
 

L-FKNK tiġi fi kliem BirdLife Malta 
Issa qed tgħid lill-gvern biex japplika l-moratorju fuq  

il-gamiem meta l-gvern messu ilu li għamel dan. Flok stenna  
lill-FKNK, messu qagħad fuq il-fatti xjentifiċi li ma jmerihom ħadd 

 
Filwaqt li tiddikjara li mhux l-iskop tagħha li tidħol fl-ebda konfrontazzjoni mal-
Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) jew mal-kaċċaturi, 
BirdLife Malta tiddikjara li hi tibbaża l-argumenti tagħha biss fuq il-fatti.  
U l-fatti xjentifiċi fil-każ tal-Gamiema (European Turtle Dove) huma li din ġiet 
ikklassifikata bħala speċi vulnerabbli mill-Unjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tan-Natura (IUCN) minħabba tnaqqis drastiku fil-popolazzjoni 
tagħha fl-aħħar snin. 
F’konferenza tal-aħbarijiet li indirizzat dalgħodu dwar dan, l-FKNK issa ġiet fi 
kliem BirdLife Malta u minkejja li qed titfa’ dubji fuq id-deċiżjoni tal-IUCN li 
tpoġġi lill-Gamiema fuq ir-Red List ta’ speċi taħt theddida u fuq iż-żmien li fih 
ittieħdet din id-deċiżjoni, qed tipproponi li l-Gvern Malti japplika l-moratorju 
fuq il-kaċċa għall-gamiem fir-rebbiegħa. 
Dan ifisser li filwaqt li qabel kien qed jingħad li mhux veru li l-gamiema tinsab 
fil-periklu, issa l-FKNK qed taċċetta li dan l-għasfur jinsab fi stat vulnerabbli.  
BirdLife Malta tilqa’ din id-dikjarazzjoni tal-FKNK għalkemm tiddikjara li l-Gvern 
messu ilu li għamel moratorju fuq il-kaċċa tal-gamiem fir-rebbiegħa u 
m’għandux jiddeċiedi dwar dan sempliċiment għax tkellem lobby group imma 
għandu joqgħod fuq il-fatti. 
Wieħed irid jistaqsi wkoll x’wassal verament lill-FKNK biex tieħu din id-
deċiżjoni. Aktar u aktar minħabba li l-Federazzjoni stess indikat li l-Kummissjoni 
Ewropea diġà bagħtet l-ewwel twissija lill-Gvern Malti u implikat li dan jista’ 
jkun l-ewwel pass biex Malta terġa’ tittieħed quddiem il-Qorti Ewropea biex din 
id-darba l-kaċċa fir-rebbiegħa titwaqqaf darba għal dejjem. 
L-argument li ilha tagħmel BirdLife Malta kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa hu mibni 
fuq prinċipju sagrosant – dak li f’dan l-istaġun l-aktar għasafar b’saħħithom 
ikunu fi triqithom biex ibejtu. 
Apparti minn dan, jibqa’ l-fatt li l-argumenti xjentifiċi tal-IUCN mhu jmerihom 
ħadd ħlief l-istess FKNK. Il-fatt li nbidel l-istatus tal-gamiema għax din l-ispeċi 
naqset sew u issa tinsab fil-periklu tal-estinzjoni llum ma jiċħdu ħadd. 



Wieħed irid ifakkar li fost il-membri tal-International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN), li għandha kredibbiltà internazzjonali f’dan il-
qasam, hemm il-FACE – il-Federazzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet tal-Kaċċa 
u l-Konservazzjoni – li tagħha l-FKNK ta’ Malta hija membru. 
Fid-dawl ta’ dan, BirdLife Malta tistenna li l-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea 
jagħtu widen lill-fatti xjentifiċi u jieħdu l-azzjoni meħtieġa. Il-pass tal-lum jista’ 
jfisser raġuni oħra biex BirdLife Malta u l-FKNK jikkoperaw aktar f’dan ir-
rigward.  
Imma r-raġuni ma tridx forza. U l-fatti ma jista’ jmerihom ħadd. Aħseb u ara 
kemm jistgħu jiġu injorati. 
 

TMIEM 
 
Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard     Mark Sultana   
Communications Manager     CEO 
Cell: 9947 4705      Cell: 7949 3239 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org   Email: mark.sultana@birdlifemalta.org 
 
Ħoloq utli: 

Iż-żieda tal-Gamiema mar-Red List tal-IUCN  
http://www.iucnredlist.org/details/22690419/0 

 
Dettalji xjentifiċi dwar il-Gamiema 
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22690419  

 
Ritratti: 

Għażla ta’ ritratti tal-Gamiema (European Turtle Dove) Streptopelia turtur 

(Ritratti ta’ Aron Tanti) 
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