Staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa mfassal
biex tinqatel il-Gamiema, li hija protetta
 Il-Gvern jinjora l-pariri tal-ERA u l-fatti xjentifiċi, iċedi
għall-pressjoni biex jakkomoda lill-kaċċaturi
 Il-bidla fid-dati tal-istaġun iżżid ir-riskju ta’ aktar
azzjonijiet kontra Malta mill-Kummissjoni Ewropea
 BirdLife Malta se tissottometti rapport estensiv lill-UE,
taħt pressjoni biex tikkunsidra li titlob referendum ieħor
Bid-deċiżjoni li ħa lbieraħ il-Kumitat Ornis biex iressaq id-dati tal-istaġun tal-kaċċa firrebbiegħa ta’ din is-sena lura għall-perjodu bejn il-5 u l-25 t’April, l-istaġun ta’ din issena se jkun qed jaħbat eżatt mal-eqqel tal-passa tal-Gamiema, speċi li hija mħarsa
madwar l-Ewropa kollha inkluż, suppost, f’Malta wkoll bis-saħħa ta’ moratorju fuq ilkaċċa għal din l-ispeċi vulnerabbli tul ir-rebbiegħa.
Fi ftit kliem, dan ifisser li l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa ta’ din is-sena huwa
wieħed li ġie mfassal biex tinqatel il-Gamiema, li hija protetta.
Is-sena l-oħra l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa – li minħabba l-moratorju nfetaħ biss
għall-kaċċa fuq is-Summien – tressaq ’il quddiem (mill-10-30 ta’ April għall-perjodu 25
ta’ Marzu-14 ta’ April) biex ikun evitat li jaħbat mal-eqqel tal-passa tal-Gamiem, dati
li xorta kienu sodisfaċenti għal dawk li riedu jikkaċċjaw għas-Summien.
Imma din is-sena l-Gvern ċeda għall-pressjoni biex jakkomoda lil-lobby tal-kaċċaturi li
kien qed jagħmel pressjoni kbira biex jinfetaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għasSummien waqt l-eqqel tal-passa tal-Gamiem. B’hekk il-kaċċaturi jkollhom paraventu
ħalli jkunu jistgħu jisparaw ukoll fuq il-Gamiema, għasfur li llum huwa protett. Dan
imur kontra l-ħidma ta’ konservazzjoni Ewropea biex tiġi mħarsa din l-ispeċi protetta.
Aktar minn hekk, il-pariri tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) u anke l-istudji
xjentifiċi rilevanti ġew injorati mill-Gvern. Dan minkejja li l-ERA anke ssostanzjat ilfatti xjentifiċi, ħadet pożizzjoni kategorika kontra li d-dati jitmexxew lura u
saħanistra marret oltre billi pproponiet li l-istaġun jitmexxa aktar ’il quddiem
b’ġimgħa, jiġifieri jinfetaħ bejn il-15 ta’ Marzu u l-4 t’April, speċifikament biex tkun
evitata l-passa tal-Gamiem.

Ir-rakkomandazzjoni tal-Ornis biex jinfetaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għasSummien – bi kwota massima ta’ 5,000 għasfur – tul il-perjodu 5-25 ta’ April (iż-żewġ
dati inklużi), issa tinsab f’ħoġor il-Ministru tal-Ambjent, li jrid ikun hu li jieħdu ddeċiżjoni finali dwar id-dati magħżula. Madanakollu, kif issa drajna naraw, m’hemm lebda dubju li dawn id-dati se jiġu awtorizzati hekk kif għal darba oħra l-Ornis jibqa’
sempliċiment iservi biss bħala timbru għal dak li jkun irid u jiddeċiedi l-Gvern, blesiġenzi politiċi jibqgħu jiddettaw id-deċiżjonijiet, aktar milli l-fatti xjentifiċi.
Il-fatti xjentifiċi mressqa mit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi
(Wild Birds Regulation Unit, WBRU) u minn BirdLife Malta juru li bejn l-aħħar ġimgħa
ta’ Marzu u nofs April jpassi biżżejjed Summien biex il-kaċċaturi jkollhom staġun talkaċċa suffiċjenti. Il-Carnet de Chasse, li huwa dak li jiddikjaraw il-kaċċaturi nfushom,
ukoll juri li staġun bejn l-aħħar ġimgħa ta’ Marzu u nofs April kien ikun biżżejjed
għalihom biex jaqbdu l-kwota ta’ 5,000 Summiena. (Fl-2017 tul dan l-istess perjodu ta’
tliet ġimgħat kienu reġistrati li nqatlu 12,000 Summiena).
F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha tat ir-reazzjoni tagħha għat-tħabbir tad-dati talistaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa 2018 BirdLife Malta tenniet il-pożizzjoni tagħha li ma
taqbel mal-ebda kaċċa fir-rebbiegħa waqt li stqarret li m’hemm l-ebda dubju li l-bidla
fid-dati tal-istaġun tar-rebbiegħa ta’ din is-sena saret apposta b’mod li jkunu jistgħu
jinqatlu l-Gamiem. M’hemm l-ebda dubju lanqas li minħabba din il-bidla fid-dati se
jkunu fil-fatt qed jinqatlu l-Gamiem u li l-moratorju fuq il-kaċċa tal-Gamiem matul din
ir-rebbiegħa se jkun kważi impossibbli li jiġi infurzat.
Il-President ta’ BirdLife Malta Darryl Grima, is-Segretarju Ġenerali Saviour Balzan u lKap Eżekuttiv Mark Sultana spjegaw li l-infurzar tul l-2017 kien inefiċċjenti u
negliġibbli, u dan wassal biex is-sena l-oħra kienet l-agħar waħda f’dawn l-aħħar
ħames snin f’dak li għandu x’jaqsam mat-tajr protett li nqatel illegalment. Huma
wissew ukoll li din il-bidla fid-dati żżid ir-riskju ta’ aktar azzjonijiet fuq livell
ambjentali mill-Kummissjoni Ewropea fil-konfront ta’ Malta, xi ħaġa li l-Gvern diġà
rriskja ftit ilu meta l-Proċeduri ta’ Ksur (infringement procedures) tal-liġijiet Ewropej
ġew evitati biss wara li tħabbar il-moratorju fuq il-kaċċa għall-Gamiem.
BirdLife Malta se tkun qed tissottometti rapport estensiv lill-Kummissjoni Ewropea bilfatti xjentifiċi kollha u se tkun qed tiddokumenta u tissorvelja l-illegalitajiet kollha
bil-ħsieb li tressaqhom għall-attenzjoni tal-Kummissjoni u titlob li tittieħed azzjoni
mill-ewwel skont kull ċirkostanza partikolari.
“Il-Gvern ma jimpurtahx x’tgħid l-ERA jew x’turi d-data xjentifika. Jinteressawh biss
il-kaċċaturi u lilna, ta’ BirdLife Malta, jinjorana daqslikieku n-nies li nirrappreżentaw u
s-sentimenti li dawn jgħożżu ma jiswew xejn,” sostnew l-uffiċjali ta’ BirdLife Malta,
waqt li komplew jispjegaw li BirdLife Malta qed tiffaċċja pressjoni serja biex
tikkunsidra mill-ġdid li titlob referendum ieħor. Din l-għażla se tiġi kkunsidrata bliskop li għal darba oħra jiġu mobilizzati dawk li għandhom għal qalbhom in-natura u lambjent ta’ pajjiżna.
BirdLife Malta tinsisti li l-Gvern għandu jirrealizza li n-nies fit-triq, il-familji u żżgħażagħ, irrispettivament mit-twemmin politiku tagħhom, jimpurtahom min-natura u
mill-ambjent. Aħna se nkunu qed inħeġġu lil dawn in-nies isemmgħu leħinhom u
jesprimu t-tħassib tagħhom b’kull mezz possibbli.
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Nota lill-edituri:
Jekk tqis li l-kaċċaturi f’Malta u Għawdex jistgħu jikkaċċjaw biss sa 5,000 Summiena tul irrebbiegħa, il-perjodu bejn l-aħħar ta’ Marzu u nofs April, kif kien l-istaġun is-sena l-oħra,
hu biżżejjed biex tintlaħaq din il-kwota. Fil-fatt, tagħrif miġbur mingħand il-kaċċaturi
stess tul l-istess perjodu fis-snin 2002-2006 juri li ġew iddikjarati medja ta’ 5,331
Summiena maqtula. Fl-2007 in-numri miġbura mingħand il-kaċċaturi kienu fil-livell
fenomenali ta’ 12,592 Summiena tul l-istess perjodu tal-kaċċa wara li kien hawn passa
eċċezzjonali ta’ dan l-għasfur. Dan kollu, flimkien mad-data xjentifika kkummissjonata
mill-Gvern stess, juri b’mod ċar li ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex l-istaġun
jiftaħ aktar tard.
Dokumenti mehmużin (PDF):
 Tqabbil tan-numri ta’ Summien u Gamiem li jpassi fir-rebbiegħa (Figuri tad-WBRU)
 Dikjarazzjonijiet ta’ Summien maqtul tul l-istaġuni riċenti tal-kaċċa mill-kaċċaturi
stess
 Analiżi dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa ppreżentata minn BirdLife Malta lill-Kumitat
Ornis fi Frar 2018
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/WgBCizGkbQ
 Għażla ta’ ritratti mill-konferenza tal-aħbarijiet ta’ BirdLife Malta dalgħodu.
Ritratti ta’ Eleni Karatzia
Niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/RRUvjHiWvXE
 Filmati tal-konferenza tal-aħbarijiet ta’ BirdLife Malta dalgħodu. Filmati ta’ Kinga
Kupska, muntaġġ ta’ Nathaniel Attard
Segwi l-konferenza stampa sħiħa hawnhekk:
 http://bit.ly/2oy3rRy

