
 

Il-Prim Ministru m’għandux jiftaħ staġun 
tal-kacca fir-rebbiegħa għax il-kaċċaturi 
mhumiex klassi privileġġjata tas-soċjetà  

L-għaqdiet tal-kaċċa m’għandhomx kontroll fuq il-membri 
tagħhom li qegħdin jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni bla rispett 

lejn is-socjetà, b’diversi għasafar protetti jinqatlu din il-ġimgħa 

 
Meta l-pajjiż kollu qiegħed jagħmel l-almu tiegħu sabiex jikkumbatti s-sitwazzjoni 
tal-COVID-19, il-Prim Ministru għandu jagħraf li l-kaċċaturi mhumiex sezzjoni 
privileġġjata tas-soċjetà Maltija. Huwa assurd li f’dan il-mument delikat il-Gvern 
jikkunsidra b’xi mod li jiftaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegha din is-sena. 
 
Il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana qal: “Jekk il-Ministru għal 
Għawdex Clint Camilleri – li m’għandu l-ebda saħħa legali fuq il-liġijiet ambjentali 
– jew kwalunkwe membru ieħor tal-Kabinett, jiftaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, 
din tkun deċiżjoni irresponsabbli għall-aħħar. Ma jistax ikun li fl-2020 l-gvern ta’ 
pajjiżna jibqa’ jibża’ minn lobby li ma jurix rispett lejn is-soċjetà Maltija u ma 
għandux kontroll fuq il-membri tiegħu stess. Mijiet ta’ kaċċaturi huma konxji ta’ 
din is-sitwazzjoni tant li qegħdin jabbuzaw min-nuqqas ta’ preżenza tal-pubbliku 
u l-pulizija fil-kampanja biex jagħmlu litteralment li jridu. Huwa ta’ għajb li dawn 
l-għaqdiet qegħdin saħansistra jinsistu mal-Gvern li jinfetaħ staġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa! Dan meta l-Gvern għandu prijoritajiet ferm iktar importanti. Dan żgur 
li mhuwiex lanqas iż-żmien opportun biex jiġi mgħobbi iktar piż ta’ infurzar fuq il-
pulizija f’mument daqstant delikat, speċjalment meta d-deroga għall-kaċċa fir-
rebbiegħa tkun tirrikjedi sorveljanza stretta. Il-kaċċa fir-rebbiegħa hija wkoll 
insostenibbli għax tippermetti l-qtil ta’ għasafar li jkunu qed ipassu lejn il-postijiet 
fejn ikunu se jbejtu.” 
 
BirdLife Malta fl-aħħar ġimgħat osservat diversi illegalitajiet kemm ta’ kaċċa kif 
ukoll ta’ nsib. Rapporti li daħlu lil BirdLife Malta mingħand il-pubbliku jindikaw li 
għaddejja kaċċa illegali fuq mijiet ta’ rsieset, tajr tal-plajja u tajr tal-priża li daħlu 
jistkennu f’pajjizna, speċjalment matul il-ġurnata ta’ nhar l-Erbgħa li għadda 25 ta’ 
Marzu 2020. Dawn l-incidenti l-iktar li kienu frekwenti kien f’Għawdex. Uħud 
mill-membri tal-pubbliku li tkellmu magħna spjegaw kif raw b’għajnejhom stess 
diversi kaċċaturi bis-snieter f’idejhom f’diversi partijiet tal-kampanja. Dan kollu 
meta l-istaġun jinsab magħluq. 



 
Fl-aħħar jiem inġabru diversi għasafar tal-priża, inkluża Arpa, li kollha kienu 
kkonfermati milqutin b’tiri ta’ senter. Ilbieraħ, fil-fatt, f’inqas minn 24 siegħa,  
BirdLife Malta rċeviet ukoll Spanjulett u Spanjulett Sekond, flimkien ma’ Bies tar-
Regina li daħlilna aktar kmieni – kollha vittmi ta’ kaċċa illegali. 
 
Wieħed ma jistax jinsa wkoll li fil-każ ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tista’ tittieħed 
dwar l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, is-sitwazzjoni għadha fil-limbu kaġun tad-
deċiżjoni illegali li l-kaċċa u l-insib jitpoġġew taħt il-Ministeru għal Għawdex – 
pass dijaboliku li wassal biex BirdLife Malta tibda azzjoni legali kontra l-Gvern. 
BirdLife Malta qed tqis kull komunikazzjoni jew deċiżjoni li se tkun qed tittieħed 
f’dan is-sens bħala illeġittima jekk ma titteħidx mill-Ministru tal-Ambjent, kif 
stipulat bil-liġijiet ambjentali ta’ Malta. Hu ttamat ukoll li l-Ministru tal-Ambjent 
ma jintużax biex sempliċiment jittimbra d-deċiżjonijiet tal-Ministru għal 
Għawdex.  
 
Filwaqt li l-passa ta’ diversi speċi ta’ għasafar tinsab fil-bidu tagħha għall-istaġun 
tar-rebbiegħa, BirdLife Malta se tibqa’ tosserva l-attività fil-kampanja u 
tikkollabora mal-pulizija kif inhu dmirha filwaqt li tirringrazzja lill-pubbliku għas-
sapport tiegħu biex jiġu rrappurtati l-illegalitajiet. F’dan il-mument partikolari 
għandna nkomplu nassistu lill-awtoritajiet fix-xogħol tagħhom u għaldaqstant 
inħeġġu lill-pubbliku biex ikompli jirrapporta u jagħti sehmu biex innaqqsu 
inċidenti bħal dawn. Fl-istess ħin BirdLife Malta terġa’ tesprimi t-tama tagħha li l-
kriżi tal-Coronavirus fil-pajjiż tgħaddi mill-aktar fis possibbli u trodd ħajr lill-
awtoritajiet tax-xogħol siewi li qiegħed isir. 
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Ritratt mehmuż: 

 L-Arpa (mara, adulta) b’feriti minn tiri ta’ senter fil-ġewnaħ tax-xellug li 
nġabret mix-Xagħra Għawdex fis-26 ta’ Marzu 2020 filgħaxija. L-għasfur kien 
eżaminat mill-veterinarju tal-gvern u nstab li qed isofri minn ksur estensiv fl-
għadam kaġun ta’ kaċċa illegali (Ritratt ta’ Nik Barbara) 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/t-VTu7ym3wJa  

 Filmati tat-tliet għasafar protetti li nġabru f’inqas minn 24 siegħa lbieraħ wara 
li sfaw vittmi tal-kaċċa illegali, fosthom l-Arpa. (Filmati ta’ BirdLife Malta, 
muntaġġ ta’ Nathaniel Attard)  
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