
  

 

Il-kaċċa illegali fl-ogħla livelli ta’ dawn 
l-aħħar tliet snin 

L-ebda impenn biex ikun rispettat il-moratorju tal-Gamiem, 
bl-infurzar fl-iktar livelli baxxi u bil-pulizija issa wkoll 

jinqabdu jieħdu sehem fl-illegalitajiet 
 
L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa tal-2017 ikkonferma li għal darba oħra din is-sena 
kellna sitwazzjoni fejn il-kaċċa illegali żdiedet waqt li l-infurzar kien fl-iktar livelli 
baxxi. Apparti l-fatt li l-moratorju fuq il-kaċċa għall-Gamiem ftit li xejn kien 
rispettat, kellna wkoll aktar tajr protett li spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali anke 
wara li għalaq l-istaġun. 
 
B’kollox, total ta’ 15-il għasfur protett li nafu li spiċċaw ikkaċċjati illegalment 
inġabru tul l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena li kien miftuħ bejn is-26 
ta’ Marzu u l-14 ta’ April. Tlettax minn dawn inġabru minn BirdLife Malta biss, 
wieħed inġabar mill-Kumitat Kontra l-Qtil tal-Għasafar (CABS) u ieħor mill-pulizija. 
Dan hu ammont kbir ħafna mqabbel mal-aħħar żewġ staġuni tal-kaċċa tar-
rebbiegħa meta kienu nġabru żewġ għasafar fl-2015 u tnejn oħra fl-2016. Skont l-
ammissjoni tal-Wild Birds Regulation Unit (WBRU) stess, dan ifisser li 10% tal-
għasafar kollha li nafu li ġew ikkaċċjati tul l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa ta’ din 
is-sena (15 minn 145) kienu għasafar protetti li ġew ikkaċċjati illegalment, ibbażat 
fuq il-fatt li l-kaċċaturi ddikjaraw li din is-sena qabdu 130 Summiena tul l-istaġun. 
 
Aktar inkwetanti hu l-fatt li l-kaċċa kompliet b’mod illegali wara l-għeluq tal-
istaġun, b’mod partikolari fuq il-Gamiem, minkejja l-moratorju li hemm fis-seħħ 
din is-sena. Sal-lum, ġew irkuprati ħames għasafar oħra protetti li spiċċaw fil-mira 
tal-kaċċa illegali, biex it-total ta’ tajr protett ferut li nafu bih din ir-rebbiegħa 
ilaħħaq l-għoxrin. Sfortunatament, minn dawn l-għasafar kollha li spiċċaw fil-mira 
tal-kaċċa illegali, erbgħa biss irnexxielhom isalvaw. 
 
Minħabba ċ-ċirkostanzi differenti ta’ din is-sena, l-Ispring Watch annwali li 
torganizza BirdLife Malta beda wara li l-istaġun tal-kaċċa kien għalaq u baqa’ 
għaddej sal-ewwel jiem ta’ Mejju. Bejn is-16 ta’ April u t-3 ta’ Mejju t-timijiet 
tagħna rreġistraw tiri qed jiġu sparati f’diversi lokalitajiet madwar Malta u 
Għawdex ta’ kuljum. F’dan il-perjodu b’kollox ġew magħduda aktar minn 1,000 tir 
li ġew sparati waqt l-istaġun magħluq minn medja ta’ erba’ timijiet kuljum. Ġew 
osservati wkoll kaċċaturi b’wiċċhom mgħotti biex jaħbu l-identità tagħhom 
f’diversi postijiet, speċifikament f’każi marbutin mal-kaċċa għall-Gamiem waqt l-
eqqel tal-passa ta’ din l-ispeċi. 
 



  

 
Fid-dawl tal-fatt li l-Ispring Watch tissorvelja biss parti żgħira mill-kampanja 
Maltija, jidher ċar li l-moratorju li suppost hawn fis-seħħ assolutament ma ġiex 
rispettat għax il-kaċċa fuq il-Gamiem kompliet għaddejja daqslikieku l-istaġun kien 
għadu miftuħ u daqslikieku l-kaċċa għal dan l-għasfur hija permessa. 
 
Fir-rigward tal-preżenza tal-pulizija, din kienet waħda minima anke wara l-għeluq 
tal-istaġun. Kien hemm ġranet meta fil-kampanja ma kien hemm assolutament l-
ebda membru tal-Administrative Law Enforcement (ALE) minħabba impenji oħra 
marbutin mal-Presidenza tal-UE, bis-sitwazzjoni titħalla f’idejn il-pulizija fid-
distretti. Pereżempju, f’ġurnata partikolari (it-28 ta’ April), uffiċjali tal-ALE kienu 
kollha meħudin għal laqgħa ministerjali tal-affarijiet barranin fil-Belt Valletta, bil-
kampanja titħalla għal riħha proprju fl-aqwa tal-passa tal-Gamiem. 
 
Xhieda tan-nuqqas ta’ inizjattiva tal-pulizija fil-kampanja huwa l-fatt li tul din ir-
rebbiegħa smajna biss b’żewġ każi ta’ kaċċa illegali li spiċċaw fil-qorti – l-ewwel 
wieħed minnhom ta’ kaċċatur li nqabad fuq filmat ta’ BirdLife Malta ġurnata qabel 
l-għeluq tal-istaġun jispara fuq Tellerita protetta fil-Mellieħa. Kien grazzi għal din 
l-evidenza ffilmjata minn BirdLife Malta li l-kaċċatur ġie mmultat €5,000 u kellu l-
liċenzja tal-kaċċa sospiża għal għomru waqt li ġie kkonfiskat ukoll is-senter tiegħu. 
 
It-tieni każ kien dak tal-1 ta’ Mejju meta kaċċatur kien iffilmjat minn BirdLife 
Malta jispara fuq Gamiema b’senter misruq waqt l-istaġun magħluq u kien arrestat 
mill-pulizija u ttella’ l-qorti. Dan kien immultat €2,000 u tilef il-liċenzja tal-kaċċa 
għal sentejn. 
 
Filwaqt li l-infurzar kien fl-inqas livelli, din is-sena tal-mistħija se tibqa’ mfakkra 
wkoll għall-involviment ta’ uffiċjali tal-pulizija f’reati kontra n-natura f’numru ta’ 
każi partikolari ta’ kaċċa illegali. Fost dawn kien hemm il-każ riċenti rrappurtat 
mill-Kumitat Kontra l-Qtil tal-Għasafar (CABS) li l-membri tiegħu ffilmjaw kaċċatur 
flimkien ma’ kuntistabbli tal-pulizija li kien bilqiegħda maġenbu għal mill-inqas 
siegħa, jidentifikalu l-għasafar għaddejjin u jgħinu jaġġusta t-tromba – dan kollu 
tul l-istaġun magħluq. 
 
Uffiċjali tal-pulizija f’Għawdex qed jiġu investigati wkoll mit-taqsima tal-
investigazzjonijiet interni tal-Korp tal-Pulizija b’rabta mal-inċident li fih kien 
involut in-naturalista u personalità televiżiva Ingliż Chris Packham ftit tal-ġimgħat 
ilu f’Għawdex. Packham inħeles mill-akkużi ta’ aggressjoni u li daħal fi proprjetà 
privata wara li kien hu li ġie kkonfrontat minn żewġ nassaba. Il-każ seħħ meta guva 
li qajmet suspett li fiha seta’ kien hemm tajr maqbud illegalment min-nassaba, 
deher li ġiet imbattla sa xħin waslu fil-post uffiċjali tad-WBRU wara li sar rapport 
lill-pulizija. BirdLife Malta llum tista’ tiżvela li wieħed mill-uffiċjali tal-pulizija li 
kienu preżenti dakinhar u anke heddew b’mod aggressiv lil Chris Packham kien 
kaċċatur. Il-pulizija l-ieħor hu mill-istess raħal ta’ wieħed min-nassaba. Apparti 
minn hekk, fil-qorti, il-pulizija tat xhieda falza kontra Packham u kontra l-
Conservation Manager ta’ BirdLife Malta Nicholas Barbara. 
 
Is-sitwazzjoni, fil-fatt, hi preokkupanti b’mod partikolari f’Għawdex. Filwaqt li xi 
pulizija Għawdxin huma stess joħorġu għall-kaċċa, fl-istess ħin huma mistennija 
jissorveljaw l-istaġun tal-kaċċa, bir-realtà turina li l-pulizija normalment ikunu 
reattivi u ftit li xejn jieħdu miżuri proattivi biex jiżguraw li r-regolamenti tal-kaċċa 
jiġu osservati. 



  

 
Il-fatti juru li anke d-WBRU ftit li xejn tirrispondi għall-illegalitajiet, bl-uffiċjali 
f’dan il-każ partikolari ma kinux kapaċi jirrispondu għar-rapport dak il-ħin stess, u 
ħadu azzjoni biss meta BirdLife Malta staqsiet għaliex kien qed jiġi suġġerit li ssir 
spezzjoni fil-post tlett ijiem wara. 
 
Dan kollu juri l-ħtieġa li titwaqqaf Wildlife Crime Unit professjonali u li tkun kapaċi 
tirrispondi b’mod konsistenti għar-rapporti ta’ illegalitajiet, li tkun indipendenti u 
ddedikata totalment għar-reati kontra n-natura. Din għandha tkun taqsima li bl-
ebda mod ma tkun tista’ tiġi influwenzata politikament u li tiffoka esklussivament 
fuq dan il-qasam mingħajr l-ebda responsabbiltà oħra. Hu biss b’dan il-mod li jista’ 
jkun hemm impenn serju favur il-konservazzjoni tal-għasafar slavaġ kif inhu 
meħtieġ fil-każ ta’ speċi vulnerabbli bħall-Gamiema. 
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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 
 
Ritratt mehmuż: 

1. It-tajr protett li safa fil-mira tal-kaċċa illegali fir-rebbiegħa 2017 (Ritratti ta’ 
BirdLife Malta) 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/tWz0MklZMJ  

1. Il-kaċċa illegali fir-rebbiegħa 2017 (Filmati ta’ BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Veerle 
van Werde) 
Tista’ tara l-filmati hawn: https://youtu.be/Nup4DU5TuDU 

2. Wieħed mill-għasafar tal-priża li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali wara l-għeluq 
tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena (Filmati ta’ BirdLife Malta, 
muntaġġ ta’ Nathaniel Attard) 
Tista’ tara l-filmati hawn: https://youtu.be/pFQl3kPcfDc  
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