
 

Il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa  
fir-rebbiegħa bħalissa jkun l-aktar att 

irresponsabbli tal-PM Robert Abela 
Il-Kabinett jitlob laqgħa urġenti tal-Kumitat ORNIS biex 

sempliċiment jifformalizza staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
 
Kull deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jikkunsidra li jiftaħ l-istaġun 
tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena għal speċi waħda, is-Summiena, tkun l-
aktar att irresponsabbli possibbli. Filwaqt li l-pubbliku qed jintalab jibqa’ d-
dar fid-dawl tat-theddida globali tal-virus COVID-19 – b’aktar regolamenti 
ħorox jitħabbru lbieraħ stess fil-konfront ta’ gruppi ta’ erba’ persuni jew aktar 
li issa se jiġu mmultati jekk jinqabdu fil-pubbliku – il-Kabinett talab laqgħa 
urġenti tal-Kumitat ORNIS biex sempliċiment jifformalizza l-ftuħ ta’ staġun tal-
kaċċa fir-rebbiegħa. 
 
Il-ftuħ ta’ staġun bħal dan ikun ukoll pass mill-aktar irresponsabbli fid-dawl 
tal-fatt li l-kundizzjonijiet tad-deroga mid-Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar – li 
Malta hi obbligata tosserva u tirrispetta – jirrikjedu li għal kull 1,000 kaċċatur 
għandu jkun hemm seba’ uffiċjali tal-pulizija jew persuni li jaraw li l-liġi tkun 
qed tiġi infurzata. Fid-dawl tal-fatt li l-pulizija u l-forzi tas-sigurtà huma 
mgħobbijin sew u involuti f’attivitajiet relatati mal-kriżi COVID-19, mhux biss 
ikun impossibbli għall-pulizija li tinforza l-liġi, imma l-Gvern ikun qed jonqos 
ukoll b’mod sfaċċat mir-responsabbiltà tiegħu jekk jiftaħ staġun bħalissa. 
 
BirdLife Malta tfakkar ukoll lill-Prim Ministru Robert Abela li fis-sitwazzjoni 
preżenti l-kaċċaturi u n-nassaba mhuma qed jiddejqu xejn jiġu jaqgħu u jqumu 
mil-liġi, u qed joħorġu għall-kaċċa meta dan mhux permess f’dan iż-żmien tas-
sena, waqt li f’ħafna mnasab attivi qed jinqabdu ħafna għasafar tal-għana, 
meta l-insib fir-rebbiegħa ilu illegali għal għaxar snin jew aktar. BirdLife Malta 
tappella lill-Prim Ministru biex ikollu l-kuraġġ morali li jieħu deċiżjonijiet fl-
interess nazzjonali. F’dan il-mument, BirdLife Malta tifhem li s-saħħa tal-pajjiż 
hija prijorità, imma ma tista’ taċċetta qatt li l-ħarsien tan-natura jingħata l-
ġenb. 
 



L-għaqdiet tal-kaċċa u l-insib ma jistgħux jibqgħu jżommu lill-politiċi ostaġġi u 
BirdLife Malta ssejjaħ lill-Prim Ministru biex jieħu pożizzjoni ċara u li ma tħalli 
l-ebda dubju favur l-oqsma kollha tas-soċjetà u favur in-natura inġenerali. 
BirdLife Malta tfakkar ukoll lil Dr Abela li d-deċiżjoni illegali li jpoġġi l-Kumitat 
ORNIS, il-Wild Birds Regulation Unit (WBRU) u r-Regolamenti dwar il-
Konservazzjoni tal-Għasafar taħt il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, qed 
tkompli timmina l-wegħda tiegħu li jmexxi gvern b’impenn favur il-ħarsien 
tal-ambjent. Skont il-liġijiet ambjentali ta’ Malta, il-Ministru Camilleri 
m’għandux is-saħħa legali li jieħdu deċiżjonijiet dwar il-kaċċa u l-insib. 
 
Hemm bżonn li nieħdu azzjoni. Id-deċiżjoni jew il-kunsiderazzjoni li jinfetaħ 
staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa titfa’ lil pajjiżna lura fil-Medju Evu. Il-Prim 
Ministru għandu jiddikjara ċar u tond li l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għall-
2020 mhux se jinfetaħ għax is-sitwazzjoni delikata li ninsabu fiha llum titlob 
sforz u responsabbiltà minn kulħadd. 
 
Kif jidher ċar mill-filmati li qed inxandru llum, fi spazju ta’ ftit jiem biss fi 
tmiem il-ġimgħa li għaddiet, BirdLife Malta rċeviet seba’ għasafar oħra protetti 
li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali – tliet Spanjuletti u erba’ Bagħdan Ħomor. 
Dawn kollu tniżżlu mill-kaċċaturi bejn il-Ġimgħa u lbieraħ, u kollha kienu 
kkonfermati bħala vittmi tal-kaċċa illegali mill-veterinarju tal-gvern. 
 
TMIEM 
 

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard 
BirdLife Malta Communications Manager 
Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
 
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/t-TFcgKdj2Tv  

 Ritratti tas-seba’ għasafar protetti li nġabru minn BirdLife Malta bejn nhar il-
Ġimgħa u lbieraħ wara li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali (Ritratti ta’ BirdLife 
Malta) 
 

Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/t-zNXMUFDsNj  
 Filmati ta’ wħud mill-għasafar protetti li nġabru minn BirdLife Malta bejn 

nhar il-Ġimgħa u lbieraħ wara li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali (Filmati ta’ 
BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Nathaniel Attard) 

 

 
 

https://youtu.be/Ga3-bQudvCY
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