
  

 

Għasfur tal-priża ferut jinżel  
fil-grawnds tal-Kulleġġ St Edward’s 

Inċident simili fl-istess skola f’April 2015 kien wassal biex  
il-Prim Ministru jagħlaq l-istaġun tal-kaċċa qabel iż-żmien 

 

 It-total ta’ tajr protett li nafu li spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali dan          
l-istaġun jitla’ għal 26, ħames darbiet aktar mill-istess perjodu fl-2016 

 Fost it-tliet għasafar feruti li nġabru fl-aħħar 24 siegħa hemm ukoll 
Fjamingu ieħor, it-tielet wieħed dan l-istaġun 

 
Ilbieraħ filgħaxija studenti li kienu qed jieħdu sehem f’live-in fil-Kulleġġ St 
Edward’s tal-Birgu ħadu qatgħa meta sabu għasfur ferut fil-grawnds tal-iskola. 
Aktar tard irriżulta li l-għasfur kien Kuċċarda – tajra tal-priża protetta li aktar tard 
il-veterinarju kkonfermat li l-ġrieħi li kellha kienu kkawżati minn tiri ta’ senter. 
 
F’konferenza tal-aħbarijiet ta’ BirdLife Malta li saret fil-post fejn instab l-għasfur, 
iż-żewġ studenti tal-Year 11 (Form 5) Sebastian Darmanin Kissaun u Neal Aquilina li 
sabu l-għasfur ferut, flimkien mal-għalliema tagħhom Samantha Abela, irrakkontaw 
l-istorja tagħhom lill-ġurnalisti. Din hija l-istess skola fejn inċident simili f’April 
2015 kien wassal lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jagħlaq l-istaġun kmieni. L-
istudenti u l-għalliema tagħhom spjegaw kif kumbinazzjoni kienu t-tfal tal-istess 
klassi li sentejn ilu raw it-tajra tal-priża taqa’ quddiem għajnejhom fl-istess 
grawnds tal-iskola. 
 
Il-Kuċċarda li nġabret ilbieraħ minn St Edward’s mhix l-uniku għasfur li spiċċa 
vittma tal-kaċċa illegali u li nġabar fl-aħħar 24 siegħa. Fost it-tliet għasafar li 
nġabru bejn ilbieraħ u llum hemm Fjamingu ieħor li kien irkuprat mill-pulizija minn 
mal-ġenb ta’ triq f’Ħal Farruġ kmieni dalgħodu. Il-vittma l-ieħor huwa Seqer tal-
Ħannieqa li nġabar minn Ħal Millieri, limiti taż-Żurrieq, ukoll mill-pulizija. B’xorti 
ħażina t-tliet għasafar kellhom jitraqqdu minħabba l-feriti serji li ġarrbu. 
 
B’dawn l-aħħar tliet għasafar li huma parti minn total ta’ disa’ għasafar miġbura 
minn BirdLife Malta u l-pulizija tul l-aħħar ġimgħa u nofs (minn meta kkomunikajna 
l-aħħar mal-midja fis-27 ta’ Settembru), it-total ta’ tajr protett li nafu bih li spiċċa 
fil-mira tal-kaċċa illegali dan l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa (mill-bidu tal-istaġun fl-
1 ta’ Settembru) issa tela’ għal 26. Imqabbel mal-istess perjodu tal-2016 (1 ta’ 
Settembru-6 ta’ Ottubru) dan huwa ħames darbiet aktar għax is-sena li għaddiet 
kienu nġabru ħames għasafar. 
 
 



  

Il-President ta’ BirdLife Malta Darryl Grima u l-Kap Eżekuttiv Mark Sultana sejħu 
lill-Prim Ministru biex juri l-kuraġġ li wera fl-2015 u jieħu azzjoni immedjata fid-
dawl taż-żieda drastika fl-illegalitajiet li seħħew mill-bidu tal-istaġun ta’ din is-
sena. Wieħed irid ifakkar ukoll li dan huwa t-tieni għasfur protett li spiċċa niżel fil-
grawnds ta’ skola din is-sena wara r-Russett Griż li nġabar mill-Kulleġġ De La Salle, 
ukoll fiz-zona tal-Kottonera, fit-8 ta’ Settembru. BirdLife Malta qed ittenni wkoll 
is-sejħa tagħha għat-twaqqif ta’ Wildlife Crime Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija biex 
ikun żgurat li jsir l-infurzar meħtieġ. 
 
Minbarra l-Fjamingu (it-tielet wieħed dan l-istaġun wara dawk li nġabru minn Ħal 
Far u Marsaskala fis-27 ta’ Settembru, it-tnejn li huma f’ġurnata waħda), l-
għasafar li nġabru fl-aħħar ġimgħa u nofs jinkludu wkoll Sparvier li nstab fil-
Bidnija. Dan hu għasfur tal-priża li normalment ma jispiċċax fil-mira tal-kaċċaturi 
u fil-fatt din hi l-ewwel darba li BirdLife Malta qed tirriabilita wieħed minn dawn l-
għasafar. L-għasafar l-oħra li nġabru fl-aħħar ġimgħa u nofs jinkludu Russett Griż 
miż-Żurrieq u ieħor minn Ħaż-Żabbar, Seqer tal-Ħannieqa mill-Fawwara u ieħor 
mid-Dwejra (Malta) u anke Gawwija Prima mill-Qbajjar Għawdex.  
 
Il-varjetà ta’ għasafar u postijiet minn fejn qed jinġabru regolarment dawn l-
għasafar turi li dawn huma biss ftit mill-għasafar li jispiċċaw fil-mira tal-kaċċa 
illegali. Ħafna għasafar oħra jinqatlu u jinġabru biex jiġu bbalzmati jew għal 
raġunijiet oħra. Tul l-aħħar ġimgħat voluntieri internazzjonali li kienu qed jieħdu 
sehem fir-Raptor Camp annwali ta’ BirdLife Malta osservaw ukoll għexieren ta’ 
għasafar oħra midruba waqt li jkunu qed itiru, u anke inċidenti ta’ għasafar li jiġu 
osservati jlaqqtu tiri jew jitniżżlu mill-kaċċaturi. Każi oħra bħal dawn ġew 
irrappurtati u anke ffilmjati mill-Kumitat Kontra l-Qtil tal-Għasafar (CABS). 
 
Minkejja l-fatt li r-Raptor Camp ta’ BirdLife Malta issa ntemm, staff lokali tagħna 
se jibqa’ – anke jekk b’riżorsi ferm iktar limitati – jissorvelja l-kaċċa illegali fil-
kampanja sal-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa fil-31 ta’ Jannar 2018. Mill-ġdid 
nappellaw lill-pubbliku biex jgħinna billi jirrapporta lilna u lill-pulizija kull 
illegalità li jista’ jiltaqa’ magħha. 
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Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard 
BirdLife Malta Communications Manager 
Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
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Mehmużin: 
1. Ritratt tal-konferenza stampa tal-lum fil-Kulleġġ St Edward’s 
2. Il-Fjamingu li nġabar minn Ħal Farruġ dalgħodu 
3. Il-vittmi tal-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa 2017 sal-lum 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/Ghttusi5IY  

1. Filmat tas-Seqer tal-Ħannieqa miġbur miż-Żurrieq 
2. Filmat tal-Kuċċarda feruta li nstabet fil-Kulleġġ St Edward’s 
3. Filmat tal-Fjamingu li nstab f’Ħal Farruġ 
4. Filmat li juri tlieta mill-għasafar li nġabru fl-aħħar ġimgħa u nofs (Sparvier, Seqer 

tal-Ħannieqa u Russett Griż) 
5. Filmat (mhux editjat) tal-konferenza tal-aħbarijiet tal-lum fil-Kulleġġ St Edward 
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