Biex tara dawn l-għasafar, u
oħrajn magħhom:
• tassumix li kull għasfur li tara barra hu
Tal-Bejt. Ibda billi tosserva dan l-għasfur,
ħalli tidra l-għamla, l-għajta u l-imġiba
tiegħu. Imbagħad osserva għal ftit ħin xi
għasafar li tilmaħ u nnota jekk hemmx xi
differenzi.
• jekk għandek ġnien, bitħa, bejt jew imqar gallerija, arma birdtable u forniha
bl-ikel minn Novembru sa Frar (frak talħobż u gallettini u ftit ross imsajjar huma
biżżejjed). Minn Marzu `quddiem ikun
biżżejjed jekk tħalli platt tal-qsari bi ftit
ilma biex jixorbu u jinħaslu fih.

X’tista’ tagħmel aktar:
• Tagħlaqx il-ventelaturi minn barra biex
l-għasafar isibu fejn ibejtu.
• Jekk issib xi ferħ ta’ għasfur fl-art, ħallih
fejn sibtu, għax il-ġenituri tiegħu xorta
jibqgħu jieħdu ħsiebu.
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Kulħadd jaf bl-Għasfur tal-Bejt! Imma
ma’ dan l-għasfur komuni nsibu oħrajn li
bħalu addattaw il-ħajja tagħhom biex jgħixu
mal-bniedem. Fl-ispazji mibnija jsibu kenn
mill-elementi, bħall-kesħa, u inqas ċans li
jispiċċaw priża għall-predaturi. Hemm minnhom li jersqu fl-ibliet biss filgħaxija biex
jorqdu fis-siġar kbar tal-pjazez u t-toroq.
Oħrajn tgħallmu jsibu l-ikel fi spazji urbani,
jew saħansitra draw ibejtu mad-djar tagħna.
Fil-ħarifa, l-għadd ta’ għasafar qalb il-bini
jiżdied hekk kif jaslu dawk li huma magħrufin bħala l-għasafar tax-xitwa. Dawn jinżlu
min-naħa ta’ fuq tal-Ewropa biex iqattgħu
x-xitwa fir-reġjun tal-Mediterran. Ma’ nofs
ix-xitwa, imbagħad, jerġgħu jibdew jitilqu
minn fejn ikunu ġew sabiex ibejtu.

BirdLife Malta twaqqfet fl-1962 u hija l-akbar għaqda
ambjentali f ’Malta. L-għan tagħha hu l-konservazzjoni
tal-għasafar fis-selvaġġ, tal-ħabitati naturali u l-bijodiversità tal-gżejjer Maltin. Xprunat il-ħolqien ta’ għadd
ta’ riservi naturali li llum huma mmexxijin minnha.
Taħdem ħafna fil-qasam edukattiv u tippubblika kotba u
rivisti sabiex iżżid l-apprezzament tan-natura.
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Għasfur tal-Bejt (Spanish Sparrow)

Fjamma Sewda (Black Redstart)

Sturnell (Common Starling)

Bufula Sewda (Sardinian Warbler)

Vjolin tax-Xitwa (Chiffchaff)

Zakak Abjad (White Wagtail)

Gamiema tal-Kullar (Collared Dove)

Pitirross (Robin)

Rundun (Common Swift)

Komuni ħafna u residenti. Tista’ tarah is-sena kollha
kullimkien. Ibejjet mal-bini u fis-siġar fost l-oħrajn.

Residenti u komuni. Tista’ taraha fit-toroq, ġonna u
btieħi. Tbejjet f’siġar baxxi u arbuxxelli.

Residenti. Bejtet għall-ewwel darba fl-2003 u llum
infirxet sew f’ħafna żoni abitati. Tibni l-bejta fis-siġar.

Frekwenti fil-ħarifa u x-xitwa. Jinżel fil-btieħi u jidher
ukoll fuq il-bjut. Ineqqi l-ikel minn birdtables.

Komuni fil-ħarifa u fix-xitwa. Jinżel idur għall-insetti
fil-btieħi u l-ġonna. Attiv ħafna.

Faċli biex tagħrfu jekk tarah fil-qrib. Mill-bogħod
jidher sewdieni. Iqatta’ l-ħarifa u x-xitwa fostna.

Komuni u ġeneralment jidher fi qtajjiet fil-ħarifa u
x-xitwa. Jorqod fi gruppi f’siġar fl-abitat.

Komuni fil-ħarifa u x-xitwa. Jiġri fl-art u btieħi kbar
biex jaqbad l-insetti mill-art.

Jidher mir-rebbiegħa sal-ħarifa. Ibejjet mal-bini
f’bosta nħawi ta’ Malta, speċjalment żoni urbanizzati.

