
  

 

M’għandux jinfetaħ staġun tal-kaċċa 
għall-Gamiema fir-rebbiegħa 

Il-konklużjoni tal-FKNK li “l-kaċċa għall-Gamiem fir-rebbiegħa 
mhix ta’ detriment għal din l-ispeċi vulnerabbli” ma treġix 

 
BirdLife Malta topponi bil-qawwa s-suġġeriment tal-għaqdiet tal-kaċċaturi li l-
Gvern jiftaħ staġun tal-kaċċa għall-Gamiem tul ir-rebbiegħa. 
 
Ftit biss qabel il-laqgħa tal-Kumitat Ornis dwar dan is-suġġett li hija skedata għal-
lum waranofsinhar, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) 
ilbieraħ ħarġet stqarrija u ssottomettiet rapport biex tipproponi t-tneħħija tal-
moratorju fuq il-kaċċa għall-Gamiem fir-rebbiegħa. 
 
F’konferenza tal-aħbarijiet li saret aktar kmieni llum b’reazzjoni għall-istqarrija 
tal-FKNK li ntbagħtet lill-midja, BirdLife Malta spjegat għalfejn il-konklużjoni li “l-
kaċċa għall-Gamiem tul ir-rebbiegħa m’għandha l-ebda effett fuq il-popolazzjoni 
ta’ din l-ispeċi vulnerabbli” ma treġix: 
 
1) L-argument li l-kaċċa għall-Gamiem tul ir-rebbiegħa m’għandhiex impatt 

negattiv fuq l-ispeċi mhux qed jiġi ppruvat mill-FKNK. Ir-responsabbiltà li 
tipprova dan taqa’ kompletament fuq spallejn l-FKNK li mhi qed tipprovdi l-
ebda provi xjentifiċi. Għall-kuntrarju d-dokument tal-Kummissjoni Ewropea 
dwar l-Ispecies Action Plan li għandu l-għan li jsalva lill-Gamiema jirrikonoxxi li 
l-kaċċa hija kaġun li din l-ispeċi qed tonqos, u aktar minn hekk l-istess pjan 
jitlob projbizzjoni fuq il-kaċċa għal dan l-għasfur madwar l-Ewropa kollha 
sabiex l-ispeċi tkun tista’ tirkupra. 

 
2) Irrispettivament minn dan kollu, sentejn mhumiex perjodu twil biżżejjed 

biex ikun stabbilit jekk moratorju fir-rebbiegħa jistax ikollu effett pożittiv 
fuq l-istatus tal-Gamiema, speċjalment meta l-moratorju tas-sena li għaddiet 
kien noneżistenti b’eluf ta’ Gamiem jinqatlu tul l-istaġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa. L-istaġun tal-2018 serva biss bħala paraventu għax il-Gvern għażel li 
jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa għas-Summien tul l-eqqel tal-passa tal-Gamiem. Il-
popolazzjoni tal-Gamiem ilha qed tonqos għal dawn l-aħħar 30 sena, u żgur li 
moratorju ta’ sentejn f’Malta bi ftit li xejn infurzar mhux se jġib lura lill-
popolazzjoni mill-estinzjoni. 

 
L-FKNK qed titlob lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex juri rieda politika favur il-
kaċċaturi. Dr Muscat diġà wera r-rieda tiegħu mill-ewwel ġurnata, meta għen biex 
jintrebaħ ir-referendum, meta ppermetta sigħat itwal għall-kaċċa fil-ħarifa, u 
meta fetaħ staġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa fl-eqqel tal-passa tal-Gamiem sabiex il-
kaċċaturi jkunu jistgħu jisparaw fuq din l-ispeċi vulnerabbli. Wieħed ma jistax 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20Turtle-Dove.pdf
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jinsa lanqas li l-Prim Ministru Muscat reġa’ introduċa staġuni tal-insib għall-
għasafar tal-għana li wasslu biss biex Malta nstabet ħatja mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja li kisret id-Direttiva Ewropa tal-Għasafar u kienet ordnata twaqqaf din il-
prattika. 
 
Il-kaċċaturi issa qed jitolbu li l-Kummissjoni Ewropea u Dr Joseph Muscat jiddiskutu 
u jaqblu fuq deroga għall-kaċċa tal-Gamiem fir-rebbiegħa. Dan imur kontra l-
protokoll fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE) għax il-Kummissjoni m’għandha qatt taqbel 
fuq derogi minn qabel. Minkejja f’dan, aħna fiduċjużi li l-UE mhix se tippermetti 
dan u jekk Malta tiftaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għall-Gamiem terġa’ tispiċċa 
quddiem il-qorti b’miżura temporanja imposta fuqha sabiex twaqqaf il-kaċċa fir-
rebbiegħa sakemm jiġi deċiż il-każ. 
 
M’hemm xejn tradizzjonali jew kulturali fil-qtil tal-Gamiem speċjalment issa li ġiet 
iddikjarata bħala speċi vulnerabbli wara snin li ilha tonqos il-popolazzjoni ta’ dan 
l-għasfur. Żgur li din il-prattika ma tidentifikaniex bħala Maltin u bla dubju lanqas 
tgħaqqadna bħala soċjetà. Anzi tbiegħed lil pajjiżna mill-kumplament tal-Unjoni 
Ewropea. Li jridu l-Maltin hu li jkunu jistgħu joħorġu fin-natura u jgawdu s-sbuħija 
tagħha u mhux li l-kampanja tagħna tispiċċa ostaġġ tal-kaċċaturi jisparaw fuq l-
għasafar tul l-istaġun li fih ibejtu. Waqt li madwar l-Unjoni Ewropea nsibu żewġ 
kaċċaturi għal kull kilometru kwadru ta’ art, f’Malta għandna 40, li jagħmel minn 
din il-prattika waħda mhux sostenibbli speċjalment tul ir-rebbiegħa. 
 
Kuntrarju għal dak li qed tgħid l-FKNK, l-illegalitajiet f’Malta qed jiżdiedu – l-2018 
kienet l-agħar sena fl-aħħar sitt snin għal dak li għandu x’jaqsam mal-qtil illegali 
ta’ tajr protett. U kuntrarju għal dak li tridna nemmnu l-istess FKNK, il-moratorju 
kien impost biss sabiex il-kaċċaturi jħarsu l-interessi tagħhom għal staġuni tal-
kaċċa fir-rebbiegħa tal-futur, għax kienu jafu li kieku nfetaħ staġun tal-kaċċa 
għall-Gamiem fl-2017 l-Unjoni Ewropea kienet tordna li jingħalaq darba għal 
dejjem. 
 
BirdLife Malta għandha biss vot wieħed minn total ta’ sebgħa fil-Kumitat Ornis li 
jirrakkomanda lill-Gvern dwar kwistjonijiet marbutin mal-istaġuni tal-kaċċa. Fil-
laqgħa tal-lum aħna se nressqu din il-kwistjoni flimkien ma’ oħrajn għall-attenzjoni 
tal-membri biex nippruvaw nipperswaduhom jirrifjutaw il-proposta li jinfetaħ 
staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għall-Gamiem. Se nkunu qed niktbu wkoll lill-Prim 
Ministru u lill-Kummissjoni Ewropea f’dan ir-rigward. 
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Ħoloq utli (agħfas fuqhom biex tiftaħ): 

 International Single Species Action Plan għall-Konservazzjoni tal-Gamiema 
Streptopelia turtur (2018 to 2028) – Oġġettiv 3.1, Paġna 23 

 Ir-Red List ta’ Speċi Mhedda tal-IUCN (Gamiema) 
 
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/t-9nS6nAOlpq  

1. Gamiema (Ritratt ta’ Aron Tanti) 
2. Gamiema maqtula (Ritratt ta’ BirdLife Malta) 
3. BirdLife Malta tirreaġixxi għall-proposta tal-FKNK (Ritratt ta’ Jose Luque Montero) 
4. Il-konferenza stampa ta’ BirdLife Malta dalgħodu (Ritratt ta’ Jose Luque Montero) 
5. Il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana, akkumpanjat mill-Conservation 

Manager Nicholas Barbara (xellug) u l-President Darryl Grima (lemin) jindirizza lill-
ġurnalisti (Ritratt ta’ Jose Luque Montero)  

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/LwAWthQZM70  

 L-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa tas-sena l-oħra kif dokumentat minn BirdLife 
Malta. Fl-2018 infetaħ staġun għas-Summien fl-eqqel tal-passa tal-Gamiem 
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