Massakru ta’ tajr tal-priża hekk kif
il-passa tilħaq il-qofol tagħha
Kaċċaturi jieħdu vantaġġ minn preżenza fqira tal-pulizija
biex joqtlu għasafar protetti madwar il-Gżejjer Maltin
Ir-riħ mil-Lbiċ ilbieraħ ikkontribwixxa biex il-passa tal-għasafar tal-priża
tilħaq il-qofol tagħha, b’timijiet ta’ BirdLife Malta u l-Committee Against Bird
Slaughter (CABS) josservaw kaċċa illegali rampanti mifruxa f’diversi
lokalitajiet f’Malta u Għawdex. Diversi għasafar kienu osservati jispiċċaw filmira tal-kaċċa illegali, b’għadd ta’ tajr ferut jinġabar filgħaxija u numru kbir ta’
membri tal-pubbliku jikkuntattjaw lil BirdLife Malta b’rapporti dwar sparar
fuq għasafar tal-priża hekk kif dawn kien qed ifittxu post fejn iqattgħu l-lejl.
Diversi inċidenti ta’ kaċċa illegali kienu osservati f’diversi postijiet bħal ĦadDingli, il-Victoria Lines, is-Siġġiewi u r-Rabat f’Malta, u x-Xlendi, Marsalforn, lGħasri u l-Għarb f’Għawdex, bil-kaċċa tkompli sa tard filgħaxija anke wara s7pm meta suppost li tieqaf biex ikun imħares it-tajr tal-priża. Fost l-għasafar li
spiċċaw fil-mira kien hemm l-aktar Kuċċard imma wkoll speċi oħra bħasSeqer tal-Ħannieqa u l-Ispanjulett.
Minkejja diversi talbiet għall-assistenza min-naħa tal-Environmental
Protection Unit (EPU), il-pulizija kellha biss skwadra waħda biex tkopri Malta
kollha waqt li l-Pulizija ta’ Għawdex ma kellhom lil ħadd biex jissorvelja ssitwazzjoni u setgħu jattendu biss pulizija tad-distrett. Ilbieraħ filgħaxija fi
spazju ta’ ftit sigħat inġabru tliet speċi protetti b’Seqer tal-Ħannieqa mejjet
jinġabar minn tim tal-CABS fix-Xlendi, Kuċċarda feruta tinstab minn ċiklist filMiżieb, u Spanjulett ferut jinġabar minn Santa Luċija. Żewġ speċi oħra
mfittxija ferm għall-ibbalzmar ukoll kienu nnutati lbieraħ, fosthom Ċikonja
Sewda u Ajkla tat-Tikek, b’din tal-aħħar hemm suspetti li nqatlet fil-massakru
tal-bieraħ. Dan isegwi erba’ għasafar protetti oħra li tniżżlu illegalment ilġurnata ta’ qabel fosthom Bagħdan Aħmar u Kwakka li nġabru mill-pulizija.

F’kummenti dwar is-sitwazzjoni, il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark
Sultana qal: “Ma jitwemminx kif tul l-aqwa tal-passa tat-tajr tal-priża, ilpreżenza tal-pulizija tkun dgħajfa meta għandek sa 11,000 kaċċatur billiċenzja li jikkaċċjaw f’dawn il-ġranet. Mhix kumbinazzjoni li dan in-nuqqas ta’
infurzar dejjem jinħass meta tkun riesqa elezzjoni ġenerali, bil-mexxejja
politiċi taż-żewġ naħat jibqgħu b’ħalqhom magħluq dwar din il-kwistjoni,
waqt li min-naħa l-oħra ma joqogħdux lura milli jaġevolaw lil dawk li jiksru lliġi.”
Il-kelliem tal-CABS Axel Hirschfeld ukoll ikkummenta dwar is-sitwazzjoni:
“Dak li l-aktar li qed jinstiga din il-kaċċa illegali jibqgħu l-kollezzjonijiet ta’ tajr
ibbalzmat li jibqgħu mhux iċċekkjati mill-awtoritajiet u mhux verifikati. Dan
jippermetti lil dawk li jiksru l-liġi – bħalma ġara lbieraħ – biex jibqgħu jżidu
mal-kollezzjoni ta’ aktar minn nofs miljun għasfur protett ibbalzmat li diġà
hemm fid-djar tal-kaċċaturi. Matul is-snin nibqgħu ma naraw l-ebda rieda biex
din il-lakuna tingħalaq, anzi qed naraw sejħa mill-għaqdiet tal-kaċċa biex
ikomplu jinbidlu l-liġijiet u l-proċeduri amministrattivi favur tagħhom.”
Bl-ammont totali ta’ għasafar protetti vittmi tal-kaċċa illegali miġbura minn
BirdLife Malta u l-pulizija mill-bidu tal-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa fl-1 ta’
Settembru issa jlaħħaq il-21 – xi ħaġa li tindika li se jkollna sena oħra rekord
ta’ kaċċa illegali – BirdLife Malta u l-CABS jappellaw lill-Kummissarju talPulizija biex jispjega l-preżenza dgħajfa tal-pulizija fil-kampanja u nappellaw
lill-EPU biex issaħħaħ l-infurzar tagħha fiż-żewġ gżejjer minn issa sa Ottubru
meta qed nistennew aktar speċi protetti jpassu.
Sew BirdLife Malta kif ukoll il-CABS jiddeploraw dak li wassal għall-kulminu
tas-sitwazzjoni attwali bi staġun tal-kaċċa miftuħ fl-aktar ħinijiet kruċjali meta
l-għasafar tal-passa jkunu qed ifittxu fejn jorqdu bis-saħħa tat-tneħħija talcurfew tat-3pm fl-2015, infurzar fqir li jippermetti lill-kaċċaturi li joqtlu speċi
protetti f’dawn il-ħinijiet mingħajr l-ebda xkiel sakemm ma jkunux qed jiġu
sorveljati mit-timijiet tal-voluntieri, u nuqqas ta’ kontroll assolut talkollezzjonijiet tat-tajr ibbalzmat wara l-amnestiji li ngħataw il-kaċċaturi fl1996 u l-2003. Biex tkompli tgħaxxaqha t-Taqsima għar-Regolamentazzjoni
tal-Għasafar Selvaġġi (Wild Birds Regulation Unit, WBRU) tal-Ministru għal
Għawdex qed tkompli tintalab mill-għaqdiet tal-kaċċa biex tkompli tagħmel
aktar emendi u żżid il-lakuni f’dawk li suppost huma regolamenti li jħarsu
speċi Ewropej bħal dawn u mhux l-interessi tal-kaċċaturi.
Dan kollu jibgħat messaġġ lill-komunità tal-kaċċaturi biex ikomplu jisparaw
fuq speċi protetti bla ħniena, xi ħaġa qed twassal biex Malta llum saret
ċimiterju għall-għasafar tal-Ewropa b’impatt fuq l-isforzi ta’ konservazzjoni
bħalma ġara fil-każ tal-Avultun Abjad li sparixxa aktar kmieni dan ix-xahar.
Bħalissa Malta qed tiffaċċja għadd ta’ proċeduri ta’ ksur tal-UE dwar il-kaċċa u

l-insib, li waħda minnhom issemmi speċifikament in-nuqqas ta’ protezzjoni
adegwata għall-għasafar selvaġġi. Sitwazzjonijiet bħal dawn ikomplu jgħajfu labbiltà ta’ Malta li tiddefendi ruħha quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.
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Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil:
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Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org
Niżżel ir-ritratti minn hawn: https://we.tl/t-OLWXBTEXxT
• Għażla ta’ ritratti (kollha bil-captions u l-credits fl-ismijiet) li juru tajr protett
li spiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali fl-aħħar jiem u nġabar minn BirdLife Malta,
il-CABS u l-pulizija, flimkien ma’ ritratti ta’ għasafar tal-priża feruti jittajru fuq
Malta
Niżżel il-filmati minn hawn: https://we.tl/t-0XHfE3km05
Segwihom fuq YouTube hawn: https://youtu.be/JFRh0xbbQ5I
• Video li juri Bagħdan Aħmar u Kwakka li nġabru mill-pulizija wara li spiċċaw
fil-mira tal-kaċċa illegali (Filmati ta’ BirdLife Malta, muntaġġ ta’ Nathaniel
Attard)

