nasa bibig lang, panlabas na kalamnan sa
labas ng ngipin, o walang nakakabit na kagamitan

• (Mga) kawit sa anumang bahagi ng katawan, ngunit
natanggal ang kawit o nahatak

• (Mga) kawit sa panlabas na bahagi ng katawan, o katawan na
walang nakakabit na kagamitan, o kagamitan na walang
potensyal na: 1) mahapit ang hayop; 2) malunok; 3) gumawa
o mag-ipon ng bagay na makakaladkad; o 4) sumabit sa
isang bagay sa paligid na pipigil sa galaw ng hayop

• Masabit, mawalan ng kakayahang gumalaw, mabuhol, o
mabitag bago mapakawalan nang walang nakakabit na
kagamitan. Habang tumatagal, mas malamang na magdulot
ito ng malubhang pinsalang tinatawag na ‘myopathy dahil sa
pagkabihag.’ Ang ilan sa mga uri ng dolpin ay mas sensitibo
sa myopathy dahil sa pagkabihag at maaaring malubhang
mapinsala nang ilang minuto lamang pagkatapos mabitag



• Ang kagamitan ay nakabalot at maluwag sa anumang bahagi 
ng katawan.

• Pagkawala o pagkasira ng dorsal na palikpik

• Bahagyang nasirang buntot (o naputol na buntot), hindi 
lagpas sa kalagitnaan

• Bahagya o lubos na nasira o nabali na (mga) pektoral na 
flipper

• Sosyal na hayop na inihiwalay mula sa grupo at/o 
pinakawalang mag-isa pagkatapos makita 

D) Pisikal na Paghihiwalay sa Ligtas sa Dolpin na
Tuna at Di-Ligtas sa Dolpin na Tuna

• Kung ang pagkamatay o malubhang pinsala ng dolpin ay nangyari sa
isang set o habang naglulunsad ng ibang kagamitan, lahat ng tuna
mula sa set na ito o iba pang paglunsad ng kagamitan ay itinuturing na
di-ligtas sa dolpin at kailangang pisikal na ihiwalay mula sa ligtas sa
dolpin na tuna na nahuli mula sa ibang set o iba pang paglunsad ng
kagamitan.

• Ang kapitan ang responsable sa paniniguro na ang ligtas sa dolpin na
tuna ay manatiling nakahiwalay mula sa di-ligtas sa dolpin na tuna.

• Ang kapitan ang responsable sa pagtatalaga kung saan iimbakin sa
sasakyang-dagat ang di-ligtas sa dolpin na tuna.

• Ang tuna na nahuli sa isang set kung saan may dolpin na namatay o
malubhang napinsala ay kailangang panatilihing pisikal na
nakahiwalay hanggang sa pag-unload.

• Kung ang purse seine na sasakyang-dagat ay may higit sa isang balon
na ginagamit para mag-imbak ng tuna, lahat ng tuna sa loob ng balon
ay ituturing na di-ligtas sa dolpin kung may pagkakataong naglagay ng
di-ligtas na tuna sa balon na iyon, kahit na ano pa ang ginamit na



paglalambat o materyales sa loob ng balon. Sa madaling salita,
itatalaga ng kapitan kung aling balon ang ginagamit sa pag-imbak ng
di-ligtas sa dolpin na tuna sa isang partikular na pangingisda, kung
may set kung saan may dolpin na namatay o malubhang napinsala.
Ang partikular na balon na itinalaga ng kapitan sa pag-imbak ng di-
ligtas sa dolpin na tuna ay maaaring baguhin sa bawat pangingisda.
Gayunman, maaaring may mga pangingisda kung saan walang
namatay na dolpin o walang malubhang napinsala sa anuman sa mga
set. Samakatwid, wala sa mga balon sa pangingisdang iyon ang
maglalaman ng di-ligtas sa dolpin na tuna.

• Ang mga regulasyon para sa kaligtasan ng dolpin ng Estados Unidos
ay tumutukoy na para sa mga di-purse seine na sasakyang-dagat,
maaaring gamitin ang ibang materyales o hiwalay na imbakan para
imbakin ang ligtas sa dolpin na tuna na pisikal na nakahiwalay mula sa
di-ligtas sa dolpin na tuna. Para sa mga purse seine na sasakyang-
dagat na may isa lamang na imbakan na balon, ang ligtas sa dolpin na
tuna ay kailangang imbakin na pisikal na nakahiwalay mula sa di-ligtas
sa dolpin na tuna sa pamamagitan ng lambat o iba pang materyales.

• Ang iba pang materyales ay maaaring mga bag para sa basura, tarp,
lambat, tela o iba pang materyal na kaagad na magagamit na
maaaring gumawa ng pisikal na paghihiwalay sa loob ng imbakan.

• Dapat tandaan na ang mga marka sa tuna, tulad ng pagtatali ng linya
sa buntot o pagpuputol ng buntot ay hindi sapat para matugunan ang
kinakailangan sa pisikal na paghihiwalay ng di-ligtas sa dolpin na tuna
at ligtas sa dolpin na tuna.

• Halimbawa: Para sa di-purse seine na sasakyang-dagat at para sa
mga purse seine na sasakyang-dagat na may isa lamang na imbakan
na balon, ang isang seksyon ng lambat o tarp ay maaaring ipatong sa
naunang nahuling ligtas sa dolpin na tuna.

• Lahat ng di-ligtas sa dolpin na tuna mula sa partikular na set o
paglulunsad ng kagamitan ay maaaring imbakin sa ibabaw ng
lambat o tarp.



• Sa dulo ng set o paglulunsad ng kagamitan, isang karagdagang
seksyon ng lambat o tarp ang ipapatong sa ibabaw ng di-ligtas sa
dolpin na tuna.

• Sa pamamagitan ng pag-tag sa bawat seksyon ng lambat o tarp,
ang pagtukoy sa di-ligtas sa dolpin na tuna ay magagawa para
ang mga susunod na mahuhuli ay maaari pa ring imbakin sa
parehong imbakan sa sasakyang-dagat, sa ibabaw ng di-ligtas sa
dolpin na tuna.




