Minkejja baġit b’miżuri ambjentali
pożittivi, l-ebda impenn favur
il-ħarsien tal-għasafar
Sitt għasafar protetti oħra feruti fi tlett ijiem biex it-total ta’
vittmi kkonfermati tal-kaċċa illegali issa tela’ għal 32
B’reazzjoni għall-baġit li għadu kemm ħabbar il-Gvern għas-sena 2018 BirdLife
Malta tinnota li dan il-Gvern qiegħed jieħu miżuri pożittivi f’ċerti aspetti talambjent imma fejn għandu x’jaqsam mal-protezzjoni tal-bijodiversità,
partikolarment l-għasafar, għad irid juri bil-provi li qed jieħu l-affarijiet bisserjetà.
Il-miżuri relatati mal-iskart, l-użu ta’ karozzi li jaħdmu bl-elettriku jew il-gass kif
ukoll l-inizjattiva li jitħawlu s-siġar f’pajjiżna huma kollha pożittivi. L-istess jista’
jingħad għall-pjan li titwaqqaf aġenzija li tħares is-siti Natura 2000 msejħa
‘Ambjent Malta’. Fuq dan il-punt, BirdLife Malta tħares ’il quddiem b’entużjażmu
biex tipparteċipa b’mod attiv fl-iżvilupp ta’ din l-aġenzija.
Madanakollu BirdLife Malta ma tistax ma tosservax li fejn tidħol il-protezzjoni talbijodiversità – b’mod partikolari l-ħarsien tal-għasafar – dan il-Gvern għad irid
jagħti prova ċara ta’ x’inhi l-pożizzjoni tiegħu. Filwaqt li f’ħafna oqsma ambjentali
dan il-Gvern huwa kuraġġjuż, fejn tidħol il-protezzjoni tal-għasafar mhux talli
joqgħod lura imma talli donnu ma jimpurtahx.
Dan qed narawh b’mod ċar tul dan l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa, bil-Prim Ministru
qed joqgħod lura milli jieħu passi minkejja l-ammont dejjem jiżdied ta’ kaċċa
illegali li qed naraw f’pajjiżna din is-sena. Fil-fatt, matul il-ġranet li għaddew
instabu sitt għasafar protetti oħra feruti li kien ikkonfermat li spiċċaw vittmi talkaċċa illegali wara li ġew eżaminati mill-veterinarju. Tul l-aħħar tlett ijiem
inġabru Daqquqa tat-Toppu mill-Miżieb, żewġ Spanjuletti u Kuċċarda li nġabru millpulizija, Gawwija Prima mill-Port Ħieles f’Birżebbuġa u saħanistra Kokka tax-Xagħri
li nstabet għal darba oħra fl-inħawi tal-Kulleġġ St Edward’s fil-Birgu.
B’dawn is-sitt għasafar, li erbgħa minnhom daħlu f’ġurnata waħda nhar il-Ħadd, ittotal ta’ tajr protett li nafu li spiċċa vittma tal-kaċċa illegali s’issa f’dan l-istaġun
tal-ħarifa issa tela’ għal 32. Dan huwa l-agħar staġun f’dawn l-aħħar snin. Il-fatt li
l-Gvern qed jibqa’ sieket u mhu jieħu l-ebda azzjoni juri biċ-ċar li fejn tidħol ilkaċċa illegali dan il-Gvern ma jimpurtah xejn.
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ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/69j5ZP0WCT (Ritratti ta’ BirdLife Malta)
Daqquqa tat-Toppu feruta li nġabret mill-Miżieb
Wieħed miż-żewġ Spanjuletti li nġabru mill-pulizija nhar il-Ħadd
Kuċċarda li nġabret mill-pulizija nhar il-Ħadd
Kokka tax-Xagħri li wkoll ma ħelsithiex ħafif
Gawwija Prima b’tiri ta’ senter li nġabret ilbieraħ

