L-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa jiftaħ
nhar il-Ġimgħa għal kważi nofs sena
b’kaċċa permessa fuq 40 speċi
Il-Kumitat Ornis għadu ma reġax ġie appuntat wara
l-elezzjoni ġenerali, u ma saret l-ebda laqgħa kif isir issoltu
bi tħejjija għall-istaġun u biex isir pjan ta’ infurzar
Minkejja li l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa għal din is-sena hu skedat li jiftaħ fi tmiem
din il-ġimgħa (nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Settembru), il-Kumitat Ornis li normalment
jiltaqa’ biex jiddiskuti s-sitwazzjoni u jippjana l-infurzar qabel jibda l-istaġun
għadu ma ġiex appuntat mill-ġdid wara l-elezzjoni ġenerali ta’ Ġunju, bl-aħħar
laqgħa ta’ dan il-kumitat tkun dik li saret f’Mejju li għadda.
L-Ornis hu kompost minn rappreżentanti ta’ BirdLife Malta, il-Federazzjoni
Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK), l-Awtorità Maltija tal-Ambjent u rRiżorsi (ERA) u l-Wild Birds Regulation Unit (WBRU) b’membri tal-Korp tal-Pulizija
jissejħu minn żmien għal żmien biex jattendu għal-laqgħat li jittrattaw
kwistjonijiet ta’ infurzar.
Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru
f’Kastilja ftit wara li ppreżenta ittra miftuħa lill-Prim Ministru Joseph Muscat, ilKap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana spjega li l-liġijiet Maltin jippermettu
li ssir kaċċa fuq 40 speċi differenti ta’ għasafar (12 minnhom anke minn fuq ilbaħar) tul l-istaġun tal-ħarifa li hu mifrux fuq 150 ġurnata bejn l-1 ta’ Settembru u
l-31 ta’ Jannar – perjodu li jammonta għal kważi nofs sena. Il-kumplament talispeċi huma mħarsa mil-liġijiet Maltin u internazzjonali. BirdLife Malta ttenni lappell li tagħmel kull sena biex kulħadd josserva dawn il-liġijiet li qegħdin hemm
apposta biex iħarsu speċjalment it-tajr protett f’Malta u biex kulħadd jirrapporta
kull illegalità li tista’ titwettaq tul il-ħames xhur li ġejjin.
BirdLife Malta tappella wkoll lill-awtoritajiet, b’mod partikolari l-Gvern u ttaqsima tal-Administrative Law Enforcement (ALE) tal-Pulizija, biex ipoġġu linfurzar tal-liġijiet ambjentali bħala prijorità tul dan il-perjodu li matulu madwar
10,000 kaċċatur (l-ogħla densità ta’ kaċċaturi fl-UE) jistgħu jkunu barra filkampanja Maltija għall-kaċċa. Tul l-aħħar erba’ staġuni tal-ħarifa BirdLife Malta
rċeviet total ta’ madwar 100 għasfur protett li sfaw fil-mira tal-kaċċa illegali.
Dawn huma biss l-għasafar maqtula li nafu bihom u għalhekk jiffurmaw persentaġġ
żgħir ħafna tal-ammont totali ta’ għasafar li verament jinqatlu illegalment tul listaġun tal-kaċċa. Dan jikkonferma li l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa jintuża minn

ħafna bħala paraventu biex jisparaw illegalment fuq tajr protett ieħor bħalma
huwa t-tajr tal-priża li bħalissa jkun qed ipassi minn fuq il-Gżejjer Maltin fi triqtu
min-naħa ta’ fuq tal-Ewropa lejn iċ-ċentru tal-Afrika. Sa nofs Settembru nistennew
li naraw mijiet minn dawn l-għasafar li jkunu qed ifittxu kenn u post fejn jistrieħu
tul il-lejl hekk kif il-passa tal-għasafar tal-priża tilħaq il-qofol tagħha.
Qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-ħarifa ta’ din is-sena diġà kellna diversi rapporti
mingħand il-pubbliku dwar numru ta’ għasafar protetti li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa
illegali tul l-istaġun magħluq, l-aktar għasafar tal-priża. Fil-31 ta’ Lulju Kuċċarda
feruta ġiet irkuprata mill-inħawi ta’ Birguma, limiti tan-Naxxar b’xejn inqas minn
10 ċombiet f’partijiet differenti ta’ ġisimha. Aktar tard fl-istess ġimgħa, fl-4 ta’
Awwissu, Taljan li kien qed jgħum fi Xrobb l-Għaġin ġabar ferħ ta’ Astun Iswed li
daħal mal-mewġ f’wiċċ l-ilma wara li spiċċa fil-baħar bit-tiri li qala’. Fil-fatt X-ray
li ttieħed mill-veterinarju kkonferma li l-għasfur spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali, u
kellu ksur fil-ġewnaħ li wassal biex spiċċa niżel fil-baħar.
Nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa l-oħra, imbagħad, birdwatchers fil-Buskett osservaw
Bagħdan Aħmar qed jintlaqat minn tiri darbtejn u li eventwalment tniżżel fl-inħawi
tax-Xagħra tal-Isqof f’Ħad-Dingli, zona magħrufa għall-kaċċa illegali. L-għasfur talpriża kien jifforma parti minn qatgħa ta’ 15-il Bagħdan li kienu qed jipprovdu
spettaklu fis-smewwiet hekk kif il-passa tal-ħarifa issa qabdet sew. Tul l-istess
ġurnata nstemgħu diversi tiri qed jiġu sparati fid-direzzjoni ta’ ammont ta’ Rundun
li kien qed jittajjar fuq id-dawra ta’ barra tal-Buskett. Ftit jiem wara, nhar ilĠimgħa filgħodu, kaċċatur kien rappurtat lill-Pulizija wara li spara fuq għasafar tul
l-istaġun magħluq fl-inħawi tas-santwarju tal-għasafar tal-Għadira, qrib irresidenzi.
B'riferenza għal dikjarazzjonijiet li saru dwar it-tnaqqis tal-multi u l-pieni, BirdLife
Malta ttenni li minn dan jibbenefikaw biss dawk li jiksru l-liġi għax il-multi huma luniku deterrent kontra l-kaċċa fuq speċi protetti u għandhom l-iskop li
jiskoraġġixxu din il-prattika.
Fil-ġimgħat li ġejjin BirdLife Malta se tkun qed torganizza l-kamp annwali tagħha
magħruf bħala r-Raptor Camp li matulu tissorvelja l-kaċċa illegali tul Settembru u
Ottubru u tiżgura li l-għasafar li tradizzjonalment jispiċċaw fil-mira tul dan iżżmien tas-sena jiġu protetti. Dan isir billi l-voluntieri tal-kamp josservaw il-passa
tal-għasafar, jirrappurtaw każi ta’ kaċċa illegali u jassistu lill-awtoritajiet talinfurzar.
Kull min jinnota kaċċa illegali għandu jirrapporta l-każ mill-ewwel lill-pulizija u lil
BirdLife Malta biex tkun tista’ tittieħed azzjoni immedjata. Illegalitajiet u każi ta’
għasafar midruba jistgħu jiġu rrappurtati lilna fuq 2134 7645/6 fil-ħinijiet taluffiċċju jew fuq il-hotline 7925 5697 (strettament għal każi ta’ emerġenza
marbutin ma’ reati tan-natura) filgħaxija u tul tmiem il-ġimgħa.
Il-konferenza tal-aħbarijiet ta’ dalgħodu kienet indirizzata wkoll mill-Conservation
Manager ta’ BirdLife Malta Nicholas Barbara.
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Mehmużin:
 Ittra miftuħa li ġiet ippreżentata lill-Prim Ministru Dr Joseph Muscat dalgħodu
(MLT)
 Nota dwar l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa f’Malta (ENG u MLT)
 Lista ta’ għasafar li jistgħu jiġu kkaċċjati fil-ħarifa (ENG)
 Kif tirrapporta kaċċa illegali (ENG u MLT)
 Ritratti mill-konferenza tal-aħbarijiet ta’ dalgħodu (Ritratti ta’ Veerle van Werde)
Ħoloq utli:
 L-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa f’Malta. Trid tkun taf x’inhu permess u x’inhu illegali?
http://birdlifemalta.org/information/hunting
 Stqarrija tad-DOI li tħabbar l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa ta’ din is-sena:
https://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2017/August/29/pr
171937en.aspx
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/ybachcWbF5 (Ritratti ta’ BirdLife Malta)
1. Kuċċarda feruta li nġabret minn Birguma fil-31 ta’ Lulju 2017 (3 ritratti)
2. Astun Iswed midrub li ġie rkuprat minn Xrobb l-Għaġin fl-4 ta’ Awwissu 2017 (4
ritratti)
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/n9cZiuwvX1 (Filmati ta’ BirdLife Malta)
1. Kuċċarda feruta li nġabret minn Birguma fil-31 ta’ Lulju 2017
2. L-Astun Iswed midrub li nġabar fil-bidu ta’ Awwissu wara li ġie riabilitat

