
 

BirdLife Malta tkompli bil-battalja 
legali tagħha kontra l-Gvern 

Il-Kummissjoni Ewropea mitluba tiskrutinizza  
l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena  

 
BirdLife Malta llum għamlet pass ieħor fil-battalja legali tagħha kontra l-
Gvern bil-preżentazzjoni ta’ Rikors fil-Qorti biex ikun stabbilit li t-
trasferiment tar-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar u l-Wild 
Birds Regulation Unit (WBRU) taħt il-Ministeru għal Għawdex imur kontra 
l-Liġi dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent u l-leġislazzjoni sussidjarja 
sussegwenti. Ir-Rikors tressaq dalgħodu u jsegwi l-Protest Ġudizzjarju 
dwar l-istess kwistjoni li tressaq f’Jannar li għadda, u l-Kwerela tal-ġimgħa 
li għaddiet. Din l-azzjoni fil-Qorti tikkontesta wkoll il-fatt li l-Ministru għal 
Għawdex Clint Camilleri ħareġ il-liċenzji tal-kaċċa fir-rebbiegħa mingħajr 
ma kellu s-saħħa legali li jagħmel dan. Huwa biss il-Ministru tal-Ambjent li 
jista’ jamministra l-liġijiet ambjentali u kulma joħroġ minnhom, inkluż id-
WBRU. 
 
F’konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Qorti wara li tressaq ir-Rikors u ftit 
sigħat biss qabel l-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena, 
uffiċjali ta’ BirdLife Malta spjegaw kif dan kollu qed jiġri fl-agħar staġun tal-
kaċċa li qatt kellna. Staġun li matulu mhux biss rajna rekord ta’ tajr protett 
qed jitniżżel illegalment, imma wkoll eluf ta’ Gamiem vulnerabbli u protett 
spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali. Dan l-istaġun reġa’ kien paraventu għall-
illegalitajiet u tfassal b’mod li jkun permess li l-kaċċaturi jisparaw fuq, u 
joqtlu l-Gamiem minkejja l-fatt li suppost kien miftuħ biss għas-Summien. 
F’20 ġurnata ta’ kaċċa, inġabru 44 għasfur protett ferut jew maqtul, aktar 
mit-tripplu tas-sena l-oħra meta nġabru 12. Fl-2018 u fl-2017 matul l-istess 
perjodu kellna 18 u 15 rispettivament li jfisser li fl-2020 għandha għasfur 
wieħed biss inqas mit-total ta’ l-aħħar tliet staġuni tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
magħdudin flimkien. 
 
Li hu agħar u aktar inkwetanti hu l-fatt li 16 minn dawn l-għasafar kienu 
Gamiem li setgħu ġew salvati li kieku l-Gvern ma fetaħx staġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa matul il-qofol tal-passa ta’ din l-ispeċi. Tnejn minn dawn instabu 
fil-Miżieb, bejta ta’ illegalitajiet li l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba 
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Konservazzjonisti (FKNK) tgħid li hija art tagħha u li, kif kien żvelat mill-
midja ftit jiem ilu, il-gvern qed jikkontempla jekk jgħaddihiex f’idejn il-
kaċċaturi u jagħtihom aċċess esklussiv għaliha għal disgħa mit-tnax-il xahar 
tas-sena.   
 
Il-bqija tat-tajr protett miġbur kien ivarja minn għasafar tal-priża ta’ diversi 
speċi bħall-Ispanjulett, il-Bagħdan Aħmar, il-Kuċċarda u l-Astun Iswed għal 
speċi oħrajn bħad-Daqquqa tat-Toppu, il-Qerd in-Naħal, il-Gawwija Prima, 
il-Gamiema tal-Kullar, l-Agrett Abjad, ir-Russett Griż, ir-Rundun, it-Tajra 
Safra, il-Buqrajq, it-Tellerita u saħanistra ħamiema! Dawn kollha huma biss 
farka f’oċean għax jirrappreżentaw biss għasafar li ma jkunux niżlu maġenb 
il-kaċċatur jew f’postijiet inaċċessibbli. L-għasafar kollha kienu ċċertifikati 
mill-veterinarju tal-gvern bħala vittmi tal-kaċċa illegali. In-numri tal-
mistħija tal-istaġun tal-kaċċa f’din ir-rebbiegħa jtellgħu l-ammont ta’ 
għasafar protetti miġbura din is-sena s’issa għal 66, u b’din ir-rata l-2020 
probabbli tkun l-agħar sena f’dawn l-aħħar tmien snin. Għadna fl-aħħar 
t’April u BirdLife Malta u l-pulizija diġà ġabru żewġ terzi tat-total ta’ 
għasafar (99) li nġabru b'kollox fl-2019. 
 
L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena kien karatterizzat minn 
nuqqas evidenti ta’ infurzar. Wara l-ftuħ tal-istaġun fl-eqqel tal-kriżi tal-
pandemija COVID-19 – minkejja sejħa bla preċedent biex ma jinfetaħx minn 
BirdLife Malta, BirdLife International, Alternattiva Demokratika, NGOs tas-
soċjetà ċivili u l-midja indipendenti – il-kaċċa illegali kienet rampanti, bil-
pulizija mgħobbijin bil-piż tas-sitwazzjoni delikata fil-pajjiż u uffiċjali tal-
infurzar jippruvaw ilaħħqu mas-sitwazzjoni tal-kaċċa kif rikjest mil-liġi. 
 
Minkejja f’dan kollu, il-gvern għadu qed ikaxkar saqajh biex iwaqqaf 
Wildlife Crime Unit li dwarha ilu li ntlaħaq qbil unanimu fil-Kumitat ORNIS 
minn Awwissu 2018. Taqsima bħal din fi ħdan il-Korp tal-Pulizija, jekk tkun 
mgħammra bir-riżorsi neċessarji u b’persuni kompetenti kif għandu jkun, 
tgħin lill-pulizija tikkumbatti r-reati kriminali marbutin man-natura u l-
infurzar tal-liġijiet ambjentali. 
 
Fin-nuqqas ta’ impenn bħal dan, BirdLife Malta reġgħet m’għandha l-ebda 
għażla oħra ħlief li tressaq is-sitwazzjoni fuq livell Ewropew. Dossier li 
jiġbor l-evidenza kollha miġbura fil-fatt dalwaqt jiġi sottomess formalment 
lill-Kummissjoni Ewropea. B’dawn il-figuri tal-biża’ u fid-dawl tan-nuqqas 
ta’ dixxiplina, superviżjoni stretta u infurzar, se nkunu qed nitolbu lill-
Unjoni Ewropea tiskrutinizza l-istaġun ta’ din is-sena aktar minn qatt qabel 
u tiftaħ Proċeduri ta’ Ksur skont il-każ. 
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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 
 
Mehmuż: 

 Ir-Rikors li tressaq dalgħodu minn BirdLife Malta 
 

Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/t-EeJRnfYo0G  
 Għażla ta’ ritratti mill-konferenza stampa ta’ dalgħodu (kollha bil-

captions) Ritratti ta’ Katarzyna Pacon 
 
Filmati (agħfas fuq il-ħolqa biex tiftaħhom): 

 Ix-xandira sħiħa tal-konferenza tal-aħbarijiet ta’ dalgħodu fuq Facebook 
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