
 

Għalaq l-istaġun darba għal dejjem  
Il-fatti xjentifiċi jiġġustifikaw l-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa 

fir-rebbiegħa darba għal dejjem u l-logħob politiku 
b’moratorju fuq il-kaċċa għall-gamiem biss, u mhux fuq  

is-summien ukoll, mhu se jsolvi xejn  
 
Bid-deċiżjoni li ħabbar illum li jilqa’ t-talba tal-għaqdiet tal-kaċċaturi għal 
moratorju fuq il-kaċċa fuq il-Gamiem (Turtle Dove) – xi ħaġa li messu li ilu li 
għamel żmien twil ilu għax il-fatti xjentifiċi li ma jmerihom ħadd juru li din l-
ispeċi tinsab fil-periklu ta’ estinzjoni, il-Gvern qed ikompli bil-logħba politika u 
issa qed jirriduċi wkoll f’farsa lill-Kumitat Ornis u lill-Wild Birds Regulation Unit 
(WBRU) li l-iskop tal-eżistenza tagħhom qed tiġi rredikolata. 
 
Jekk il-Gvern verament irid ikun serju, mhux moratorju għandu japplika, imma 
jwaqqaf darba għal dejjem il-kaċċa fir-rebbiegħa, u mhux fuq il-Gamiem biss, 
imma anke fuq is-Summien (Quail). 
 
Filwaqt li BirdLife Malta tilqa’ kull deċiżjoni li twaqqaf il-kaċċa fir-rebbiegħa, 
tinsab imħassba serjament b’din id-deċiżjoni tal-lum li ttieħdet biss wara li 
tkellmet il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK). Dan 
għaliex:  
 

(i) din hija deċiżjoni meħuda fuq livell politiku u mhux fuq livell razzjonali 
u xjentifiku minħabba li l-kaċċaturi id f’id mal-Gvern talbu għal 
moratorju ta’ speċi waħda fir-rebbiegħa, jiġifieri fuq il-Gamiema biss, 
waqt li ħallew barra s-Summiena; 

(ii) il-Gvern għażel li jkompli jippermetti l-kaċċa fuq is-Summien fir-
rebbiegħa minkejja l-fatt li s-Segretarju Parlamentari għall-Biedja, is-
Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Roderick Galdes għandu f’idejh 
rapporti li juru bl-aktar mod ċar li hemm alternattiva għall-kaċċa fuq 
is-Summien, fil-ħarifa; 

(iii) meta qed jippermetti li tkompli l-kaċċa fuq is-Summien fir-rebbiegħa, 
il-Gvern jaf tajjeb li hu umanament impossibbli li din tiġi kkontrollata, 
kif inhu impossibbli wkoll li tiżgura li l-kaċċatur li joħroġ għall-kaċċa 
tas-Summien ma jisparax fuq speċi oħra, inkluż fuq l-istess Gamiema; 



(iv) id-deċiżjoni tal-Gvern tirredikola l-eżistenza tal-Kumitat Ornis u ġġibu 
irrelevanti għax kull deċiżjoni li qed tittieħed – kif tixhed id-deċiżjoni 
tal-lum stess – qed tittieħed fuq livell purament politiku. Twaqqa’ 
wkoll għaċ-ċajt u tirrendi f’farsa lill-Wild Birds Regulation Unit 
(WBRU) li taqa’ taħt is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes, 
liema taqsima tant stinkat u għamlet kemm setgħet sforzi biex 
tikkonvinċi lill-Ornis li minkejja l-istatus dikjarat tal-Gamiema mill-
Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN), il-
kaċċa fir-rebbiegħa għandha tibqa’. Dawn iż-żewġ entitajiet issa ma 
jibqgħalhom l-ebda saħħa u twaqqgħu għar-redikolu. 

 
Il-Gvern illum mhux moratorju fuq il-Gamiema messu ħabbar, imma l-għeluq 
tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa fuq il-Gamiem u s-Summien darba għal 
dejjem. 
 
TMIEM 
 
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 
 
Ritratti: 

1. Il-Gamiema (Turtle Dove) Ritratt ta’ Denis Cachia 
2. Summien (Common Quail) maqtul. Ritratt ta’ Lars Soerink. 
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