
 

Il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa  
fir-rebbiegħa huwa inġust fuq  

is-soċjetà 
 
Waqt li l-poplu Malti u Għawdxi qed jintalab jibqa’ ġewwa u jevita attivitajiet 
mhux neċessarji fuq barra, sezzjoni daqs naqra li tirrappreżenta 1% tal-
popolazzjoni minn għada se jkollha l-permess toħroġ iddur fil-kampanja u 
tispara fuq l-għasafar. Il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa f’mument 
daqstant delikat huwa inġust fuq il-poplu Malti u Għawdxi li bħalissa jinsab 
magħqud biex jiġġieled kontra l-kriżi tal-pandemija COVID-19. Minbarra f’din l-
inġustizzja, BirdLife Malta tfakkar lill-Gvern li l-kaċċa fir-rebbiegħa tmur 
kontra d-Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar għar-raġuni sempliċi li l-għasafar li 
jkunu fi triqithom lejn il-postijiet fejn ikunu se jbejtu għandhom jiġu mħarsa, u 
mhux maqtula. 
 
Is-sitwazzjoni tal-COVID-19 poġġiet ukoll taħt pressjoni qawwija lill-Korp tal-
Pulizija u wieħed jiddubita serjament kemm il-Gvern jista’, f’dan il-mument, 
jiddedika l-ammont rikjest ta’ uffiċjali tal-infurzar biex jikkontrollaw il-kaċċa 
fir-rebbiegħa kif titlob il-liġi. Il-Gvern għandu bżonn madwar 35 uffiċjal tal-
pulizija f’Malta u sebgħa oħra f’Għawdex tul il-ħinijiet li tkun miftuħa l-kaċċa, 
jiġifieri minn sagħtejn qabel is-sebħ sa nofsinhar. BirdLife Malta diġà 
kkomunikat mal-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni kif ukoll dwar il-
fatt li għal darba oħra l-Gvern għażel id-dati għall-kaċċa tas-Summiena fir-
rebbiegħa b’mod li jaħbtu mal-qofol tal-istaġun tal-passa tal-Gamiema, li llum 
hija kklassifikata bħala vulnerabbli. 
 
L-istaġun li se jiftaħ nhar il-Ġimgħa u jibqa’ miftuħ sat-30 ta’ April ġie mfassal 
b’mod li jservi bħala paraventu biex il-kaċċaturi jkunu jistgħu jisparaw xorta 
waħda fuq il-Gamiema, minkejja li hija protetta, flimkien ma’ numru ta’ 
għasafar oħra protetti. In-nuqqas ta’ infurzar u dixxiplina min-naħa tal-
kaċċaturi stess jawguraw biss rebbiegħa oħra ddominata minn massakru ta’ 
tajr protett. Fil-fatt, sal-lum, mill-għeluq tal-aħħar staġun tal-kaċċa BirdLife 
Malta u l-Pulizija diġà rċivew 21 għasfur protett li nafu li li spiċċaw fil-mira tal-
kaċċa illegali. Dawn kollha tniżżlu matul l-istaġun magħluq, bl-aktar riċenti 
jkunu żewġ Spanjuletti, Spanjulett Sekond u saħanistra Ħuttafa – li kollha 
nġabru tul il-weekend li għadda, kif juri dan il-video li qed inxandru llum. Il-

https://www.iucnredlist.org/species/22690419/154373407
https://youtu.be/b8cAEgXhdDM


video jinkludi wkoll filmati ta’ kaċċaturi qed jisparaw fuq Russett Aħmar 
protett fl-inħawi ta’ Xrobb l-Għaġin nhar il-Ħadd li għadda, fi prova oħra tal-
kaċċa illegali rampanti li għaddejja bħalissa fil-kampanja meta l-istaġun għadu 
magħluq. 
 
Il-Conservation Manager ta’ BirdLife Malta Nicholas Barbara qal: “Fid-dawl ta’ 
dan kollu aħna se nagħmlu minn kollox biex inkunu ta’ deterrent għall-
illegalitajiet u matul Spring Watch, li huwa l-kamp annwali tagħna, se niffukaw 
fuq zoni partikolari li huma magħrufin għall-illegalitajiet. Waqt li se nżuru 
diversi nħawi fil-kampanja, se nkunu f’kuntatt kontinwu mal-pulizija li bla 
dubju ta’ xejn għandna bżonn il-koperazzjoni tagħhom daqskemm huma 
għandhom bżonn tagħna. Neħtieġu wkoll l-għajnuna tal-pubbliku biex 
jirrapporta kull illegalità li jista’ jiltaqa’ magħha lill-pulizija fuq 119 u lilna fuq 
7925 5697.” 
 
Il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana żied: “L-istaġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa m’għandu jinfetaħ qatt għal diversi raġunijiet marbutin mal-
prinċipju tal-konservazzjoni, imma din is-sena il-kriżi tal-pandemija hija raġuni 
oħra mill-aktar rilevanti għalfejn m’għandux jinfetaħ iktar u iktar. Jekk qatt 
kien hemm dubju dwar kemm il-kaċċa hija prattika egoista, dan huwa aktar ċar 
f’dan il-mument meta minkejja li qed isir sforz nazzjonali kollettiv mill-
pubbliku biex il-kriżi tal-pandemija tiġi kkontrollata, l-għaqdiet tal-kaċċaturi 
jħarsu biss lejn l-interessi tal-membri tagħhom. Dan jikkuntrasta b’mod 
drastiku mal-mod kif jaħdmu BirdLife Malta u l-eNGOs, jiġifieri fl-interes 
komuni tal-pajjiż. 
 
Biex tkompli tgħaxxaqha, għandna Prim Ministru li jikkunsidra l-kaċċaturi 
bħala sezzjoni privileġġjata tas-soċjetà, anke meta l-kaċċa minnha nfisha diġà 
hija privileġġ. Dan kollu jfisser li rridu naħdmu aktar u llum aktar minn qatt 
qabel qed nappellaw lill-pubbliku biex jappoġġjana. Aħna grati lejn il-midja 
indipendenti, is-soċjetà ċivili b’mod ġenerali u ħafna kontributuri, uħud 
minnhom anke qrib il-Partit Laburista, li personalment esprimew in-nuqqas ta’ 
qbil tagħhom ma’ din id-deċiżjoni. Inħeġġu oħrajn biex jagħmlu l-istess u lill-
pubbliku biex jingħaqad magħna f’din il-ġlieda biex inħarsu l-wirt naturali 
tagħna.” 
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Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
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Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
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Ħoloq utli (agħfas fuqhom biex tiftaħhom): 
 Informazzjoni dwar l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa flimkien ma’ gwida pass 

pass kif għandhom tirrapporta kaċċa illegali lill-pulizija 
 Id-differenzi ewlenin bejn is-Summiena – li tista’ tiġi kkaċċjata, u l-Gamiema li 

hija protetta 
 Agħti donazzjoni lil BirdLife Malta 
 Sir supporter ta’ BirdLife Malta 

 
Ritratti mehmużin: 

1. Ħuttafa li nġabret nhar is-Sibt miż-Żejtun b’tiri ta’ senter 
2. Spanjulett midrub li nstab il-Baħrija nhar is-Sibt li għadda 
3. Spanjulett li nstab minn membru tal-pubbliku f’Ta’ Kerċem Għawdex nhar il-

Ħadd wara li spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali 
4. Spanjulett Sekond midrub li nġabar mill-Imtarfa nhar il-Ħadd 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/b8cAEgXhdDM  

 Filmati li juru l-aħħar erba’ vittmi tal-kaċċa illegali miġbura l-weekend li 
għadda, flimkien ma’ filmat ta’ kaċċaturi qed jisparaw fuq Russett Aħmar 
protett fi Xrobb l-Għaġin 
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