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Għażiż Prim Ministru
Fi ftit ġranet oħra se jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa. Dan l-istaġun, twil
kważi nofs sena, se jagħti l-privileġġ lil madwar għaxart elef persuna li joħorġu
għall-kaċċa ta’ 40 speċi differenti ta’ għasafar. L-istaġun jinfetaħ fl-1 ta’
Settembru 2017 u jingħalaq fil-31 ta’ Jannar 2018.
BirdLife Malta tinsab preokkupata ħafna minħabba li fl-aħħar snin rajna
nuqqas ta’ preżenza ta’ pulizija fil-kampanja u l-infurzar tal-liġijiet illaxka
mhux ftit. Dan irriżulta f’żieda fl-illegalitajiet partikolarment fl-istaġun tarrebbiegħa li għadda. Fl-aħħar erba’ snin, waqt l-istaġun tal-ħarifa ġew osservati
jiġu maqtula kważi mitt għasfur protett u dan huwa biss persentaġġ żgħir ta’
dak li verament jinqatel illegalment f’Malta u Għawdex.
Il-preokkupazzjoni tagħna tkompli hekk kif fl-aħħar ġimgħat diġà rajna sinjali
ċari ta’ kemm il-problema tal-kaċċa illegali għadha magħna. Saħansitra
osservajna kaċċatur jispara ġewwa żona protetta qrib ir-Riserva Naturali talGħadira, filwaqt li Bagħdan Aħmar – tajra tal-priża protetta – intlaqat millinħawi qrib il-Buskett, żona oħra protetta. Dawn l-incidenti ma jawguraw tajjeb
xejn li jkollna staġun fejn il-liġijiet tal-għasafar jiġu osservati.
Punt ieħor ta’ tħassib huwa li mill-elezzjoni sa issa, il-Kumitat Ornis għadu ma
ġiex appuntat mill-ġdid. Kull sena, l-Ornis kien jiltaqa’ biex jiddiskuti l-istaġun
tal-kaċċa qabel ma jinfetaħ fejn saħansitra kien jingħata spjegazzjoni tal-pjani
tal-infurzar.

Il-Gvern għandu l-obbligu li jħares il-bijodiversità. Hu biss jekk ikollna liġijiet
effettivi u Korp tal-Pulizija li jkollu verament ir-rieda li jinforza bis-sħiħ li
jista’ jkun garantit li l-qtil ta’ għasafar protetti jsir problema tal-passat.
BirdLife Malta tippretendi bi dritt li dan l-infurzar effettiv iseħħ mill-ewwel
ġurnata li jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa u jibqa’ kostanti sal-għeluq tiegħu.
Bħalma għamlet dejjem, BirdLife Malta wkoll se tkun qiegħda tosserva landament tal-qtil tal-għasafar f’pajjiżna tul ix-xhur li ġejjin. Se nkunu dejjem
disponibbli biex naħdmu id f’id mal-ufficjali tal-infurzar u mad-dipartimenti
rispettivi, filwaqt li nżommu lill-poplu infurmat dwar dak kollu li jkun qiegħed
jiġri f’dan ir-rigward.
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