
 

Staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa  
fuq il-Gamiema 

Riżultati tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena li se 
jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea juru kif id-deroga kienet 

biss paraventu għall-kaċċa illegali fuq il-Gamiem 
 

 Aktar minn 167 illegalità osservati minn medja ta’ żewġ timijiet ta’ 
BirdLife Malta tul l-istaġun mifrux fuq tliet ġimgħat 

 Total ta’ 50 għasfur protett ferut jew maqtul miġbura, li 18 
minnhom kienu Gamiem 

 Żieda qawwija fuq it-12 li nġabru fl-2019 u aktar mill-aħħar tliet 
staġuni tal-kaċċa fir-rebbiegħa magħdudin flimkien 

 Xejn inqas minn 65% tal-kaċċaturi osservati jikkaċċjaw għall-
Gamiem, b’21% biss ġenwinament jikkaċċjaw għas-Summien 

 Preżenza tal-pulizija nnutata biss fi 11% tal-postijiet magħrufin 
għall-kaċċa li żorna 

 Skont statistika tad-WBRU, 86% ta’ dawk li nħarġitilhom il-liċenzja 
lanqas iddikjaraw li qabdu mqar Summiena waħda 
 

L-istaġun li ġie fi tmiemu ġimgħa ilu kien staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa fuq il-
Gamiema. Ir-riżultati tat-tliet ġimgħat tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din 
is-sena juru li d-deroga biex tiġi kkaċċjata s-Summiena kienet biss paraventu 
mfassal apposta biex ikun permess il-qtil illegali tal-Gamiem, li huwa protett. 
 
Dawn ir-riżultati li qed jitħabbru llum minn BirdLife Malta flimkien ma’ video li 
jiġbor fil-qosor dak li kkaratterizza l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa 2020, li 
kien miftuħ bejn l-10 u t-30 ta’ April, issa se jintbagħtu lill-Kummissjoni 
Ewropea. 
 
Limitazzjonijiet minħabba l-kriżi tal-pandemija COVID-19 din is-sena ma 
ppermettewx li jkollna voluntieri minn madwar l-Ewropa biex jingħaqdu mal-
kamp annwali ta’ BirdLife Malta, Spring Watch, għas-sorveljanza tal-
illegalitajiet. Madanakollu, b’medja ta’ żewġ timijiet tul is-sigħat li fihom kienet 
permessa l-kaċċa xorta rnexxielna nirreġistraw ’il fuq minn 167 illegalità tul l-
istaġun ta’ tliet ġimgħat, li l-maġġoranza tagħhom kienu jinvolvu l-kaċċa illegali 
għall-Gamiem. Dawn kienu jinkludu l-użu ta’ metodi tal-kaċċa illegali bħal 

https://youtu.be/vZAC2WHfn5w


decoys tal-Gamiem u l-użu ta’ snieter modifikati li kapaċi jisparaw aktar minn 
tliet tiri  konsekuttivi. 
 
B’mod deliberat il-Gvern għażel id-dati tal-istaġun tal-kaċċa għas-Summien 
apposta biex jaħbtu mal-aqwa tal-passa tal-Gamiema; waqt li kien konxju wkoll 
li l-pulizija kellha diffikultajiet, sew numerikament kif ukoll tattikament, biex 
taqbad kaċċaturi li jkunu qed jisparaw fuq il-Gamiem. L-assistenza lill-
awtoritajiet tal-infurzar mill-Wild Birds Regulation Unit (WBRU) – li tpoġġiet 
illegalment taħt il-Ministeru għal Għawdex – kienet ineżistenti tul l-istaġun. 
 
Il-preżenza tal-pulizija mqabbel mal-intensità ta’ kaċċaturi kienet dgħajfa, 
b’timijiet ta’ BirdLife Malta jinnutaw preżenza ta’ uffiċjali tal-pulizija fi 11% tal-
postijiet magħrufin għall-kaċċa li żorna. Pulizija mit-taqsima tal-Administrative 
Law Enforcement (ALE) kienu megħjuna biss minn numru żgħir ta’ uffiċjali 
addizzjonali li jfisser li r-rekwiżit li jkun hemm seba’ uffiċjali għal kull 1,000 
kaċċatur tul il-ħinijiet tal-kaċċa kif titlob id-deroga ftit li xejn seta’ jiġi rispettat. 
Riżultat ta’ dan ma setgħetx tiġi garantita superviżjoni stretta għas-6,148 
kaċċatur li ngħataw il-liċenzja biex joħorġu għall-kaċċa, speċjalment fil-perjodu 
meta kienet fl-aqwa tagħha l-passa tal-Gamiem, mid-19 ta’ April ’il quddiem. 
 
Fil-fatt, b’mod ġenerali, is-sensazzjoni fost it-timijiet ta’ BirdLife Malta kienet li 
kellna staġun miftuħ tal-kaċċa fuq il-Gamiem. Xejn inqas minn 65% tal-
kaċċaturi attivi kienu osservati weqfin fid-dura u f’postijiet magħrufin għall-
passa tal-Gamiem, waqt li 21% biss tal-kaċċaturi li rajna filgħodu kienu 
ġenwinament qed jikkaċċjaw għas-Summiena. Postijiet magħrufin għall-kaċċa 
fuq il-Gamiem bħall-Miżieb u l-Aħrax kienu osservati mimlijin kaċċaturi tul dan 
il-perjodu u mhux ċar jekk il-pulizija għamlitx b’suċċess roadblocks f’postijiet 
bħal dawn, minkejja t-talba ta’ BirdLife Malta biex tagħmel dan. BirdLife Malta 
tista’ tikkonferma wkoll li l-btajjel għall-kaċċa f’Għawdex (destinazzjoni 
popolari għall-kaċċa għall-Gamiem) għall-kaċċaturi Maltin ukoll kienu 
permessi tul l-istaġun, bil-kaċċaturi jitħallew liberament jaqsmu lejn Għawdex 
għal dan il-għan. 
 
Statistika li d-WBRU għaddiet lill-Kumitat ORNIS aktar kmieni din il-ġimgħa 
tikkonferma li l-maġġor parti tal-kaċċaturi fil-fatt ma kinux qed jikkaċċjaw is-
Summien. 86% ta’ dawk li nħarġitilhom il-liċenzja ma ddikjarawx li qabdu 
mqar Summiena waħda minkejja li kellhom tliet ġimgħat biex jagħmlu dan. 
 
Konferma oħra ta’ kemm il-Gamiem kien fil-mira tal-kaċċaturi, u tan-nuqqas ta’ 
superviżjoni stretta, toħroġ min-numru ta’ tajr protett maqtul jew ferut 
illegalment li nġabar minn BirdLife Malta u l-pulizija matul l-istaġun. Din is-
sena nġabru b’kollox 50 għasfur protett li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali, li l-
akbar numru minnhom (18) kienu Gamiem – biż-żewġ timijiet li kellna barra 
kull filgħodu jiġu wiċċ imb wiċċ ma’ Gamiem mejjet jew ferut waqt iż-żjarat 



tagħhom f’postijiet popolari għall-kaċċa madwar Malta u Għawdex. Imqabbel 
ma’ staġuni tar-rebbiegħa riċenti, dan kien l-agħar staġun. B’total ta’ 50, din is-
sena fil-fatt irċivejna aktar minn erba’ darbiet l-ammont ta’ għasafar miġbura 
s-sena l-oħra (12) u aktar għasafar mill-aħħar tliet staġuni tal-kaċċa fir-
rebbiegħa magħdudin flimkien (45). 
 
Dawn ir-riżultati li jiddokumentaw id-diversi difetti intenzjonati li 
kkaratterizzaw dan l-istaġun li kien immirat purament biex issir il-kaċċa għall-
Gamiem taħt l-iskuża ta’ deroga li tippermetti l-kaċċa għas-Summien issa se 
jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea. Aħna konna diġà ressaqna l-argumenti 
tagħna mal-Kummissjoni dwar kif staġun tal-kaċċa għas-Summiena bbażat fuq 
in-nuqqas tal-kaċċaturi li jirrappurtaw x’qabdu fl-aħħar ħarifa ma kienx 
ġustifikat. Konna wkoll antiċipajna kif dan l-istaġun kien se jkun massakru fuq 
il-Gamiem. Ir-riżultati li qed nippubblikaw illum sempliċiment jikkonfermaw 
dan kollu, u issa se jiġu rrappurtati formalment lid-Direttorat Ġenerali tal-
Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea. 
 
BirdLife Malta ttenni l-pożizzjoni tagħha li l-kaċċa fir-rebbiegħa għall-Gamiem 
m’għandha l-ebda futur f’Malta u fl-Unjoni Ewropea (UE), u l-Gvern Malti 
għandu jinżamm responsabbli talli qed jippermettiha. Nistennew li issa l-
Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni kontra Malta. 
 
TMIEM 
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Ritratt mehmuż: 
 Waħda mill-Gamiem li tniżżlu illegalment mill-kaċċaturi tul dan l-istaġun tal-

kaċċa fir-rebbiegħa 
 

Niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/vZAC2WHfn5w  
 Video li se jintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea b’ġabra qasira ta’ dak li 

kkaratterizza l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa 2020 
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