BirdLife Malta terġa’ tiskopri
mansab illegali fil-Forti Rikażli
Intervent konġunt f’waqtu mill-ALE u l-ERA, bl-għasafar
protetti maqbuda illegalment jinħelsu lura fis-selvaġġ
Ir-rebbiegħa tinsab wara l-bieb u għal ħafna speċi ta’ għasafar il-passa tkun
diġà bdiet. Waqt li fil-ġimgħat li ġejjin se naraw ħafna aktar għasafar talpassa, uħud minn dawn l-għasafar li jpassu minn fuq Malta diġà qed
jitpoġġew fil-periklu.
Aktar kmieni l-ġimgħa l-oħra, fil-25 ta’ Frar, bis-saħħa ta’ ħidma
investigattiva li għamilna, identifikajna mansab fil-Kalkara – sit li kien diġà
ġie rrappurtat lill-pulizija fil-passat għall-insib illegali. Wara li ttieħed
filmat tal-inħawi, sar rapport ma’ uffiċjali tat-taqsima tal-pulizija talAdministrative Law Enforcement (ALE) li marru fil-post u sabu kemm
xbieki kif ukoll numru ta’ għasafar maqbuda illegalment miżmumin f’gaġeġ.
Il-mansab mhux irreġistrat, li nstab bi xbieki mitluqin għal riħhom
mingħajr l-ebda sorveljanza, jinsab fil-kumpless tal-Forti Rikażli, li huwa
proprjetà tal-Gvern ta’ Malta, u l-parti l-kbira tiegħu preżentement hi
mikrija lill-Kummissjoni Maltija tal-Films.
Uffiċjali tal-pulizija tal-ALE neħħew ix-xbieki u kkonfiskaw 23 għasfur
protett li kienu qed jinżammu fil-magħluq. Minkejja li ntalab intervent minnaħa tal-esperti tat-Taqsima għar-Regolamentazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi
(Wild Birds Regulation Unit, WBRU), din ma kellhiex ir-riżorsi adegwati
biex tassisti, u l-pulizija kellhom iduru fuq l-esperti tal-Awtorità għallAmbjent u r-Riżorsi (ERA) biex jgħinuhom jidentifikaw l-għasafar li ġew
konfiskati.
L-għasafar – li kienu jvarjaw minn Bliebel (Short-toed Larks) għal Pitirrossi
(Robins), Żiemel (Dunnock), Diżż (Tree Pipit) u għadd ta’ Sponsuni
(Chaffinches) u Ġojjini (Linnets) – ġew eżaminati minn veterinarju, u aktar
tard twaħħlilhom ċurkett u nħelsu minn BirdLife Malta fir-Riserva Naturali
tal-Għadira. Il-kundizzjoni ta’ ħafna minnhom kaġun tas-sitwazzjoni li
kienu qed jinżammu fiha kienet waħda fqira. Iċ-ċrieket li twaħħlu

illegalment fuq l-għasafar flimkien max-xedd li kienu mlibbsin tneħħew
kollha minn fuqhom, qabel mal-għasafar ġew irringjati bi ċrieket ta’
BirdLife Malta u ngħataw il-libertà.
Il-fatt li l-mansab kien armat bix-xbieki fl-art, u bl-għasafar miżmuma fuq ilpost, uħud minnhom imbragati biex jintużaw bħala lixka (decoys) għal
għasafar oħrajn, juri b’mod ċar li n-nassab kellu l-intenzjoni li jaqbad lgħasafar illegalment fil-ġimgħat li ġejjin.
Qegħdin inxandru dan il-video b’filmati esklussivi li jiddokumenta loperazzjoni sħiħa li saret mir-rejd tal-pulizija sal-mument li l-għasafar
inħelsu lura fis-selvaġġ fejn hu posthom.
Min-naħa tagħna nagħtu prosit kemm lill-ALE kif ukoll lill-ERA għallintervent f’waqtu tagħhom f’dan il-każ li mhux biss salva l-ħajja ta’ dawn lgħasafar, imma wassal ukoll biex dawn ma jintużawx bħala għasafar tattaħrik għal aktar insib illegali f’dan il-post. L-investigazzjonijiet tal-pulizija
għadhom għaddejjin.
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1. L-għasafar protetti maqbduda illegalment li nstabu fil-Forti Rikażli
2. Bliebel konfiskati mill-pulizija
3. Sponsuni u Ġojjini
4. Pitirross f’kundizzjoni fqira
5. Uħud mill-għasafar qabel inħelsu
6. L-għasafar qed jinħelsu lura fis-selvaġġ fir-Riserva Naturali tal-Għadira
Ara/niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/my8FL4mDS-Y
 Video editjat li jiddokumenta l-operazzjoni sħiħa minn xħin instab dan ilmansab illegali sa xħin l-għasafar inħelsu lura fis-selvaġġ

