
  

 

Qtil rampanti ta’ għasafar protetti 
madwar Malta u Għawdex kollha 

Kollox jindika li nqatlu eluf ta’ Gamiem minkejja li l-istaġun 
tal-kaċċa suppost kien miftuħ biss għas-Summien 

 
L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena li wasal biex jagħlaq, serva għal 
darba oħra bħala paraventu biex il-kaċċaturi joħorġu jisparaw għal kulma jaraw itir 
quddiemhom. It-timijiet tagħna fil-kampanja nnutaw li l-kaċċaturi fir-realtà ma 
kinux qed jikkaċċjaw għas-Summien – li suppost kienet l-unika speċi permessa li 
ssir kaċċa fuqha bil-liġi – imma kienu qed jisparaw fuq kull għasfur protett li jaraw. 
 
Waqt konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni llum, BirdLife Malta ħabbret li tul l-
istaġun s’issa ġabret 10 għasafar protetti li ġew ikkonfermati mill-veterinarju li 
spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali. Għasfur ferut ieħor inġabar proprju waqt li 
kienet għaddejja l-konferenza stampa u ntwera lill-ġurnalisti preżenti fl-uffiċċji ta’ 
BirdLife Malta qabel ma ttieħed għand il-veterinarju li aktar tard ikkonfermat li 
wkoll kien intlaqat b’tiri ta’ senter. Dan ifisser li l-ammont ta’ għasafar feruti jew 
maqtula illegalment tela’ għal 11. Dan hu biss persentaġġ żgħir mit-total ta’ 
għasafar maqtula għax kienu osservati ħafna speċi oħrajn qed jiġu kkaċċjati, 
inkella b’sinjali ċari ta’ saqajn u ġwienaħ feruti kkaġunati minn tiri ta’ senter. Din 
hija biss farka żgħira minn dak li qed jiġri verament fil-kampanja, bl-illegalitajiet 
marbutin mal-kaċċa din ir-rebbiegħa jkunu rampanti. 
 
Fil-fatt BirdLife Malta hija tal-fehma li mijiet ta’ Gamiem inqatlu tul l-aħħar jiem u 
dan seħħ minħabba li d-dati tal-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa din is-sena 
tmexxew apposta biex jaħbtu mal-eqqel tal-passa ta’ dan l-għasfur protett. Huwa 
ċar li l-istess ammont ta’ Gamiem li nqatel tul l-istaġuni tar-rebbiegħa ta’ qabel il-
moratorju reġa’ nqatel din is-sena, jekk mhux iżjed, irrispettivament mill-fatt li 
dan kien illegali. Huwa ta’ dispjaċir li tara numru kbir ta’ kaċċaturi jisparaw fuq il-
Gamiem, li wħud minnhom ġew irreġistrati fuq filmati, u dan għandu jħammar 
wiċċ dawk li appoġġjaw id-deċiżjoni li l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-
sena jiġi mċaqlaq biex jaħbat mal-qofol tal-passa tal-Gamiema. 
 
Prova oħra ċara ta’ dan hu l-fatt li waqt li tul l-aħħar ġimagħtejn instemgħu eluf 
ta’ tiri fl-inħawi kollha tal-pajjiż, l-ammont ta’ Summien iddikjarat bħala maqbud 
hu biss ta’ 229, skont tagħrif li għandha f’idejha t-Taqsima tar-Regolamentazzjoni 
għall-Għasafar Selvaġġi (Wild Birds Regulation Unit, WBRU). 
 
 

https://youtu.be/pvC3xrCb-5A


  

Il-President ta’ BirdLife Malta Darryl Grima, il-Kap Eżekuttiv Mark Sultana u l-
Conservation Manager Nicholas Barbara spjegaw li l-filmati u d-dokumentazzjoni 
kollha miġbura se jiffurmaw parti minn rapport li BirdLife Malta se tibgħat lill-
Kummissjoni Ewropea, li għandha d-dmir li tiċċekkja jekk l-istaġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa ta’ din is-sena mexiex skont il-parametri stipulati, fost l-oħrajn biex 
ikun assigurat li ma tinqatilx il-Gamiema, li llum hija klassifikata bħala vulnerabbli. 
 
Il-11-il għasfur protett li nġabru minn BirdLife Malta u l-pulizija mill-bidu tal-
istaġun fl-1 ta’ April sal-lum kollha nstabu minn membri tal-pubbliku. Dan it-total 
jammonta għal għasfur kull jumejn, u f’ġurnata minnhom (it-12 ta’ April) inġabru 
żewġ għasafar maqtula fi spazju ta’ 24 siegħa. Tul l-aħħar ġimgħa – meta l-passa 
ta’ ħafna mill-għasafar bdiet tirranka sew – BirdLife Malta rċeviet għasfur ferut 
kuljum. 
 
Meta ninsabu jumejn ’il bogħod mill-għeluq tal-istaġun, l-ispeċi miġburin sal-lum 
ivarjaw minn tajr tal-priża protett bħal Bagħdan Ħomor, Bagħdan Abjad u 
Spanjuletti sa għasafar iżgħar li kienu saħanistra jinkludu Gallozz Iswed. Tlieta 
mill-għasafar feruti li rċivejna kienu Gamiem li jindika b’mod ċar il-livell ta’ kaċċa 
illegali fuq il-Gamiem li kien hawn tul l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa. Fid-dawl 
tal-fatt li l-passa tal-Gamiem mistennija tkompli tul dak li fadal minn April u 
Mejju, u anke l-fatt li l-kaċċaturi mhux qed isibuha diffiċli li jikkaċċjaw għall-
Gamiem, hu kruċjali li jkompli jsir l-infurzar anke wara li jagħlaq l-istaġun nhar is-
Sibt li ġej. 
 
Għal darba oħra BirdLife Malta tinsisti li Malta m’għandhiex tapplika deroga mid-
Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar biex tiftaħ aktar staġuni tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
għax dan huwa ż-żmien tas-sena meta l-għasafar ikunu qed ipassu lejn il-postijiet 
fejn ibejtu sabiex jirriproduċu. 
 
Għal darba oħra wkoll qed insejħu lill-Gvern biex meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet 
bħal dawn jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu fuq id-data u l-istudji xjentifiċi minflok 
iħalli lilu nnifsu jiġi influwenzat minn kunsiderazzjonijiet politiċi. Qed nappellaw 
ukoll biex ir-responsabbilitajiet tal-infurzar fi ħdan id-WBRU jgħaddu taħt l-
Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) waqt li titwaqqaf taqsima speċjalizzata fi 
ħdan il-korp tal-pulizija li tkun responsabbli esklussivament mir-reati kriminali 
marbutin mal-ambjent. 
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Mehmuża: 

 Lista tal-għasafar protetti miġburin minn BirdLife Malta u l-pulizija wara li spiċċaw 
fil-mira tal-kaċċa illegali sad-19 ta’ April 
 

Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/RO0JFst9Ow  
1. Bagħdan Aħmar ferut miġbur mill-Għasri, Għawdex 
2. Bagħdan Aħmar ferut miġbur mill-Miżieb 
3. Gamiema misjuba fix-Xemxija 
4. Gamiema li nġabret minn Ħal Għaxaq 
5. Bagħdan Abjad miġbur minn Marsaskala 
6. Gallozz Iswed li nstab fil-Marfa 
7. Spanjulett ferut misjub mill-pubbliku f’Ħaż-Żebbuġ 
8. Gamiema rkuprata minn Birżebbuġa 
9. Spanjulett li spiċċa fil-mira tal-kaċċaturi f’Marsaskala 
10. Bagħdan Aħmar ferut li nġabar minn Wied is-Sewda f’Ħal Qormi 
11. Spanjulett ferut miġbur mis-Siġġiewi 
12-16. Għażla ta’ ritratti mill-konferenza stampa ta’ dalgħodu (mix-xellug għal-lemin 
Nicholas Barbara, Mark Sultana u Darryl Grima) 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: 

1. L-ewwel vittma li nafu biha tal-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa 2018, Bagħdan 
Aħmar li nstab minn membri tal-pubbliku fl-Għasri fis-6 ta’ April: 
https://youtu.be/lWP56UUm4MQ  

 
2. Bagħdan Aħmar ferut misjub fil-Miżieb fit-8 ta’ April: 

https://youtu.be/IlctPPtkTRY 
 

3. Bagħdan Aħmar ieħor ferut b’tiri ta’ senter li nstab mill-pubbliku f’Wied is-Sewda, 
ftit ’il bogħod mill-Bypass tal-Imrieħel jumejn ilu: 
https://youtu.be/UGd0HnMpybo  
 

4. L-Ispanjulett ferut li ntwera lill-ġurnalisti dalgħodu, l-aktar vittma riċenti tal-kaċċa 
illegali f’dan l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa: 
https://youtu.be/pvC3xrCb-5A  
 

5. Bagħdan Abjad b’sinjali evidenti ta’ feriti kkaġunati minn tiri ta’ senter osservat 
waqt li kien qed itir fl-ewwel jum tal-istaġun:  
https://youtu.be/6254hrz0uiY  
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