BirdLife Malta titlob azzjoni mill-Gvern fid-dawl
ta’ zero tolerance fuq il-qtil ta’ tajr protett.
L-FKNK titlef il-kontroll fuq il-membri bil-konferma tal-qtil
ta’ seba’ Ċikonji Bojod
B’reazzjoni għall-qtil ta’ tliet Ċikonji Bojod oħra lbieraħ filgħaxija fil-Magħtab,
BirdLife Malta tistenna azzjoni ċara mill-Gvern li turi li mhux se jittollera iktar
atroċitajiet bħal dawn, speċjali issa li jidher biċ-ċar li l-għaqda tal-kaċċaturi tilfet
il-kontroll tal-membri tagħha.
Il-ġimgħa l-oħra 18-il Ċikonja Bajda għaddiet minn fuq Malta u nhar il-Ġimgħa 4 ta’
Awwissu erbgħa minnhom intlemħu jinqatlu. F’kuntrast mal-kundanna millpubbliku, il-lobby tal-kaċċa mmexxi mill-FKNK (Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba
Konservazzjonisti) ħarġet stqarrija li fiha waħħlet fil-Kummissjoni Ewropea u lQorti Ewropew tal-Ġustizzja (ECJ) għal dawn l-atti illegali, donnhom biex jgħidu li
dan huwa li jiġri meta l-kaċċaturi ma tgħaddix tagħhom. Kienu biċ-ċar qed
jirreferu għall-verdett riċenti tal-ECJ dwar id-deroga tal-insib fuq l-għasafar talgħana li ġab fit-tmiem din il-prattika f’Malta. U issa fl-isfond tal-pożizzjoni li ħadu,
tliet Ċikonji Bojod oħra inqatlu b’tiri lbieraħ filgħaxija fil-Magħtab.
Mill-qatgħa oriġinali ta’ 18, illum baqa’ biss sitt għasafar, u għalkemm seba’ biss
intlemħu jinqatlu, mhemmx wisq dubju li l-ħamsa l-oħra nqatlu wkoll minn
kaċċaturi. Bħalissa huwa staġun miftuħ biss għall-kaċċa tal-fenek binhar.
BirdLife Malta tirringrazzja lill-Pulizija u l-pubbliku li ngħaqdu fil-kundanna ta’
dawn l-atroċitajiet u li qed jassistu lill-Pulizija billi jċemplu, jiffilmjaw u
jirrappurtaw dawn l-inċidenti. Kien bis-saħħa ta’ din l-għajnuna mill-pubbliku li
tnejn min-nies qed jiġu investigati, u wieħed minnhom ittella’ l-qorti u nżamm
arrestat.
Mark Sultana CEO qal: “Dawn l-iżviluppi juru diversi affarijiet: l-ewwelnett li lgħaqdiet tal-kaċċaturi tilfu l-kontroll tal-membri tagħhom u iktar kaċċaturi qed
jinjoraw il-liġi, speċjalment wara l-aħħar stqarrija tal-FKNK. Juru wkoll biċ-ċar li lliġi u l-pieni kurrenti mhumiex deterrent biżżejjed biex il-kaċċaturi ma joqtlux tajr
protett.” BirdLife Malta fakkret li fl-2014, wara l-qtil ta’ Ċikonji Bojod fil-Magħtab,
il-Gvern kien għolla l-multi (ara link isfel). Mid-dehra dan ma kellux effett peress li
f’dawn l-aħħar snin il-kaċċa illegali żdiedet.
"Il-lobby tal-kaċċa jaħsbu li jistgħu jżommu pajjiżna ostaġġ. Il-Prim Ministru

għandu juri min hu li fil-fatt imexxi u jieħu d-deċiżjonijiet it-tajba f’dal-pajjiż.
Inħeġġuh jagħti messaġġ ċar ta’ zero tolerance f’inċidenti bħal dawn, billi jieħu
azzjoni u deċiżjonijiet konkreti,” insista Sultana.
Minn issa sal-aħħar ta’ Ottubru Malta u Għawdex isiru lok fejn eluf ta’ għasafar li
jkunu qed ipassu jinżlu jistrieħu, fosthom ħafna speċi protetti bħal tajr tal-priża u
tajr ieħor kbir bħaċ-Ċikonja Bajda u ċ-Ċikonja Sewda. Biex jgħin fl-infurzar ta’
dawn l-għasafar spettakolari l-Gvern għandu jikkunsidra li ma jiftaħx l-istaġun talkaċċa qabel Novembru. Dan jagħti messaġġ ċar li pajjiżna ma jittollerax lil min ma
jirrispettax il-liġi.
“Nistennew ukoll li l-Gvern jagħmel strateġija biex ixejjen il-kaċċa illegali li
reġgħet qed tiżdied f’Malta. Għandu jirrevedi l-liġi tal-ibbalzmar, il-curfews fuq ilkaċċa waqt il-passa, jinvesti f’wildlife crime unit bis-serjetà u jerġa’ jibda lproċess ta' tagging u verifikar tal-kollezzjonijiet ta’ tajr ibbalzmat,” kompla Mark
Sultana.
“Ir-reazzjoni mill-pubbliku hija sinjal ċar li jrid azzjoni mill-Gvern. Il-Prim Ministru
għandu jirrealizza li l-maġġoranza vasta tal-Maltin u l-Għawdxin iridu jaraw ħarsien
aħjar tal-għasafar u miżuri li ma jtaffu l-ħsara ambjentali. Għandu jagħti widen lil
dawn il-messaġġi u ma jkomplix iħalli l-pajjiż jinżamm ostaġġ minn lobby tal-kaċċa
li tittollera l-illegalitajiet. F’isem BirdLife Malta nirringrazzja lil dawk kollha li
wrew biċ-ċar il-pożizzjoni tagħhom fuq din il-kwistjoni. Huwa l-pubbliku in
generali li jagħtina l-ikbar tama li l-affarijiet jistgħu jitranġaw, imma d-deċiżjoni
issa hija tal-Gvern u tal-Gvern biss."
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Ħoloq utli:
*Gov Press release dated March 2014 following the killing of White Storks in Maghtab

https://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2014/March/24/pr
140574.aspx

