Tibda l-passa tar-rebbiegħa fuq Malta
L-ewwel għasafar jibdew ipassu u jiġu osservati wkoll speċi
inqas komuni
Ir-rebbiegħa tinsab magħna u magħha bdew jidhru wkoll l-ewwel sinjali tal-passa
tar-rebbiegħa, b’opportunità mill-isbaħ għall-familji biex joħorġu barra jgawdu ssbuħija tan-natura u t-temp sabiħ.
Fil-ġimgħat li għaddew diġà bdejna naraw l-ewwel għasafar tal-passa għal dan listaġun. Fost l-oħrajn f’Manoel Island kien osservat Blonġun Prim, u madwar Malta
ġew osservati wkoll speċi oħrajn bħad-Daqquqa tat-Toppu u l-Ħawwief. Beda
jidher ukoll l-ewwel tajr tal-priża fosthom il-Bagħdan Aħmar. Fi tmiem il-ġimgħa li
għaddiet hekk kif kellna qamar kwinta laħqet ukoll il-qofol tagħha l-passa talborok, b’numru kbir ta’ birdwatchers jinġabru fiċ-Ċirkewwa biex jaraw dawn lgħasafar ipassu tul il-fliegu bejn Malta u Għawdex. Fost l-ispeċi osservati
f’ammonti sostanzjali kien hemm il-Brajmla Ħamra, is-Sarsella Ħamra, is-Silfjun,
is-Silfjun Ewropew, il-Palettuna, il-Kuluvert tas-Salib u s-Sarsella. Biex ma
nsemmux ukoll l-ewwel osservazzjonijiet ta’ rsieset u agretti kif ukoll għasafar talplajja bħal Girwiel, Girwiel Prim, Pispisell u Pluverotti.
Għalkemm il-fliegu jservi bħala rotta speċifika għall-passa ta’ dawn l-ispeċi kollha
ta’ papri, hu ta’ importanza partikolari għall-Brajmla Ħamra – għasfur li kważi
kważi jista’ jiġi klassifikat bħala fil-periklu tal-etinzjoni. Fil-fatt, kien proprju
minħabba li ammont sostanzjali minn dawn il-papri jkun osservat għaddej minn
hawnhekk f’dan iż-żmien tas-sena li din il-medda baħar bejn il-gżejjer ġiet
iddikjarata bħala Zona Marittima ta’ Protezzjoni Speċjali (marine Special
Protection Area, SPA) u anke bħala l-ewwel Zona Importanti għall-Għasafar
(marine Important Bird Area, IBA) tal-Gżejjer Maltin.
Fl-aħħar jiem ukoll, diġà ġew osservati jpassu minn fuq Malta anke numru ta’ Graw
(Common Cranes) u Vellerani (Glossy Ibises) li huma speċi inqas komuni.
Dan l-istaġun, imma, jimmarka wkoll il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, li
se jiftaħ bejn il-25 ta’ Marzu u l-14 ta’ April. Din is-sena se tkun permessa biss
kaċċa għas-Summien minħabba li hemm moratorju fuq il-kaċċa għall-Gamiem.
Il-passa tar-rebbiegħa sseħħ bejn nofs Marzu u l-aħħar ta’ Mejju meta l-għasafar
iħallu l-Afrika fejn ikunu qattgħu x-xitwa biex jivvjaġġaw lura lejn l-Ewropa biex
ibejtu. Hu l-istint ta’ kull għasfur li malli jasal dan iż-żmien sabiħ tas-sena, jibda
jipprepara billi jżid il-piż u anke jbiddel ir-rix biex ikun jista’ jagħti bidu għallvjaġġ twil li jkollu quddiemu.

Tul dan il-moviment migratorju tal-massa, l-għasafar jiffaċċjaw ħafna ostakli
fosthom il-vjaġġ diffiċli minn fuq id-Deżert tas-Sahara u l-Baħar Mediterran. Hu
għalhekk li l-Gżejjer Maltin huma kruċjali tul ir-rotta tal-passa tal-għasafar għax
hawnhekk l-għasafar ifittxu kenn u mistrieħ qabel ma jkomplu bil-vjaġġ tagħhom
aktar ’il fuq fl-Ewropa. Hu wkoll għal din ir-raġuni li l-kaċċa fir-rebbiegħa la hi
aċċettabbli u lanqas hi sostenibbli għax li l-għasafar jinqatlu waqt li jkunu fi
triqithom biex ibejtu jmur kontra kull prinċipju ta’ konservazzjoni. BirdLife Malta
tibqa’ soda fil-pożizzjoni tagħha li m’hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-kaċċa tul
dan l-istaġun.
Fil-ġimgħat li ġejjin, probabbli naraw ħafna speċi oħra ta’ għasafar ipassi minn fuq
Malta u b’xorti tajba nafu naraw ukoll xi speċi rari għal pajjiżna. Għalhekk, jekk
issib ftit ħin ħieles, oħroġ fil-kampanja u ara x’tista’ tosserva fis-sema waqt li
tapprezza r-rwol importanti li għandha Malta f’dan il-fenomenu sabiħ tal-passa talgħasafar!
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Għaliex il-kaċċa fir-rebbiegħa hi inaċċettabbli u ma tistax tkun ġustifikata:
http://birdlifemalta.org/wp-content/uploads/2017/02/2017.02.02-Reazzjoni-gharrakkomandazzjoni-tal-Ornis-fuq-stagun-tal-kacca-fir-rebbiegha-fl-2017.pdf
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