
  

 

Tagħlaq il-kaċċa fil-ħarifa, l-agħar 
staġun f’dawk li huma illegalitajiet  
Il-Kumitat Ornis jagħti l-kunsens għall-istaġun li jmiss  

tal-kaċċa fir-rebbiegħa. Id-dati u l-parametri jiġu deċiżi  
sal-aħħar tax-xahar 

 
L-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 li għalaq ilbieraħ kien l-agħar wieħed ta’ 
dawn l-aħħar ħames snin f’dawk li huma illegalitajiet. 
 
B’total ta’ 62 għasfur protett li nafu li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali għax 
inġabru tul l-istaġun – li kien miftuħ bejn l-1 ta’ Settembru 2017 u l-31 ta’ Jannar 
2018 – din is-sena kellna sitwazzjoni fejn l-illegalitajiet marbutin mal-kaċċa illegali 
żdiedu waqt li l-infurzar għal darba oħra kien fl-inqas livelli. 
 
Minn dan it-total ta’ 62 tajra protetta li nġabru tul l-aħħar ħames xhur, 49 inġabru 
minn BirdLife Malta waqt li t-13 l-oħra rċivewhom jew ġabruhom il-pulizija. 
Tqabbil tan-numri ta’ tajr protett ferut miġbur minn BirdLife Malta tul l-aħħar 
ħames staġuni tal-kaċċa fil-ħarifa jqanqal preokkupazzjoni serja minħabba li juri li 
l-fenomenu tal-kaċċa illegali qed jerġa’ jgħolli rasu (Tabella 1). 
 
Wara t-total ta’ 43 għasfur protett li sfaw vittma tal-kaċċa illegali tul l-istaġun tal-
kaċċa tal-ħarifa 2013-2014, in-numri kienu bdew jonqsu u niżlu għal 21 fil-ħarifa 
ta’ wara, u għal 17 tul l-istaġun 2015-2016 u fl-istaġun tal-ħarifa 2016-2017. Imma 
n-numru ta’ għasafar protetti feruti li nġabru minn BirdLife Malta din is-sena 
jikkuntrasta ferm mas-snin ta’ qabel, bit-total ilaħħaq id-49 li huwa ogħla minn 
ħames snin ilu. Dawn huma t-totali tal-għasafar misjuba minn membri tal-pubbliku 
li ġew irrappurtati lil BirdLife Malta biss u li wara li ġew eżaminati mill-veterinarju 
appuntat mill-gvern kienu ċċertifikati li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali. Jekk 
ma’ dawn ngħoddu n-numri tal-għasafar miġbura mill-pulizija, it-totali jkomplu 
jiżdiedu.  
 
Dan l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa kien wieħed mill-agħar b’mod partikolari fejn 
għandu x’jaqsam mal-użu ta’ apparat tal-għajjat elettroniku biex jattira l-għasafar 
fejn l-infurzar kien minimu jew kważi ineżistenti. Anke jekk, ironikament, fir-
rapport annwali għall-2017 li għadu kif ġie ppubblikat, it-Taqsima tar-
Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi (Wild Birds Regulation Unit, WBRU) 
issemmi biss sitt każi ta’ apparat bħal dan li ġie sekwestrat tul l-istaġun kollu! 
 
 

https://msdec.gov.mt/en/Document%20Repository/WBRU/2018/reportsAndStats/Annual%20Report%202017%20MT.pdf


  

Min-naħa l-oħra, it-taqsima tal-Administrative Law Enforcement (ALE) tal-Korp tal-
Pulizija – sieħeb ieħor kruċjali għall-infurzar kontra l-illegalitajiet tal-kaċċa – 
għadha ftit jew wisq nieqsa mir-riżorsi meħtieġa fosthom l-istaff biex taħdem, li 
jirrendiha f’pożizzjoni fejn ma tistax twieġeb għar-rapporti kollha li BirdLife Malta 
għaddiet lill-pulizija matul is-sena. 
 
Meta wieħed iqabbel il-figuri għas-sena sħiħa f’dak li għandu x’jaqsam mal-kaċċa 
illegali, l-istampa li toħroġ ukoll hi waħda kerha ħafna bis-sena 2017 terġa’ 
tirriżulta bħala l-agħar waħda fl-aħħar ħames snin. Bejn Jannar u Diċembru tas-
sena l-oħra BirdLife Malta u l-pulizija rkupraw total ta’ 82 għasfur protett li 
spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali li jagħmel mill-2017 l-agħar sena għall-
illegalitajiet mill-2013 lil hawn. (Tabella 2). 
 
F’kummenti dwar is-sitwazzjoni fl-2017, il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark 
Sultana qal li din turu ċar li meta l-Gvern għażel li jieħu pożizzjoni ċara fuq l-
illegalitajiet kif ġara fl-2015 meta għalaq l-istaġun qabel iż-żmien, l-illegalitajiet 
naqsu. Dan għaliex il-kaċċaturi fehmu li l-abbuż mil-liġi ma kienx se jiġi ttollerat. 
Għall-kuntrarju, fl-aħħar sentejn il-Gvern ma mexiex bl-istess mod u l-kaċċa 
illegali reġgħet bdiet tgħolli rasha bl-ammont ta’ illegalitajiet jiżdied 
sostanzjalment. 
 
Bħas-soltu, tul l-ewwel parti tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa li għaddiet, BirdLife 
Malta organizzat ir-Raptor Camp annwali tagħha li matulu numru ta’ voluntieri 
jingħaqdu mal-istaff tagħna fil-kampanja biex jissorveljaw il-kaċċa illegali tul il-
qofol tal-istaġun. Għall-ewwel darba BirdLife Malta qed tiddokumenta din il-ħidma 
li ssir kull sena tul dan il-kamp permezz ta’ dokumentarju li qed jiġi mxandar ma’ 
din l-istqarrija. 
 
Sadanittant, waqt li l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa kien għadu lanqas ġie fi tmiemu, 
il-Kumitat Ornis ta l-kunsens tiegħu għall-ftuħ tal-istaġun li jmiss tal-kaċċa fir-
rebbiegħa. Fl-aħħar laqgħa tiegħu tal-24 ta’ Jannar 2018 il-kumitat qabel li 
jiddiskuti l-parametri tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għal din is-sena li matulu 
se tkun permessa kaċċa għas-Summien, b’BirdLife Malta tkun l-unika entità li 
vvutat kontra. Il-kaċċa fir-rebbiegħa għall-Gamiem għadha soġġetta għal moratorju 
u mhux se tkun permessa kaċċa għal din l-ispeċi vulnerabbli. 
 
Il-laqgħa li jmiss tal-Ornis hi skedata għall-21 ta’ Frar u matulha mistennija jiġu 
deċiżi l-parametri u d-dati tal-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa li jmiss b’rispett sħiħ 
lejn il-moratorju li kien impost fuq il-kaċċa għall-Gamiem u li ddaħħal fis-seħħ 
permezz tal-Avviż Legali 538 li jġib id-data tas-27 ta’ Mejju 2016. 
 
Waqt li BirdLife Malta ssostni l-pożizzjoni b’saħħitha tagħha li l-kaċċa fir-rebbiegħa 
għandha tieqaf, teżisti l-preokkupazzjoni li d-dati tal-istaġun tal-kaċċa tar-
rebbiegħa ta’ din is-sena jaħbtu mal-perjodu li fih tilħaq il-qofol tagħha l-passa 
tal-Gamiem u b’hekk dan iservi ta’ paraventu biex xorta waħda jinqatlu 
illegalment il-Gamiem minkejja l-moratorju li hemm fis-seħħ. 

 

TMIEM 

 
 

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20150427/local/reactions-hunting-season-closed-after-shot-bird-falls-into-school-yard.565788
https://youtu.be/iwmZd8jC9aQ
http://birdlifemalta.org/wp-content/uploads/2016/05/BirdLife-Malta-Stqarrija-Moratorju-fuq-il-kacca-fir-rebbiegha.pdf
http://www.iucnredlist.org/details/22690419/0
https://gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Government%20Notices/Pages/2016/05/Gov-Notices-2705.aspx


  

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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Ritratt mehmuż: 

 Tliet Gawwi Rasu Sewda li nġabru f’ġurnata waħda biss mis-Salina aktar kmieni dan 
ix-xahar wara li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali (Ritratt ta’ BirdLife Malta) 
 

Niżżel aktar ritratti u dokument PDF minn hawn: https://we.tl/fCVq8hTmpd  
1. Il-vittmi tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 (PDF) 
2. Il-vittmi tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 (Ritratt 1 minn 3) 
3. Il-vittmi tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 (Ritratt 2 minn 3) 
4. Il-vittmi tal-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 (Ritratt 3 minn 3) 

 
Niżżel il-filmat minn hawn: https://youtu.be/iwmZd8jC9aQ  

 Ir-Raptor Camp annwali ta’ BirdLife Malta – Staġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2017-2018 
(Filmati ta’ BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Veerle van Werde) 

 

 

https://we.tl/fCVq8hTmpd
https://youtu.be/iwmZd8jC9aQ

