
 

   

 

Arpi protetti jitniżżlu mill-kaċċaturi, 
nassaba jinqabdu jonsbu 

illegalment għall-għasafar tal-għana 
Il-bidu tal-passa tar-rebbiegħa f’Malta mtappan b’każi 

ta’ kaċċa u nsib illegali 
 

Fl-aħħar jiem, hekk kif bdew jidhru l-ewwel sinjali tal-passa tal-għasafar tar-
rebbiegħa fuq il-Gżejjer Maltin, BirdLife Malta nnutat diversi illegalitajiet li 
jfakkruna fl-attività illegali rampanti li llum saret in-norma b’rabta mal-kaċċa 
u l-insib.  
 
Ilbieraħ, b’irjieħ mil-Lvant u temp imsaħħab li ġiegħel lill-għasafar ifittxu kenn 
billi jtiru lejn Malta u Għawdex, diversi għasafar tal-priża kienu osservati 
madwar il-Gżejjer Maltin. Fost dawn ġew osservati Sitt Arpi (Ospreys) li huma 
tajr protett imma b’xorti ħażina tnejn minn dawn l-għasfar mill-isbaħ ma 
rnexxilhomx jibqgħu jpassu lejn il-postijiet fejn se jbejtu għax tniżżlu mill-
kaċċaturi f’Għawdex u f’Delimara. 
 
Ir-raġuni prinċipali wara illegalitajiet rampanti bħal dawn f’Malta huma l-
kollezzjonijiet ta’ tajr ibbalzmat l-aktar minħabba li sistema li kienet inħolqot 
biex jiġu ċċekkjati l-listi tal-għasafar ibbalzmati kollha f’kollezzjonijiet simili 
kienet twaqqfet meta t-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar 
Selvaġġi (Wild Birds Regulation Unit, WBRU) ħadet f’idejha din ir-
responsabbiltà. Wara li gvernijiet preċedenti taw żewġ amnestiji, dawk li 
kellhom għasafar protetti bbalzmati rreġistraw il-kollezzjonijiet tagħhom 
mad-Dipartiment tal-Ambjent u ngħata bidu għal proċess fejn persuni 
kwalifikati bdew jintbagħtu jiċċekkjaw dawn il-kollezzjonijiet. Kien evidenti 
mill-ewwel li l-parti l-kbira tas-sidien iddikjaraw numri akbar milli fil-fatt 
kellhom. Dan sabiex sakemm il-kollezzjonijiet tagħhom jiġu vverifikati, ikunu 
jistgħu jibqgħu jżidu aktar għasafar mal-kollezzjonijiet tagħhom skont il-lista 
li rreġistraw. 
 
 



 

   

Dan għadu qed jiġri sal-lum u BirdLife Malta ilha titlob lid-WBRU biex tfittex 
l-għajnuna tal-istaff professjonali tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi li issa 
ilhom numru ta’ snin fil-pussess ta’ kwalifiki biex jagħmlu dan ix-xogħol. 
 
Attività illegali oħra li ħarġet ċar fl-aħħar ġimgħat huwa l-insib illegali għall-
għasafar tal-għana li qatt ma kien daqshekk rampanti tul ir-rebbiegħa. Dan 
qed iseħħ l-aktar minħabba l-messaġġ mibgħut mill-Gvern li beħsiebu jerġa’ 
jiftaħ staġun tal-insib għall-għasafar tal-għana fil-ħarifa kontra x-xewqa tal-
Kummissjoni Ewropea. L-għasafar li jkunu qed jinqabdu bħalissa jinbiegħu lil 
dawk li jkollhom bżonn għasafar tat-taħrik fil-ħarifa. Bis-saħħa tal-ħidma 
f’waqtha ta’ timijiet ta’ BirdLife Malta u l-Committee Against Bird Slaughter 
(CABS), ’il fuq minn 140 għasfur tal-għana ġew konfiskati mill-pulizija mill-
bidu ta’ Marzu lil hawn, b’ħafna minnhom qed jinħelsu lura fin-natura waqt li 
oħrajn qed jiġu riabilitati u se jinħelsu fiż-żmien li ġej wara li jġibu lura 
saħħithom. 
 
BirdLife Malta tfaħħar ukoll l-isforzi li qed isiru mill-Environmental Protection 
Unit (EPU). Huwa ċar li uffiċjali tal-pulizija fi ħdan l-EPU qed juru rieda li jġibu 
r-riżultati fl-infurzar tal-liġijiet marbutin mal-ħarsien tal-għasafar. Inħeġġu 
lill-awtoritajiet biex iżidu r-riżorsi umani f’din it-taqsima u jipprovduhom bl-
għodda kollha meħtieġa. Nitolbu wkoll lill-Korp tal-Pulizija biex jibda 
jippermetti lill-EPU taħdem ukoll f’Għawdex, li s’issa għadu jiddependi fuq l-
uffiċjali tad-distrett fl-għases tal-pulizija biex tittieħed xi tip ta’ azzjoni. Waqt 
li f’Malta qed naraw riżultati, f’Għawdex ftit li xejn qed naraw inizjattiva min-
naħa tal-pulizija. 
 
Il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana rreaġixxa: “Sfortunatament, 
minħabba li l-Gvern qed jisfida lill-Kummissjoni Ewropea bil-ftuħ kemm ta’ 
staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa u anke staġun tal-insib għall-għasafar tal-għana 
fil-ħarifa, ma tantx nistgħu nantiċipaw sitwazzjoni sabiħa għall-għasafar li qed 
ipassu. Ir-rispett tal-liġi min-naħa tal-kaċċaturi naqas u hu ineżistenti waqt li 
l-għaqdiet tal-lobby tal-kaċċaturi tilfu l-kontroll fuq il-membri tagħhom. Dan 
se jwassal biss biex eluf ta’ għasafar protetti jiġu kkaċċjati u minsuba 
illegalment u bla dubju se jerġa’ jpoġġi lil Malta f’pożizzjoni fejn ikollha terġa’ 
tiddefendi lilha nnifisha quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
 
Aħna se nkomplu ninsistu mal-Gvern li jieħu l-aħjar deċiżjonijiet imma nitolbu 
wkoll lill-pubbliku biex jingħaqad magħna f’din is-sejħa billi jsegwi l-kampanja 
#onthemove waqt li jsir membru ta’ BirdLife Malta. Se nibqgħu impenjati li 
nsalvaw aktar għasafar u li nżommu lill-Unjoni Ewropea infurmata dwar is-
sitwazzjoni xejn feliċi li għandna f’pajjiżna fejn għandu x’jaqsam mal-ħarsien 
tal-għasafar.” 
 

https://birdlifemalta.org/onthemove/
https://birdlifemalta.org/become-member/


 

   

 
TMIEM 
 

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 
 
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/t-RdkzkDxtey  

1. Għasafar ikkonfiskati mill-pulizija jinkludu s-seba’ speċi protetti tal-għasafar 
tal-għana 

2. Ħidma mill-EPU fl-aħħar ġimgħat wasslet ukoll biex b’mod indipendenti 
nkixfu diversi każi ta’ nsib illegali tal-għasafar tal-għana 

3. Għasafar tal-għana kkonfiskati mill-pulizija 
4. Ir-riżultat ta’ jumejn ta’ ħidma kontra l-insib illegali – gaġeġ vojta ta’ 

għasafar ikkonfisikati mill-pulizija li qed jiġu ċċekkjati mill-veterinarji u 
aktar tard meħlusa jew mibgħuta għar-riabilitazzjoni  

5. Ġojjin imbragat u b’ċurkett tad-WBRU sabiex jintuża bħala għasfur tat-taħrik 
f’insib illegali għall-għasafar tal-għana 

6. Taż-Żebbuġ f’qagħda prekarja wara li nqabad minn nassab, possibbilment tul 
l-aħħar deroga “għar-riċerka xjentifika” fil-ħarifa 

7. Tliet Sofor maqbudin illegalment li ġew ikkonfiskati mill-pulizija  
8. Arpa li spiċċat fil-mira tal-kaċċa illegali f’Delimara, eżatt xħin tniżżlet 

 
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/t-G0VzCpelj8  

• Għasafar tal-għana minsuba illegalment – Marzu 2021 
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