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Il-Garnija
Il-Garnija, Puffinus yelkouan, hija għasfur tal-baħar ta’ 
daqs medju, b’tul ta’ 34–39 ċm b’fetħa tal-ġwienaħ ta’ 
78–90 ċm. Għandha munqar dritt li huwa mgħawweġ 
bħal ganċ fit-tarf, imnifsejn fil-forma ta’ tubu u tista’ 
tiġi identifikata wkoll mill-kulur sewdieni ta’ daharha 
u l-partijiet ċari minn taħt. Glandoli li għandha fi 
mnifsejha jipproduċu l-melħ mill-ilma tal-baħar sabiex 
jippermettulha tqatta’ ħajjitha fuq il-baħar mingħajr ma 
tiġi bżonn l-ilma ħelu. 

Dan l-għasfur jiddependi kompletament fuq dak li jsib 
fil-baħar biex jiekol, u d-dieta tiegħu huma ħut żgħir, 
krustaċji u klamari. Il-Garnija tqatta’ ħafna minn ħajjitha 
fuq il-baħar u tirritorna biss lejn l-art biex tbejjet. Fil-
Gżejjer Maltin ibejtu bejn 1,795 u 2,635 par tal-Garnija, li 
bejniethom jammontaw għal 10% tal-popolazzjoni dinjija 
ta’ dan l-għasfur.

Il-Garnija tbejjet mal-irdumijiet tal-kosta tal-Gżejjer 
Maltin, f ’ħofor fil-fond, fil-blat. Mhux faċli taraha 
minħabba li tidħol fuq l-art billejl biss imma l-għajta 
stramba tagħha tista’ tismagħha tidwi mal-irdumijiet fid-
dalma tal-lejl bejn Frar u Mejju.

Il-popolazzjoni globali tgħix fil-Mediterran u l-Baħar 
l-Iswed, li jagħmel minn dan l-għasfur speċi endemika 
għal dawn l-inħawi.

L-ispeċi hija mhedda globalment, li jfisser li l-Garni 
qed jiffaċċja riskju għoli ta’ estinzjoni kaġun tat-
tnaqqis fil-popolazzjoni. Il-Garnija hija kklassifikata 
bħala Vulnerabbli mill-Għaqda Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tan-Natura.

Il-popolazzjoni globali tgħix fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed, li 
jagħmel minn dan l-għasfur speċi endemika għal dawn l-inħawi.

Fejn jinsabu l-kolonji bil-bejtiet tal-Garnija

Il-Bulgarija
0 – 10 pari

Franza
500 – 1,000 
par

Ir-Rumanija 
ammont 
mhux magħruf

L-Italja
12,000 – 19,000 
par

Il-Libanu
ammont 
mhux magħrufL-Alġerija

100 par

It-Tuneżija
180 – 200 
par

Il-Marokk
ammont 

mhux magħruf

Il-Greċja
6,800 – 13,000 
par

Il-Kroazja
250 – 350 
par

L-Albanija
1 – 10 pari

Spanja
0 – 305 pari 

(tassonomija 
inċerta)

It-Turkija
ammont 
mhux magħruf

Malta
1,795 – 2,635 

par
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Sena fil-ħajja 
tal-Garnija  

Bejn Ottubru u nofs Jannar, il-Garni jibda 
jirritorna lejn l-irdumijiet, normalment 

lejn l-istess inħawi fejn ikun twieled jew 
ikun bejjet. Meta jiġu ffurmati l-pari dawn 

jidentifikaw il-post fejn ikunu se jbejtu u 
jibdew isaħħu l-għaqda ta’ bejniethom.

Fil-bidu tar-rebbiegħa bejn Marzu u April in-nisa 
jirritornaw minn dan il-vjaġġ u jbidu bajda waħda 
fil-post li jkunu għażlu fuq l-irdumijiet. Imbagħad 
jibda perjodu twil li matulu joqogħdu fuq il-bajd, 
li jieħu madwar 50 ġurnata. Matul l-inkubazzjoni 

kemm ir-raġel kif ukoll il-mara jalternaw biex 
iżommu l-bajda sħuna fil-bejta.

Jannar u Frar jiffurmaw il-qofol tal-istaġun tat-
tgħammir, u f ’dan il-perjodu kemm l-irġiel kif ukoll 
in-nisa jibdew jinstemgħu jgħajtu tul l-irdumijiet 
biex jattiraw is-sieħeb jew is-sieħba tagħhom. 
Għasafar iżgħar anke jikkompetu ma’ għasafar 
ixjaħ minnhom biex isibu l-aħjar post għall-bejta.

Wara li jgħammru, il-Garnija mara tagħmel vjaġġ 
twil (magħruf bħala l-pre-laying exodus) lejn 
l-ibħra ta’ bejn Malta u l-Afrika sabiex issib l-ikel 
fost ir-riżorsi abbundanti tal-baħar f ’dawn l-inħawi 
sabiex tifforma l-bajda tagħha. Dan il-vjaġġ jieħu 
bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn.

Ir-Ritorn

Il-Perjodu tal-
bejta u l-inkubazzjoni

It-Tgħammir u 
l-Perjodu ta’ qabel ibidu

Bejn Lulju u Ottubru, l-adulti jħallu l-irdumijiet 
u jinfirxu mal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed biex 
jieħdu saħħithom lura wara l-kedda tal-perjodu 

tal-bejta. Frieħ u għasafar li jkunu għadhom 
kemm tajru, min-naħa l-oħra, jieħdu numru ta’ 
snin sakemm jiskopru l-ilmijiet tal-Mediterran 
u mbagħad jirritornaw biex ibejtu huma meta 

jimmaturaw.

Bejn Mejju u nofs Ġunju, il-ġenituri jalternaw fit-
tfittxija għall-ikel għalihom infushom u għall-ferħ 

tagħhom, u jivvjaġġaw distanzi twal (l-itwal distanza 
qatt irreġistrata kienet ta’ 285 km) biex jagħmlu dan. 

Lill-ulied jitimgħuhom medja ta’ 30 g ta’ ikel kull 
filgħaxija sakemm ikunu lesti biex itajru.

Kmieni f ’Ġunju u Lulju, ta’ 10 ġimgħat 
għasafar żgħar ikunu diġà kabbru r-rix tal-
ġwienaħ biex ikunu f ’pożizzjoni li jħallu 
l-bejta u jtiru għall-ewwel darba. F’dan iż-
żmien l-adulti ma jibqgħux jirritornaw lejn 
l-irdumijiet, u b’hekk iż-żgħar ma jkollhomx 
triq oħra ħlief li jaħsbu għal rashom u jfittxu 
l-ikel għalihom infushom.

Lejn l-aħħar ta’ April u l-bidu ta’ Mejju, 
il-bajd jibda jfaqqas. Wieħed mill-adulti jżomm 
kumpanija lill-frieħ għall-ewwel ġimgħa.

Il-Passa

It-Trobbija tal-ulied

Meta jtajru

Meta jfaqqsu
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Il-firien kienu introdotti fl-imgħoddi 
fil-Gżejjer Maltin. Il-popolazzjonijiet 
tagħhom jibqgħu jiġu sostnuti 
fost l-oħrajn minħabba l-materjal 
organiku fiż-żibel, u meta ma jsirx 
ġbir tal-iskart adekwat u sikwit. 
Il-firien ta’ spiss jidħlu fil-kolonji 
tal-Garnija u jieklu l-bajd u l-frieħ. 
Rati għoljin ta’ predazzjoni jwasslu 
għal tnaqqis fil-popolazzjoni ta’ dawn 
l-għasafar minħabba li l-Garni jbid 
bajda waħda biss kull staġun u jekk 
din tintilef, ma jbidux it-tieni bajda. 
Din it-theddida hija preżenti fi kważi 
l-kolonji kollha tal-Garnija.

It-tniġġis mid-dawl joriġina mill-użu 
ħażin tad-dwal. Livelli għoljin ta’ 
tniġġis mid-dawl fil-Gżejjer Maltin 
ibiddlu l-mod kif iġibu ruħhom kemm 
l-adulti kif ukoll il-frieħ tal-Garni. 
L-adulti joqogħdu lura milli jidħlu 
fil-bejtiet tagħhom meta l-irdumijiet 
ikunu mdawla bi dwal artifiċjali. Dan 
inaqqas is-suċċess fit-trobbija tal-
ferħ. Tniġġis mid-dawl jattira l-frieħ 
lejn l-art meta jtajru u jista’ jwassal 
biex jispiċċaw maqbudin fuq l-art. 
L-għasafar żgħar ibatu biex jerġgħu 
jtiru għal fuq il-baħar għax l-anatomija 
tagħhom mhix adattata għall-art. 
Għaldaqstant jispiċċaw vulnerabbli 
għall-predazzjoni u jistgħu wkoll 
imutu bil-ġuħ. It-tniġġis mid-dawl hu 
problema li teffettwa l-kolonji kollha 
tal-Garni fil-Gżejjer Maltin.

L-attività marittima, inkluż boat 
parties u ġiti turistiċi madwar 
l-irdumijiet, huma komuni f ’Malta. 
Dawn l-attivitajiet jikkaġunaw tfixkil 
għall-Garni meta dgħajjes kbar 
jidħlu fl-għerien iż-żgħar tal-kosta 
u meta n-nies jinġabru għal boat 
parties qrib il-kolonji. It-tfixkil ikollu 
impatt fuq ir-rata ta’ tnissil tal-Garni. 
B’mod partikolari dan it-tfixkil huwa 
problema f ’siti popolari mat-turisti 
bħal Kemmuna, Kemmunett, Il-
Gżejjer ta’ San Pawl u l-Irdumijiet 
tal-Aħrax, fost oħrajn.

Turisti, dawk li jikkampjaw, dawk li 
jixxabbtu, dawk li jużaw il-jet skis, 
sidien tad-dgħajjes, nies fuq quad 
bikes, dawk li jħobbu jimxu fil-
kampanja, dawk li joħorġu jimxu bil-
klieb u dawk li jagħmlu picnics kollha 
jistgħu jikkawżaw tfixkil fiżiku u 
tfixkil permezz tal-istorbju li jagħmlu. 
Nafu li xi attivitajiet ikollhom impatt 
dirett fuq ir-rata ta’ sopravivenza tal-
Garni adulti u frieħ, u tal-bajd. Barra 
minn hekk, il-picnics u l-camping 
it-tnejn huma sorsi  ta’ skart li jsostnu 
l-popolazzjonijiet tal-firien u jżidu 
r-rati ta’ predazzjoni għall-bajd u 
l-frieħ.

Is-sajd minn fuq l-irdumijiet huwa 
passatemp ipprattikat minn numru 
żgħir ta’ persuni f ’Malta. Għasafar tal-
baħar jistgħu jitħabblu f ’xi lenza tas-
sajd li tkun imdendla mal-irdumijiet 
proprju quddiem il-bejtiet tagħhom, 
għalkemm ċirkostanzi bħal dawn ftit li 
xejn jiġu rrappurtati fil-każ tal-Garnija. 
Dan jista’ jseħħ sew meta jkun qed isir 
is-sajd bil-qasba billejl u anke meta 
tagħmir tas-sajd jitħalla waħdu matul 
il-lejl. Is-sajd minn fuq l-irdumijiet jista’ 
jeffettwa kemm lill-Garni adulti u anke 
l-frieħ matul l-istaġun kollu tal-bejta.

Waqt li f ’Malta l-kaċċa għall-Garnija 
hija illegali u m’għadhiex frekwenti 
fuq din l-ispeċi, tajr ieħor tal-baħar 
spiss jispiċċa vittma. Il-qtil illegali 
jista’ jseħħ kemm fuq il-baħar fejn 
il-Garni jkun qed jistrieħ fuq wiċċ 
l-ilma, kif ukoll fuq l-irdumijiet mal-
kosta fejn dawn l-għasafar ibejtu u 
jkunu qed ifittxu s-sieħba tagħhom. 
Anke jekk dawn l-inċidenti huma 
ftit, minħabba r-rata baxxa ta’ tnissil 
ta’ din l-ispeċi, qtil ta’ għasafar 
b’saħħithom ifixkel ir-rata ta’ rkupru 
ta’ din l-ispeċi. Każi bħal dawn iseħħu 
l-aktar tul ir-rebbiegħa u fil-bidu tas-
sajf minħabba li tipikament il-Garni 
jkun telaq mill-ibħra Maltin tul ix-
xhur tal-aħħar tas-sajf u l-ħarifa.

Predazzjoni tal-bajd 
u l-frieħ mill-firien

Sajd minn fuq
l-irdumijiet

Qtil 
illegali

Tniġġis 
mid-dawl

Tfixkil minn 
attivitajiet marittimi

Tfixkil minn dawk li 
jagħmlu użu mis-siti

Perikli li 
tiffaċċja l-Garnija 
fil-Gżejjer Maltin
1

4

5

6

2 3
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Li nistudjaw is-siti kollha fejn nafu li tbejjet il-
Garnija fil-Gżejjer Maltin biex insiru nafu aktar 
dwar in-numru ta’ pari li jbejtu f ’Malta, x’suċċess 
qed ikollhom u x’perikli jiffaċċjaw f ’kull wieħed 
minn dawn is-siti.

Li nħarsu l-kolonji kollha tal-Garni mill-predazzjoni 
mill-firien u ntejbu s-suċċess tar-rata ta’ tnissil.

Li nnaqqsu t-tniġġis mid-dawl fil-kolonji fejn ibejjet 
il-Garni billi naħdmu mal-imsieħba lokali ħalli 
nżidu s-sopravivenza tal-frieħ ta’ dan l-għasfur.

Li bi sħubija ma’ Transport Malta, innaqqsu 
l-istorbju u d-dwal li jfixklu l-kolonji ta’ dan 
l-għasfur speċjalment dawk ikkawżati minn 
attivitajiet marittimi. 

Li nżidu l-għarfien  dwar din l-ispeċi u l-perikli 
li qed tiffaċċja f ’Malta permezz ta’ attivitajiet li 
jinvolvu lill-pubbliku ħalli kulħadd jaħdem favur 
il-konservazzjoni tal-Garnija.  

Il-missjoni tagħna 
permezz tal-proġett 
LIFE Arċipelagu Garnija

Kontroll tal-Firien 
u Bijosigurtà 

Kolonji 
tal-Garnija

Mitigazzjoni 
tat-Tniġġis mid-Dawl

Tnaqqis tat-Tfixkil 
mid-Dgħajjes

Tnaqqis tal-Impatt 
minn dawk li jużaw is-sit

Mill-Ponta ta’ 
San Dimitri sa 
Wied il-Mielaħ

Il-Gżejjer ta’ San Pawl

L-Irdum tal-Madonna

Kemmuna u Kemmunett

Għajn Barrani

Ta’ Ċenċ

Ix-Xaqqa sal-Ponta 
ta’ Bengħajsa

Filfla

Miġra l-Ferħa

Il-Park tal-Majjistral 
u ċ-Ċumnija

Ta’ Isopu

Ix-Xlendi 

Id-Dwejra u 
l-Ġebla tal-Ġeneral

Il-proġett LIFE Arċipelagu Garnija – li kien iffinanzjat 
mill-programm LIFE tal-UE – kellu l-għan li jagħmel 
mill-Gżejjer Maltin santwarju għall-Garnija billi 
jnaqqas il-perikli prinċipali li tiffaċċja din l-ispeċi fi 
13-il sit fejn tbejjet.

Il-proġett twettaq minn BirdLife Malta bi sħubija 
ma’ Transport Malta u mar-Royal Society for the 
Protection of Birds, u kien kofinanzjat mill-Ministeru 
għall-Ambjent, l-Ippjanar u t-Tibdil fil-Klima.

Kontroll tal-Firien 
u Bijosigurtà 

Kolonji 
tal-Garnija

Mitigazzjoni 
tat-Tniġġis mid-Dawl

Tnaqqis tat-Tfixkil 
mid-Dgħajjes

Tnaqqis tal-Impatt 
minn dawk li jużaw is-sit

Mill-Ponta ta’ 
San Dimitri sa 
Wied il-Mielaħ

Il-Gżejjer ta’ San Pawl

L-Irdum tal-Madonna

Kemmuna u Kemmunett

Għajn Barrani

Ta’ Ċenċ

Ix-Xaqqa sal-Ponta 
ta’ Bengħajsa

Filfla

Miġra l-Ferħa

Il-Park tal-Majjistral 
u ċ-Ċumnija

Ta’ Isopu

Ix-Xlendi 

Id-Dwejra u 
l-Ġebla tal-Ġeneral
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Xi ksibna 
f’ħames snin?
Bdejna nnaqqsu d-diskrepanzi li kien 
hemm fit-tagħrif dwar l-ispeċi sabiex 
jittejjeb il-ħarsien
Għamilna stħarriġ tul il-kosta tal-
Gżejjer Maltin biex nikkonfermaw 
u nidentifikaw is-siti fejn tbejjet 
il-Garnija. Minn dan l-istudju 
ħriġna stima tan-numru ta’ pari li 
jbejtu f ’kull sit, studjajna kemm 
qed ikollhom suċċess fil-bejta u 
analizzajna l-perikli qed jiffaċċjaw.

Nistmaw li f ’Malta jbejtu bejn 
1,795–2,635 par ta’ Garni, u 
s-suċċess huwa baxx ħafna fil-kolonji 
fejn hemm preżenza ta’ firien. Sibna 
li ħafna mill-kolonji tal-Garni qed 
jiffaċċjaw l-istess perikli: firien, 
tniġġis mid-dawl u tfixkil minn 
attivitajiet tal-bniedem.

Bir-riżultati ta’ dawn l-istudji stajna 
nistabbilixxu bażi li tista’ tintuża fil-
futur għal aktar studji u identifikajna 
l-ħtiġijiet ta’ konservazzjoni għal 
kull sit, li mbagħad ħadna azzjoni 
fuqhom fit-tieni nofs tal-proġett.

Malta

Għawdex

KemmunaKemmunett

110 - 130

140 - 190

40 - 75

265 - 405

150 - 175

10 - 20

50 - 80

175 - 345

300 - 330

70 - 100 375 - 600

45 - 75

55 - 85

Il-figuri huma stima tan-numru 
ta’ pari li jbejtu f’kull sit
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45 - 75
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Ħadna passi biex innaqqsu 
l-popolazzjonijiet ta’ speċi predaturi, biex 
inżidu s-suċċess fit-tnissil tal-Garnija
Implimentajna programm ta’ 
kontroll tal-firien f ’seba’ siti biex 
inrażżnu l-popolazzjonijiet tal-firien 
u nżidu b’mod sinifikanti s-suċċess 
tat-tnissil tal-Garni. Saru wkoll 
b’mod frekwenti kontrolli marbutin 
mal-bijosigurtà fuq il-gżira ta’ Filfla – 
li hija ħielsa mill-firien – u fl-għerien 
fejn hu magħruf li jbejjet il-Garni, 
biex ikun żgurat li dawn jibqgħu 
ħielsa mill-firien.

Bl-għajnuna tal-Awtorità Maltija tat-
Turiżmu u l-Awtorità tal-Ambjent u 
r-Riżorsi tejjibna l-immaniġġjar tal-
iskart biex innaqqsu s-sorsi ta’ ikel 
disponibbli għall-firien f ’Kemmuna 
u fl-Aħrax tal-Mellieħa.

Bl-immaniġġjar tal-popolazzjonijiet 
tal-firien tejjibna b’mod mifrux is-
suċċess tat-tnissil ta’ din l-ispeċi ta’ 
għasfur tal-baħar, u jekk dan ikompli 
jsir, inkunu qed inħarsu l-futur 
tagħha fil-Gżejjer Maltin.

Perċentwal ta’ frieħ li waslu 
b’suċċess sal-età li jtajru wara 
l-kontroll tal-firien

1 80%

66%

90%

51%

81%

2

3

4

5

L-Irdum tal-Madonna (Mellieħa)

Il-Gżejjer ta’ San Pawl 

Wied Babu (Żurrieq) 

Il-Park tal-Majjistral (Mellieħa)

Kemmuna u Kemmunett

66% tal-frieħ fil-kolonja 
tal-Gżejjer ta’ San Pawl li 
kienu qed jiġu segwiti mill-
proġett tajru b’suċċess wara 
li l-firien ġew imrażżna, meta 
mqabbel mad-39% ta’ qabel

LIFE Arċipelagu Garnija LIFE Arċipelagu Garnija

LIFE Arċipelagu Garnija
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Bdejna nnaqqsu t-tniġġis mid-dawl 
fis-sit li kien meqjus bħala proġett 
pilota, it-Terminal tal-Vapur fiċ-
Ċirkewwa, billi biddilna d-dwal 
eżistenti għal oħrajn aħjar. Il-proġett 
pilota għen biex nifhmu aħjar il-
komplessità tal-mitigazzjoni tat-
tniġġis mid-dawl.

Fil-bidu tal-proġett, kejjilna t-tniġġis 
mid-dawl fis-siti kollha fejn hemm 
il-kolonji tal-Garni. B’ħidma mal-
awtoritajiet lokali u nazzjonali u 
bl-esperjenza li ksibna mill-proġett 
pilota taċ-Ċirkewwa, naqqasna 
t-tniġġis mid-dawl fi wħud mill-
kolonji. Sal-lum qed naraw 
riżultati pożittivi f ’Wied iż-Żurrieq, 
Irdum il-Qammiegħ, Għar Lapsi,
 in-Nadur u x-Xlendi.

Irrevedejna wkoll il-policy eżistenti 
dwar id-dawl biex nifhmu x’tagħrif 
jonqos jinġabar fir-rigward tal-
mitigazzjoni tat-tniġġis mid-dawl. 
Din ir-reviżjoni għenitna nfasslu 
rakkomandazzjonijiet ġodda biex 
f ’Malta tkun żviluppata liġi dwar it-
tniġġis mid-dawl.

Kull sena ssorveljajna l-każi fejn 
frieħ tal-Garnija jispiċċaw maqbudin 
fuq l-art kaġun tat-tniġġis mid-
dawl, bl-għajnuna tal-pubbliku. 
Is-sorveljanza kontinwa u n-numru 
dejjem jiżdied ta’ rapporti jgħinna 
nifhmu aħjar liema huma l-aktar 
postijiet problematiċi f ’Malta.

It-tnaqqis tat-tniġġis mid-dawl 
madwar il-Gżejjer Maltin jiżgura 
li frieħ tal-Garnija jtajru fuq il-
baħar bla periklu, u għalhekk 
iżid iċ-ċans ta’ sopravivenza għal 
dawn l-għasafar. It-tnaqqis tat-
tniġġis mid-dawl jipprovdi wkoll 
il-kundizzjonijiet meħtieġa biex il-
Garni adulti jżuru l-bejtiet tagħhom 
mingħajr periklu.

Bdejna nnaqqsu t-tniġġis mid-dawl 
fil-kolonji fejn tbejjet il-Garnija biex 
inżidu s-sopravivenza tal-frieħ tal-Garni
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Irregolajna l-attivitajiet tal-bastimenti 
kummerċjali f ’siti senstittivi fejn tbejjet 
il-Garnija biex innaqqsu t-tfixkil
Ingħaqadna fi sħubija ma’ Transport 
Malta biex nidentifikaw dawk iz-zoni 
fejn it-turiżmu tad-dgħajjes qed 
ikollu impatt fuq il-Garni li jbejjet 
f ’dawn l-inħawi. B’konsultazzjoni 
mal-operaturi tal-bastimenti 
kummerċjali u mal-Awtorità 
tal-Ambjent u r-Riżorsi, ħriġna 
b’soluzzjonijiet li jindirizzaw dan 
l-impatt. Riżultat ta’ dan, Transport 
Malta ħarġet Avviż lill-Baħħara 
li jnaqqas it-tniġġis mid-dawl u 
l-istorbju fi tmien siti sensittivi, 
fost l-oħrajn minn boat parties u 
veloċità qawwija.

Transport Malta, li hi wieħed mill-
imsieħba fil-proġett, kompliet 
tenforza l-‘Avviż lill-Baħħara Nru 
02 tal-2010’ fil-kolonja tal-Irdum 
tal-Madonna u li jipprojbixxi boat 
parties u livelli għoljin ta’ tniġġis 
mid-dawl u l-istorbju biex ikun 
żgurat li l-Garni jbejjet b’suċċess 
f ’dan is-sit. Ippreżentajna wkoll sett 
ta’ linji gwida volontarji biex jiġu 
segwiti mill-baħħara u wettaqna 
wkoll ħidma ta’ sensibilizzazzjoni 
mas-sidien tal-bċejjeċ tal-baħar 
biex nedukawhom dwar l-impatt ta’ 
ċerti attivitajiet fuq il-kolonji tal-
għasafar tal-baħar. 

Erba’ operaturi prinċipali tal-
bastimenti kummerċjali qablu 
li jsegwu dan il-code of conduct 
li ħriġna.

Sibna li ż-żieda fl-għarfien dwar 
dawn il-problemi tista’ tinċentiva 
lill-baħħara biex inaqqsu l-impatt 
tagħhom, u b’hekk l-industrija tat-
turiżmu tal-baħar f ’Malta ssir aktar 
seabird-friendly.

L-Irdum tal-Madonna

L-Għerien ta’ 
Santa Marija

Blue Grotto

Miġra l-Ferħa

Id-Dwejra

Kemmunett

Il-Gżejjer ta’ San Pawl

Ta’ Ċenċ

Il-Majjistral

Inħawi fejn l-attivitajiet 
tal-baħar huma regolati 
biex jitnaqqas it-tfixkil 
għall-Garni fil-postijiet 
fejn ibejjet. Avviżi 
lill-Baħħara li jkopru dawn 
iz-zoni kienu ppubblikati 
minn Transport Malta
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Żidna l-għarfien dwar l-ispeċi fost dawk 
li jagħmlu użu minn dawn is-siti sabiex 
innaqqsu t-tfixkil minn attivitajiet rikreattivi 
fis-siti sensittivi fejn hemm il-kolonji
Dħalna f ’diskussjoni ma’ dawk li 
jagħmlu użu mis-siti prinċipali 
fejn tbejjet il-Garnija biex 
ninfurmawhom dwar dan l-għasfur u 
nkabbru l-profil ta’ din l-ispeċi. Dan 
wassal għal żieda fil-livell ta’ għarfien 
fost il-pubbliku u fost dawk kollha li 
b’xi mod huma involuti.

Iż-żieda fl-għarfien fost il-pubbliku 
għenitna nsalvaw lid-Dwejra 
f ’Għawdex minn aktar tniġġis mid-
dawl u biex insalvaw aktar frieħ 
tal-Garnija li jinġabru min-nies wara 
li jispiċċaw maqbudin fuq l-art. Din 
iż-żieda fl-għarfien għenitna wkoll 
intejbu l-immaniġġjar tal-iskart 
f ’żewġ lokalitajiet.

Żieda fl-għarfien tista’ tinċentiva 
lill-pubbliku u lill-imsieħba kollha 
biex inaqqsu l-impatt li jista’ 
jkollhom fil-kolonji fejn tbejjet 
il-Garnija. Tipprovdi wkoll aktar 
appoġġ għall-ħarsien tal-għasafar 
tal-baħar f ’Malta.

LIFE Arċipelagu Garnija
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Se nkomplu nissorveljaw l-istat tal-popolazzjoni Maltija tal-
Garnija biex insegwu x-xejriet differenti li jista’ jkun hemm 
u nsegwu l-ħtiġijiet ta’ konservazzjoni.

Se nkomplu nżidu l-għarfien dwar il-Garni għax għandna bżonn 
l-appoġġ tal-pubbliku fil-konservazzjoni tal-għasafar tal-baħar 
f ’Malta.

Se nkomplu nrażżnu l-popolazzjonijiet tal-firien madwar il-
kolonji l-kbar tal-Garniija fil-Gżejjer Maltin biex niżguraw li 
jkomplu jbejtu b’suċċess.

Se nkomplu naħdmu biex Malta jkollha liġi dwar id-dawl li 
tħares is-siti eżistenti fejn hemm il-kolonji, tipprovdi aktar 
postijiet fejn ibejtu dawn l-għasafar u ttejjeb is-sopravivenza 
tal-frieħ tal-Garnija.

Bl-għajnuna tal-imsieħba fil-proġett u dawk kollha interessati, 
se niżguraw il-ħarsien tal-għerien fejn ibejjet dan l-għasfur mit-
tfixkil, u nagħmlu t-turiżmu tal-baħar aktar seabird-friendly.

Se nkomplu bir-riċerka tagħna dwar il-Garni li tkun iffukata 
fuq aktar perikli fuq il-baħar bħalma huwa l-qbid aċċidentali 
ta’ dawn l-għasafar f ’tagħmir tas-sajd.

Se naqsmu l-esperjenza u l-għarfien tagħna ma’ 
konservazzjonisti oħrajn fil-Mediterran biex niżguraw 
ħarsien għall-Garni kull fejn jinsabu.

X’se nagħmlu 
fil-futur?

B’eluf ta’ speċi fid-dinja taħt theddida, in-natura tinħtieġ 
l-għajnuna kollha li tista’ tingħata. Minkejja li ma tantx huma 
viżibbli, il-Garni jinsabu kullimkien madwar il-Gżejjer Maltin 
u l-attivitajiet tagħna qed ikollhom impatt fuqhom. Flimkien 
bħala individwi, nistgħu ngħinu biex il-Garni lokali jiġu mħarsa 
permezz ta’ bidliet żgħar fil-mod kif inġibu ruħna madwar 
l-inħawi tal-kosta.

X’tista’ tagħmel int 
biex tikkontribwixxi?

Tkun konxju tal-popolazzjonijiet lokali tal-għasafar tal-baħar 
u tmexxi l-kelma!

Ma tagħmel xejn li jista’ jkun ta’ tfixkil meta tkun fi nħawi kostali 
li huma protetti bħas-siti Natura 2000.

Tirrispetta l-ħemda mingħajr sewqan eċċessiv, mużika jew dwal 
meta tkun viċin għerien kostali bid-dgħajsa.

Tosserva l-Avviżi lill-Baħħara, li nħarġu speċifikament 
għall-ħarsien tal-għasafar tal-baħar.

Tirrapporta frieħ tal-għasafar tal-baħar li jispiċċaw maqbudin 
fuq l-art matul is-sajf.

Tieħu l-iskart organiku ġġenerat mill-ikel miegħek lura d-dar 
wara li żżur l-inħawi tal-kosta.

Tikteb lill-MP tiegħek biex inaqqas it-tniġġis mid-dawl mal-kosta 
u jtejjeb l-immaniġġjar tal-iskart.

Tgħin b’mod volontarju fil-ħidma ta’ konservazzjoni tal-għasafar tal-
baħar u n-natura.

B’mod individwali, inti tista’ tgħin lil din l-ispeċi billi:
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3

5

7

2
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8
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Il-proġett LIFE Arċipelagu Garnija 
(LIFE14NAT/MT/991) huwa inizjattiva 
finanzjata mill-UE bejn l-imsieħba 
BirdLife Malta, Transport Malta u 
r-Royal Society for the Protection of Birds.

Il-proġett huwa finanzjat mill-UE (60%)
u mill-Gvern Malti (25%).

Żur birdlifemalta.org għal aktar 
informazzjoni. 


