
  

 

L-istaġun tal-ħarifa 2016 
Bidu ta’ stmerrija bi 32 tajra protetta magħrufa li nqatlu,  

l-aħħar fosthom Bies fl-Imqabba 
 
“Fi tmiem din il-ġimgħa, l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa jagħlaq xahar u nofs mill-ftuħ 
tiegħu fl-1 ta’ Settembru.  
 
Din is-sena kellna massakru ta’ għasafar protetti b’total ta’ 32 tajra protetta maqtula 
li nafu bihom, bl-aħħar każ li nistgħu niżvelaw illum ikun dak ta’ Bies (Peregrine 
Falcon) – speċi ikonika għal Malta – li seħħ fil-bidu ta’ din il-ġimgħa fl-Imqabba. Il-
Bies, li ħafna jafuh bħala l-‘Falkun ta’ Malta’, kellu jitraqqad minħabba l-feriti serji li 
ġarrab b’tiri ta’ senter.  Dawn huma l-każi ta’ kaċċa illegali li nafu bihom għax żgur li 
hemm ħafna oħrajn li ma nqabdux, apparti l-ammont akbar mis-soltu ta’ għasafar 
feruti li l-ornitologi u l-birdwatchers tagħna osservaw f’diversi partijiet ta’ Malta tul l-
eqqel tal-passa tat-tajr tal-priża.  Il-lista hija twila b’aktar minn 120 illegalità li ġew 
osservati s’issa mill-bidu tal-istaġun. BirdLife Malta għandha evidenza b’rabta ma’ 
madwar 70 minn dawn.  
 
Dan huwa dak li ġġib il-kaċċa mingħajr infurzar. Għax waqt li għandna inqas minn 100 
kaccatur li jieħdu r-ritratti wkoll, irridu nżommu f’moħħna li dan il-pajjiż ċkejken bi 
ftit ambjent naturali għandu 10,000 kaċċatur li fil-maġġoranza tagħhom, jekk iħossu 
n-nuqqas tal-infurzar, ma jiddejqux jiksru l-liġi.” 
 
Dan sostnieh il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana waqt konferenza tal-
aħbarijiet aktar kmieni llum fil-Belt Valletta u li matulha ta rendikont tal-każi ta’ kaċċa 
illegali li kellna s’issa matul l-istaġun tal-ħarifa ta’ din is-sena (ara l-lista mehmuża). 
 
Hu fakkar ukoll li l-Gvern għadu kif ħabbar permezz ta’ avviż legali li ħareġ fl-aħħar 
jiem li mill-20 ta’ Ottubru se jiftaħ l-istaġun tal-insib u dan bi sfida għall-azzjoni legali 
li qed tiffaċċja Malta min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea minħabba l-insib fuq seba’ 
speċi differenti ta’ għasafar tal-għana. 
 
Mark Sultana spjega – bl-għajnuna ta’ evidenza miġbura minn filmati u ritratti li 
nġibdu waqt ir-Raptor Camp annwali ta’ BirdLife Malta li għadu kif intemm – li minn 
dak li esperjenzajna diġà s’issa din is-sena, erġajna lura għas-snin tal-passat u hu 



  

evidenti li n-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-awtoritajiet kellu effett negattiv b’abbuż 
rampanti jitħalla jsir madwar il-pajjiż kollu. Kienu l-awtoritajiet stess li ammettew li 
nqabdu fuq sieq waħda u l-infurzar mill-Administrative Law Enforcement (ALE) din is-
sena beda tard, bl-iskuża li l-passa tal-għasafar tal-priża bdiet kmieni. Ta’ dan pattew 
l-għasafar u s’issa – sa fejn nafu aħna – għadu ma tressaq ħadd il-Qorti biex ipatti ta’ 
għemilu. 
 
Hija ħasra li l-Gvern ma ta l-ebda kas tas-sejħiet kontinwi li kienet qed tagħmillu 
BirdLife Malta meta l-affarijiet deher li kienu bdew jiggravaw jum wara l-ieħor, biex 
jissospendi l-istaġun ħalli jagħti ċans li jgħaddi l-eqqel tal-passa u b’hekk jevita li 
jkollna l-massakru li kellna fl-aħħar xahar u nofs. Minflok ħa azzjoni, il-Gvern farfar 
minn din ir-responsabbiltà billi tefagħha fuq il-kumitat Ornis. Dan meta fl-imgħoddi 
mal-ewwel ksur tal-liġi ma qagħadx jistenna lill-Ornis biex tieħu deċiżjoni u mill-
ewwel għalaq l-istaġun – kif uriet BirdLife Malta bil-provi fl-aħħar ġimgħat.  
 
Hawnhekk forsi wieħed jistaqsi jekk hix koinċidenza li l-Gvern qed joqgħod lura u ma 
jiħux deċiżjoni. Minn xiex qed jibża’? Jista’ jkun li għax riesqa l-elezzjoni? Interessanti 
li wieħed jinnota li kull darba li tkun riesqa elezzjoni l-infurzar jillaxka u wisq nibżgħu 
li wara dak li ġara din is-sena, is-sena d-dieħla...meta nkunu biss ftit xhur bogħod 
minn elezzjoni oħra, is-sitwazzjoni tkun agħar. Hu ċar li meta l-kaċċaturi jkunu konxji 
li jistgħu jagħmlu li jridu u ma jkellimhom ħadd, l-illegalitajiet jiżdiedu, kif ġara din is-
sena. U qed jirnexxilhom għax sa fejn nafu aħna, s’issa għadu ma nqabad ħadd li ġie 
akkużat bi ksur tal-liġi. 
 
Hija ħasra akbar li qed naraw din il-kaċċa illegali bla ebda kontroll meta minn fuq 
Malta dan l-istaġun rajna għaddejjin għasafar rari li f’uħud mill-każi saħanistra fissru 
l-ewwel rekord għal pajjiżna. Dan kulma jmur ikompli jikkonferma li Malta tifforma 
parti minn rotta importanti għal dawn l-għasafar li jpassu minn fuqna fi triqithom lejn 
l-Afrika minn pajjiżi bħall-Finlandja, l-Italja u pajjiżi oħra mifruxa maċ-ċentru u l-Lvant 
tal-Ewropa kollha. 
 
Fid-dawl ta’ dan kollu, BirdLife Malta tinsisti fuq il-ħtieġa li f’Malta titwaqqaf il-
Wildlife Crime Unit – taqsima speċjalizzata li tgħin biex il-pulizija Maltija verament 
ikollha l-għodda biex tiġġieled reati kriminali marbuta man-natura u l-ksur tal-liġijiet 
ambjentali tagħna. Huwa ċar li pajjiżna għandu bżonn taqsima aktar b’saħħitha li 
tkun inkarigata mill-infurzar tal-liġi – taqsima li taħdem fil-qrib mal-NGOs biex 
verament inħarsu lill-għasafar u lin-natura fil-gżejjer tagħna. 
 
Finalment BirdLife Malta tixtieq tirringrazzja lill-pubbliku li dejjem jikkopera magħha 
u jirrapporta kull abbuż. “Inħeġġuh jibqa’ jagħmel dan u minbarra li jirrapporta lilna u 
lill-pulizija jappoġġjana wkoll f’din il-ħidma billi jsir membru ta’ BirdLife Malta li 
propju bħalissa għaddejja bil-kampanja ‘Għinna ntiru’ biex tħeġġeġ aktar nies 
jissieħbu fi ħdanha,” temm jgħid is-CEO ta’ BirdLife Malta.  



  

 
Il-konferenza stampa kienet indirizzata wkoll mill-Manager tal-Konservazzjoni ta’ 
BirdLife Malta Nicholas Barbara u l-Koordinatur tal-Konservazzjoni u tar-Raptor Camp 
Nick Piludu. 
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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 
 
Dokument mehmuż: 

 Lista tal-illegalitajiet imwettqa mill-bidu tal-istaġun ’l hawn, u li BirdLife Malta għandha 
evidenza dwarhom  

 
Niżżel il-filmat minn hawn: https://we.tl/9J1YXkY56Z  

 Rendikont li jiġbor uħud mill-illegalitajiet tal-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa ta’ din is-sena 
(Filmati ta’ BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Nathaniel Attard) 

 
Niżżel ir-ritratti minn hawn (tajr maqtul): https://we.tl/6pYieVKiIX  

 Għażla ta’ ritratti ta’ wħud mit-32 tajra protetta li nqatlu dan l-istaġun. L-ewwel tnejn 
huma tal-aktar każ riċenti – dak tal-Bies li spiċċa l-aħħar vittma tal-kaċċa illegali fl-
Imqabba  
 

Niżżel ir-ritratti minn hawn (tajr ferut): https://we.tl/99bZDKBvH8  

 Għażla ta’ ritratti ta’ għasafar feruti li ġew osservati s’issa dan l-istaġun 
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