ANG MGA HINDI MO DAPAT GAWIN
/ / / / / MGA PAWIKAN
M A L I N G PA G H AWA K

» Huwag hawakan ang
mga palikpik habang
inaangat ito.

» Huwag hayaang nakatihaya ang
pawikan. Hindi makahinga ang mga
pawikan sa ganitong posisyon.

/ / / / / MGA BUTANDING

Sa Purse Seine Fishing ang butanding ay

M A L I N G PA G H AWA K

Ang sumusunod ay dapat iwasan:

» Huwag hilahin ang isang butanding.

maaring mahuli nang hindi sinasadya.

» Huwag iangat pataas ang isang butanding.
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MGA MABUBUTING KAGAWIAN PARA
SA PAMAMAHALA AT PAGPAPALAYA
NG MGA SENSITIBONG NAKIKIPAGUGNAYANG URI SA PALAISDAAN NG
TUNA PURSE SEINE

ANG MGA DAPAT MONG GAWIN
/ / / / / MGA PATING

ANG MGA DAPAT MONG GAWIN
/ / / / / MGA PATING

MGA ASKYON UPANG BIGYAN NG KATIYAKAN ANG SIGURIDAD NG MGA PATING

MALIIT NA PATING MAHAHALAGANG BAGAY SA PAGHAWAK NG PATING

»A
 ng mga maliliit na pating ay
dapat na hawakan gamit ang
dalawang kamay: ang isa ay
nakahawak sa palikpik sa likod
at ang isa ay nakasuporta sa
katawan.
» I balik agad ang pating na
nakaharap ang ulo nito na
diresto pababa sa tubig ng
dahan dahan at huwag itapon!

KUNG KAILANGAN
MONG BAGALIN ANG
PAGPALAYA NITO
» Pigilan ang pating na tamaan
ng matitigas na bagay.
» Ilagay ang pating sa malilim at
panatilihing basain ng tubig.

PAANO MAIWASAN NA
MAKAGAT NG PATING
» Maglagay ng isang isda (i.e.
skipjack) o isang malaking
patpat sa bibig para mapigilan
ang pagkagat nito at
mabigyang-daan ang pating
na mahawakan nang ligtas.

PARAAN PARA PAKALMAHIN ANG ISANG
NAGPUPUMIGLAS NA
PATING
» Takpan ang mga mata ng pating
ng makinis, basa at maitim na
tela at iwasan na idiin sa mga
mata nito.

» Maglagay ng daluyan ng
tubig o “hose” sa bibig nito at
siguraduhing na katamtaman
lang ang daloy nito.

M A L A K I N G PAT I N G

PAANO HAWAKAN AT BITAWAN ANG MGA PATING, NA MAY KATAMTAMANG LAKI
» Ang katamtamang laki ng
isda ay maaring hawakan ng
dalawang tao: hawak ng isang
tripulante ang palikpik sa may
ibabaw’ng bahagi o “dorsal
fin” at palikpik ng ibabang
bahagi o “pectoral fin”, at
hawakan ng pangalawang
tripulante ang buntot.

UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

ANG MGA DAPAT MONG GAWIN
/ / / / / MGA PAWIKAN

Maaring mahuli ang mga pawikan kapag
ito ay nasalikop sa lambat ng PAYAO at
KAWAN Samakatuwid.

MGA UNANG HAKBANG
» Suriin ang PAYAO.
» Suriin ang lambat at hangga’t
maari iahon agad ang mga
pawikan.
» Bawasan ang pag tensyon ng
lambat (Kung kinakailangan
gumamit ng gunting upang
putulin ang lambat).
» Ihiwalay ang pawikan sa mga
nahuling isda.

PA G P R O T E KTA AT
PA G PA PA N AT I L I N G B U H AY
A N G M G A PAWI KA N
» Panatilihing basa ang balat at
mga mata sa pamamagitan
ng pagtakip sa pawikan ng
basang tela o pana-panahong
pag-lagay ng tubig habang
ito ay nasa barko.
» Itaas ang hulihan ng pawikan
nang humigit-kumulang
20cm mula sa kubyerta.
» Panatilihin ito sa lilim.

PA G H AWA K S A
PA G PA PA L AYA N G
M G A PAWI KA N
» Hawakan ang pawikan sa
gilid ng “shell”.
» Ibalik ng marahan ang
pawikan sa tubig dagat.

ANG MGA DAPAT MONG GAWIN
/ / / / / PAGI
PA G H AWA K S A PA G L A B A S N G M G A PA G I

PAANO MAGPALAYA NG
MALALAKING PAGI?
Bago ang bawat lagak, ang
mga tripulante ay dapat
maghanda ng isang piraso ng
lambat (o isang piraso ng canvas)
sa kubyerta upang maging
handa na ilabas ang maaring
mahuli na malalaking pagi. Ang
napakalaking pagi tulad ng
mga stingray ay maaring ilabas
nang direkta mula sa pangsikop
o brailer. Maari silang ibalik sa
dagat gamit ang lambat o isang
piraso ng plastik o “canvass” na
maaring buhatin ng crane.

UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

ANG MGA HINDI MO DAPAT GAWIN
/ / / / / MGA MAPANGANIB SA KUBYERTA
Ang ilang uri ng pating at pagi na habang nangingisda ay makakadulot ng iba’t

ANG MGA HINDI MO DAPAT GAWIN
/ / / / / MGA PATING AT PAGI
M A L I N G PA G H AWA K

ibang antas ng panganib sa mga tripulante. Maari silang maaksidente at mapinsala
sa pamamagitan ng paghampas o pagkagat ng malalaking isda at pating o pagkagat
ng mga stingray. Inaasahan ang pagkakaiba ng mga pamamaraan ayon sa laki at
hugis ng mga indibidwal.

»H
 uwag ilantad ang anumang
hayop pang dagat sa pisikal
na trauma (Huwag itapon,
huwag itulak ito nang labis, at
iwasan ang pagpisil ng isda
o pating sa paligid ng tiyan,
dahil maari itong makapinsala
sa mga lamang loob ng mga
ito, atbp.).

» Sa anumang pagkakataon,
ang pating ay dapat buhatin
sa buntot o ulo nito.

»H
 uwag dalhin o hilahin ang
pating sa pamamagitan
ng pagpasok ng iyong mga
kamay sa mga biyak na
hasang nito.

» Huwag hawakan ang
buntot ng pagi, dahil ito ay
mapanganib.
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