Malta tiffaċċja l-agħar sena għall-kaċċa
illegali tort ta’ gvern li jċedi quddiem
il-kaċċaturi
Għadhom għaddew biss disa’ xhur mill-2020, u l-ammont ta’ għasafar protetti li
spiċċaw vittmi tal-kaċċa illegali miġbura minn BirdLife Malta diġà huwa aktar
minn kemm qatt inġabru fl-aħħar tmien snin. Sat-22 ta’ Settembru, inġabru 139
għasfur protett li spiċċaw fil-mira tal-kaċċaturi. B’kollox mill-2013 inġabru total
ta’ 618-il għasfur, 70% minnhom fl-aħħar erba’ snin.
F’reazzjoni dwar l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa ta’ din is-sena li fetaħ fl-1 ta’
Settembru, il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana qal: “Meta t-Taqsima
għar-Regolamentazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (WBRU) ħadet f’idejha l-infurzar
tal-liġijiet għall-ħarsien tal-għasafar mingħand l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi
(ERA), l-infurzar iddeterjora biex illum huwa noneżistenti. Biex tkompli
tgħaxxaqha, f’Jannar l-Prim Ministru Robert Abela poġġa d-WBRU – li hi mmexxija
minn kaċċaturi u nassaba – taħt il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri; li huwa
magħruf kemm huwa favur il-kaċċaturi u n-nassaba. Malta qatt ma kellha gvern
daqshekk preġudikat favur il-kaċċa u l-insib”.
Tul dan l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa, kif wera wkoll il-Committee Against Bird
Slaughter (CABS), voluntieri li qed jieħdu sehem fir-Raptor Camp ta’ BirdLife
Malta osservaw ammont kbir ta’ każi fejn il-liġi qed tiġi injorata u ftit li xejn
effettività min-naħa tal-Environmental Protection Unit (EPU), it-taqsima ġdida fi
ħdan il-Korp tal-Pulizija li ħadet post dik li kienet it-taqsima tal-Administrative
Law Enforcement (ALE). F’dan l-istaġun din it-taqsima ma ngħatatx ir-riżorsi biex
tkun tista’ taħdem kif suppost tul il-perjodu tal-passa, u għandha inqas minn 15il uffiċjal li jridu jlaħħqu ma’ 10,600 kaċċatur. Fl-aħħar snin din it-taqsima kienet
tiġi msaħħa b’mill-inqas 40 uffiċjal tal-pulizija matul il-perjodu li fih kif tkun flaqwa tagħha l-passa tal-għasafar tal-priża, li huma l-aktar għasafar li jispiċċaw filmira tal-kaċċa illegali.

Il-Kap tal-Konservazzjoni ta’ BirdLife Malta Nicholas Galea sostna: “Il-CABS u
BirdLife Malta qed josservaw ammont sostanzjali ta’ illegalitajiet, imma l-uffiċjali
tal-EPU mhumiex. Illegalitajiet bħall-użu bla kontroll ta’ apparat tal-għajjat
elettroniku (bird callers), sparar fuq speċi protetti, kaċċa wara l-ħin permess tas7pm u wara s-1pm fil-Ħdud u l-festi pubbliċi issa saru xi ħaġa ta’ kuljum. Li
ċċempel għall-għajnuna lill-EPU fl-aħħar jiem kien ifisser stennija għall-unika
karozza li kienet assenjata biex tagħmel għassa madwar Malta kollha. Il-voluntieri
tagħna qed jiffaċċjaw ukoll ħafna abbuż u intimidazzjoni mill-kaċċaturi, b’inċident
partikolari li seħħ fil-Girgenti ġie dokumentat u rrappurtat lill-Pulizija tal-Għassa
tar-Rabat u suppost dalwaqt għandha tittieħed azzjoni.”
BirdLife Malta qed titlob lill-Gvern biex kemm jista’ jkun malajr isaħħaħ it-taqsima
tal-pulizija tal-EPU li għandha nuqqas kbir ta’ riżorsi, u biex ineħħi l-infurzar talħarsien tal-għasafar minn taħt taħt idejn id-WBRU – li hija bla saħħa u preġudikata
– u jgħaddi dan l-inkarigu lill-ERA li diġà għandha l-kompetenza meħtieġa u rrieda li tagħmel dan ix-xogħol. Inħeġġu wkoll lill-pubbliku biex ikompli
jipparteċipa fil-kampanja tagħna #onthemove billi jirrapporta l-għasafar li jara kif
ukoll l-illegalitajiet jew l-għasafar feruti.
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1. Ħames għasafar protetti li nġabru f’ġurnata waħda aktar kmieni din il-ġimgħa
wara li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali
2. Seqer tal-Ħannieqa protett b’feriti kkawżati minn tir ta’ senter osservat filBuskett
3. Il-kaċċa illegali f’Malta: tqabbil għas-snin 2013-2020 (sal-lum)
Niżżel il-filmati minn hawn: https://youtu.be/Q5lgE6avZUQ
• Ħames għasafar protetti li nġabru f’ġurnata waħda aktar kmieni din il-ġimgħa
wara li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa illegali, u għasfur ieħor ferut li nġabar l-għada
(Filmati ta’ BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Nathaniel Attard)

