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ARALING PANLIPUNAN 7 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una    Linggo: Ikalima    SSLM No. Ikalima  

MELC(s): Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na 

kalagayang ekolohiko ng rehiyon (AP7HAS- Ig- 1.7). 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Araling Asyano 

⮚ Kabanata: ___ Pahina: ___ 

⮚ Paksa: Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya 

⮚ Mga Layunin:  
1. Nasusuri ang mga sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa 
pamumuhay ng mga Asyano. 
2. Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa balanseng 
kalagayang ekolohikal. 
 

 

 

 

 

KALAGAYANG EKOLOHIKAL NG ASYA 

 

Ang Asya, bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo ay nagtataglay ng 

masaganang yamang likas. Ang mga tropical rainforest na nagsisilbing tahanan ng 

iba’t ibang species ng mga hayop at halaman, ang mayamang deposito ng mineral, 

at ang marine biodiversity na mayroon ang Asya ay ilang patunay dito. Bagama’t 

napakahalaga, ito ay nahaharap sa mabilis na pagkawasak, pagkaubos at matinding 

polusyon sa kasalukuyan. Sinasabing ang pangunahing dahilan nito ay ang iba’t 

ibang gawain ng tao. 

 

MGA SULIRANING PANGKAPALIGIRAN SA ASYA 

 

Pagkasira ng Kagubatan 

Ang kagubatan ay isang mahalagang yaman ng Asya. Ito ay nagpapanatili ng 

balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran. Bukod sa likas na yamang malilinang ng 

tao, nagsisilbing natural na tirahan ng iba’t ibang species ng halaman at hayop. 

 Tuklasin Natin 
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Bagama’t napakahalaga ng kagubatan, ito ay nahaharap sa mabilis na pagkawasak 

at pagkaubos sa kasalukuyan. Nakaaalarma ang kasalukuyang sitwasyon ng mga 

kagubatan dahil sa deforestation. Tumutukoy ang deforestation sa paghahawan sa 

kagubatan sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga puno. 

Ayon sa pag- aaral ng Asian Development Bank, nangunguna ang Bangladesh, 

Indonesia, Pakistan at Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rate 

ng deforestation. Noong April 2, 2020 sa ulat ng Manila Bulletin, tinatayang 47, 000 

ektarya ng kagubatan sa Pilipinas ang naglaho dahil sa illegal na pagputol ng mga 

puno at kawalan ng seguridad sa mga protektadong lugar ayon sa Department of 

Environment and Natural Resources (DENR). Ang walang habas na pagputol ng 

puno ay nagdudulot ng iba’t ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion, at 

pagkasira ng tahanan ng iba’t ibang species ng halaman at hayop.  

Marami ang sanhi ng deforestation. Isa rito ang labis na pagtotroso upang gawing 

materyales sa pagpapatayo ng mga gusali, panggatong at papel. Dito sa Pilipinas ay 

walang pakundangan ang pagkakalbo ng mga kagubatan, lalung- lalo na sa mga 

gubat na nagbibigay- proteksiyon sa pinagkukunan ng inuming tubig. Nagiging 

malubha ang epekto ng illegal na pagtotroso dahil hindi sinusunod dito ang mga 

patakarang ipinatutupad ng pamahalaan tulad ng Republic Act 9175 o mas kilala 

bilang Chainsaw Act of 2002. 

Polusyon sa Asya 

Sa kasalukuyan, polusyon ang isa sa malubhang suliraning pangkapaligiran  sa 
daigdig. Tumutukoy ang polusyon sa pagdumi o kontaminasyon ng hangin, tubig, at 
lupa na nagdudulot ng pagkasira ng ecosystem. Ang polusyon sa hangin, tubig, at 
lupa ay bunga ng labis na paggamit at pagtatapon ng mga bagay na nakakalason sa 
kapaligiran. Ito ay nangyayari sa mga bansang laganap ang industriyalisasyon at 
nagtataglay ng malaking populasyon. 
 

● Polusyon sa Lupa 

Tunay na malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng lupa upang patuloy na 

mabuhay ang mga tao. Gayunpaman, ang kawalan ng disiplina ng mga tao, labis na 

paggamit ng yamang lupa at pagtatapon ng solid waste ay nagbunsod sa pagkasira 

ng kalupaan. 

Malaki ang epekto ng polusyon sa lupa sa tao at maging sa kabuuan ng ecosystem. 

Ipinakikita sa Talahanayan 1.2 ang sanhi at bunga ng polusyon sa lupa. 

Talahanayan 1.2 Sanhi at bunga ng polusyon sa lupa 

POLUSYON SA LUPA 

Sanhi Bunga 

▪ Deforestation 

▪ Gawaing agrikultural 

▪ Pagmimina 

▪ Gawaing industriyal 

▪ Urbanisasyon 

▪ Pagguho ng lupa 

▪ Global warming 

▪ Polusyon sa hangin at tubig 

▪ Pagkasira ng natural habitat ng mga halaman 
at hayop 
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▪ Hindi wastong 
pagtatapon ng solid waste 

▪ Masamang epekto sa kalusugan ng tao tulad 
ng pagkakaroon ng sakit sa balat mula sa mga 
itinapon kemikal 

▪ Kakulangan sa pangunahing pangangailangan 
ng tao tulad ng pagkain 

Ang suliranin sa solid waste sa Pilipinas ang isang dahilan ng polusyon sa lupa. 

Tumutukoy ang solid waste sa mga basurang nagmula sa tahanan, komersyal na 

establisimyento, mga basura sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng 

agrikultura, mga basurang hindi nakakalason, atbp. Dahil sa kawalan ng disiplina ng 

maraming Pilipino sa tamang pagtatapon ng basura, mahigpit na ipinatupad ng 

pamahalaan ang Republic Act 9003 o mas kilala bilang Ecological Solid Waste 

Management Act of 2000. Layunin nito ang wastong pamamahala ng basura, 

pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas- yaman at 

pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat Pilipino upang 

mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon. 

● Polusyon sa Tubig 

Nahaharap sa malaking suliranin sa polusyon sa tubig ang Asya. Nasa Talahanayan 
1.3 ang tala ng Top 11 Most Polluted Rivers in the World in 2019 ayon sa nakalap na 
datos ng www.conserve-energy-future.com.  
 
Talahanayan 1.3 Top 11 Most Polluted Rivers in the World in 2019 

River Continent Country 

1. Ganges River Asia India 

2. Citarum River Asia Indonesia 

3. Yellow River Asia China 

4. Sarno River Europe Italy 

5. Buringanga River Asia Bangladesh 

6. Marilao River Asia Philippines 

7. Mississippi River North America United States of America 

8. Jordan River Asia Jordan 

9. Mantaza Riachuelo 
River 

South America Argentina 

10. Yamuna River Asia India 

11. Yangtze River Asia China 

 
Makikita sa Talahanayan 1. 3 na walo (8) sa mga ilog na ito ay matatagpuan sa 
Asya. Ayon sa www.conserve-energy-future.com, ang walang humpay na 
pagtatapon ng mga solid waste sa mga ilog ay nagresulta ng matinding polusyon at 
pagkamatay ng mga isda at iba pang organismo.  
 
Ang Pilipinas naman ay isa sa mga bansang kabilang sa Coral Triangle. Ito ay 
nagtataglay ng mayaman at masaganang mga coral reef at mangrove na 
nagsisilbing tahanan ng iba’t ibang species ng isda at organismong nabubuhay sa 
tubig. Sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources 
(DENR) ay mahigpit na ipinatupad ang Republic Act 9275 o mas kilala bilang 
Philippine Clean Water Act of 2004 upang protektahan ang mga yamang tubig ng 
bansa laban sa polusyon. 

http://www.conserve-energy-future.com/
http://www.conserve-energy-future.com/
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● Polusyon sa Hangin 

Halos lahat ng taong naninirahan sa isang lungsod o pamayanang urban ay 

nakararanas ng polusyon sa hangin. Ang pinagsamang usok mula sa mga 

sasakyan, pabrika at iba pang establisimyento ay ang sanhi nito. 

Ayon sa inilabas na data ng DENR- Environment Management Bureau, ang air 

pollutant concentrations sa Metro Manila ay umabot na sa 130 micrograms per 

normal cubic meter (NCM). Ang maximum safe level ng air pollutant concentration 

ay 90 micrograms per NCM. Ayon sa Department of Health (DOH), ang maruming 

hangin ay nagdudulot ng non- communicable diseases. Kabilang sa mga sakit na 

nakukuha sa pagkalanghap ng hangin na may lason ay allergies, acute respiratory 

infections, chronic obstructive pulmonary diseases, cancer at cardiovascular 

diseases (Pilipino Star Ngayon, 2019). 

Climate Change at Global Warming 

Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga 

greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Kabilang dito ang pagbabago sa 

temperatura, presipitasyon, at wind pattern. Nagdudulot ito ng mga sakuna tulad ng 

heatwave, baha, at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay. 

Isang mahalagang aspekto ng climate change ang global warming. Ang global 

warming ay ang pagtaas ng temperatura sa daigdig dahil sa pagdami ng carbon 

dioxide, methane, at iba pang uri ng gas sa kapaligiran. Sa global warming, tataas 

ang temperatura sa daigdig na makatutunaw ng mga polar ice caps sa North Pole at 

South Pole. Dahil dito, ang iilang mababang bansa tulad ng Bangladesh ay 

maaaring malubog sa tubig gayundin ang mga mababang lungsod tulad ng Maynila. 

Ang pangunahing sanhi ng pag- init ng daigdig ay ang greenhouse gases na 

nagmumula sa mga sasakyan, pabrika, at produksiyon ng kuryente. Ang carbon 

dioxide na nangungunang greenhouse gas ay responsable sa patuloy na pag- init 

kasama ang iba pang gas tulad ng methane, nitrous oxide, at chlorofluorocarbon 

(CFC). Noong 1992 nagkasundo ang ilang bansa sa Kyoto, Japan na itigil ang 

`produksiyon ng chlorofluorocarbon. Ang chlorofluorocarbon ay isang uri ng kemikal 

na ginagamit bilang refrigerant sa mga airconditioner at refrigerator na 

napatunayang nakasisira sa ozone layer. 

KAHALAGAHAN NG BALANSENG EKOLOHIKAL 

Upang mabuhay ang lahat ng nilalang, kailangang mapanatili ang balanseng 
ekolohikal sa daigdig. Tumutukoy ito sa balanseng kalagayan ng pamayanan ng 
mga species na umaayon sa isa’t isa. Kabilang dito ang likas na interaksiyon at 
pakikisalamuha ng lahat ng uri ng buhay sa bawat isa at sa kanilang kapaligiran 
upang mapanatili ang dami ng kanilang lahi. 
“Paano maiaayos at muling mapananatili ang ecological balance ng daigdig?” ang 
tanong na patuloy na hinahanapan ng sagot. Gayunpaman, ang pangangalaga sa 
balanseng kapaligiran ay higit na mahalaga sa kasalukuyan at sa hinaharap. 
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Panuto: Punan ang talahanayan ng angkop na salita. 

 

SULIRANING 

PANGKAPALIGIRAN 
SANHI EPEKTO SOLUSYON 

1. Deforestation kaingin   

2. Polusyon sa 

Lupa 
 

Masamang epekto 

sa kalusugan ng 

tao tulad ng 

pagkakaroon ng 

sakit sa balat 

mula sa mga 

itinapong kemikal 

 

3. Polusyon sa 

Tubig 
  

Philippine Clean 

Water Act of 2004 

4. Polusyon sa 

Hangin 

maitim na usok 

mula sa mga 

sasakyan 

  

5. Climate Change polusyon   

 

 

 

 

Panuto: Gumawa ng isang liham kung papaano maiiwasan ang mga suliraning 

pangkapaligiran na kinakahaharap sa kasalukuyan ng Asya. Isulat ito sa isang short/ 

long bond paper. 

 

Pamantayan sa Paggawa ng Liham 

Pamantayan Deskripsiyon Puntos Nakuhang Puntos 

Nilalaman Akma sa paksa at malinaw na 

paglalahad ng impormasyon 

20  

Istilo Nakakahikayat sa 

mambabasa 

10  

Kabuuhan 30  

 

 

 

 

 

 

 

 Subukin Natin 

 

Isagawa Natin 
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Panuto: Batay sa mga tekstong iyong nabasa, gumawa ng isang islogan na may 

kinalaman sa pagpapahalaga sa likas na yaman. Isulat ito sa likurang bahagi ng 

ginawang liham. 

 

Halimbawa. Likas na yaman pahalagahan dahil siya ay ating kailangan. 

 

Pamantayan sa Paggawa ng Islogan 

Pamantayan Deskripsiyon Puntos Nakuhang Puntos 

Nilalaman Akma sa paksa at malinaw na 

paglalahad ng impormasyon 

20  

Istilo Nakakahikayat sa 

mambabasa 

10  

Kabuohan 30  

 

 

 

 

 

DEPED ADM- Araling Panlipunan 7 

Unang Markahan- Modyul 5: Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko 

ng Asya 
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