
  

 

Ir-Razzett tal-Bosk fil-Buskett 
issa miftuħ għall-pubbliku 

L-ewwel attività se tkun il-Migration Festival nhar is-Sibt 
 

Minn tmiem din il-ġimgħa, ir-Razzett tal-Bosk fil-Buskett se jkun qed jiftaħ il-
bibien tiegħu għall-pubbliku. 
 
Dan il-post hu mmaniġġjat permezz ta’ kollaborazzjoni bejn BirdLife Malta u l-
Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima. Il-ftehim bejn 
BirdLife u d-Direttorat tal-Parks fi ħdan il-Ministeru għat-tmexxija ta’ dan is-sit 
kien iffirmat fil-11 ta’ Settembru 2015. 
 
Dan ir-razzett hu wieħed minn tliet irziezet skedati li hemm fil-Buskett, li 
jmorru lura għal żmien il-Kavallieri u li kienu restawrati bl-għajnuna ta’ fondi 
Ewropej: Tal-Bagħal, Tal-Ispirtu u Tal-Bosk. Tnejn minn dawn iż-żewġ 
propjetajiet tal-gvern is-sena l-oħra ġew mgħoddija f’idejn l-FKNK u BirdLife 
Malta biex jintużaw għal skopijiet ta’ riċerka xjentifika dwar l-għasafar. Il-
propjetajiet huma skedati mill-MEPA fi Grad 1. BirdLife Malta ħadet il-pussess 
tar-Razzett tal-Bosk biex jintuża bħala ċentru għar-riabilitazzjoni ta’ għasafar 
feruti. 
 
L-ewwel okkażjoni għall-pubbliku biex iżur ir-Razzett tal-Bosk se tkun nhar is-
Sibt li ġej 1 ta’ Ottubru meta fil-post se ssir it-tieni attività bħala parti mill-
Migration Festival li qed jiġi organizzat bħalissa minn BirdLife Malta. Dan il-
festival – li beda nhar is-Sibt li għadda b’attività fuq is-Salib tal-Għolja fis-
Siġġiewi – isir fl-eqqel tal-istaġun tal-passa tat-tajr tal-priża fuq il-Gżejjer Maltin 
u huwa mifrux fuq tliet Sibtijiet konsekuttivi. L-aħħar attività se ssir is-Sibt 8 ta’ 
Ottubru fl-Għadira. 
 
L-attività tas-Sibt li ġej fil-Buskett se ssir bejn it-15:00 u s-18:00 u matulha se 
tkun iċċelebrata l-maġija tal-passa tal-ħarifa bit-tnedija ta’ wirja ta’ ritratti tan-
natura f’Malta li se tkun element permanenti ta’ dan il-post. Ir-ritratti 
magħżula huma kollha meħudin minn fotografi Maltin u se jinbidlu skont l-
istaġun bħala ċelebrazzjoni tan-natura f’Malta u Għawdex. Matul l-attività tas-



  

Sibt li ġej se jkun hemm ukoll preżentazzjoni dwar il-birdwatching u l-passa 
f’Malta flimkien ma’ attivitajiet oħrajn għall-familji kif ukoll mixja ggwidata mal-
Buskett għall-osservazzjoni tat-tajr tal-priża li jkun qed ifittex kenn għal-lejl. 
 
Biex wieħed jieħu sehem fl-attività tas-Sibt irid jibbukkja billi jibgħat email fuq 
events@birdlifemalta.org bl-isem u l-kuntatt tiegħu, in-numru tat-tessera tas-
sħubija tiegħu f’BirdLife Malta (fejn japplika), in-numru ta’ persuni li se 
jattendu u l-etajiet ta’ tfal li jkunu se jattendu.* 
 
Wara din l-attività tal-ftuħ, mill-ġimgħa ta’ wara, ir-Razzett tal-Bosk se jibda 
jkun miftuħ għall-pubbliku kull nhar ta’ Sibt u Ħadd bejn l-10:00 u 12:00. Il-
viżitaturi se jkunu jistgħu jaraw l-esebizzjoni ta’ ritratti u l-panels informattivi li 
se jkun hemm fil-post b’tagħrif dwar varjetà wiesgħa ta’ postijiet naturali li 
wieħed jista’ jżur madwar Malta. 
 
Minbarra l-osservazzjoni tal-passa tal-għasafar f’dan iż-żmien eċitanti tas-sena, 
ir-razzett – li hu mgħammar bil-faċilitajiet kollha neċessarji – se jintuża wkoll 
għal attivitajiet oħrajn bħal seminars u konferenzi żgħar, kif ukoll bħala l-post 
minn fejn jitilqu tours iggwidati madwar il-Buskett, li hu l-uniku bosk tax-xorta 
tiegħu f’Malta. 
 
Il-kamra prinċipali fil-bini, li hi l-ikbar waħda, isservi bħala ċentru tal-viżitaturi. 
B’saqaf għoli u mibnija b’ġebla tradizzjonali Maltija, din il-kamra toffri spazju 
mill-isbaħ fejn wieħed jista’ jiskopri aktar dwar l-istorja tal-bini nnifsu u dwar il-
Buskett, dwar diversi proġetti ta’ riabilitazzjoni, dwar xogħol ieħor li twettaq 
BirdLife Malta u aktar dwar in-natura fil-Gżejjer Maltin. Bejn iż-żewġ binjiet 
hemm bitħa li hi kbira biżżejjed biex fiha l-gruppi jkunu jistgħu jorganizzaw 
sessjonijiet edukattivi. F’nofs il-post hemm siġra tal-ħarrub antika u mir-razzett 
wieħed jista’ jgawdi veduti spettakolari. 
 
Wieħed jista’ jasal sar-Razzett tal-Bosk minn passaġġ li jibda min-naħa t’isfel 
tal-Buskett, inkella mit-triq ta’ bejn il-Buskett u s-Siġġiewi. (Ara l-mappa 
mehmuża) 
 
*Wieħed irid jibbukkja biex jattendi din l-attività 
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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 
 
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/uSvD49EhZh  

 Għażla ta’ ritratti tar-Razzett tal-Bosk (Ritratti ta’ BirdLife Malta) 
 

 

mailto:nathaniel.attard@birdlifemalta.org
https://we.tl/uSvD49EhZh

