


Dan huwa Għasfur 
tal-Bejt raġel. Dan 
huwa għasfur 
komuni. Għandu 
munqaru oħxon u bih 
jista’ jiekol varjeta 
ta’ ikel bħal frak, 
żerriegħa u insetti. 
Agħmel bird table u 
oqgħod arahom 
jiġġieldu fuq l-ikel.

L-Għasafar tal-
Bejt jagħmlu bejta 

goffa u meta ma 
jkunux fl-istaġun 
tal-bejta, iħobbu 
jinġabru fi gruppi 

kbar u jorqdu fis-
siġar f’xi pjazza.

Trid tisimgħu 
jpespes?



Din hija Bufula Sewda raġel. 
Iħobb joqgħod fil-ġonna

jaqbad insetti b’dak il-munqar irqiq. 

Isma’ l-għanja u l-
għajta tal-Bufula
Sewda ħalli tibda

tagħrfu.

Faċli tagħraf
Bufula Sewda
għax rasu sewda
u għonqu abjad. 
Tarah jaqbeż
minn zokk għal
zokk,jagħti
b’denbu.



Il-Pitirross
malajr tagħrfu
mill-kulur
oranġjo ta’ 
sidru. Iħobb
joqgħod fil-
miftuħ fuq xi 
ħajt jew zokk
fejn jippoppa
sidru ħalli l-
oranġjo jidher
sew u b’hekk
ikeċċi pitirrossi
oħrajn.

Munqar il-pitirross
huwa rqiq bħal tal-
Bufula Sewda. Dan 

ifisser li jiekol
insetti u ħniex. 

Il-pitirrossi jaslu
Malta biex

joqogħdu hawn
għax-xitwa wara li 

jpassu mill-
Ewropa. F’daż-
żmien tisma’ l-
għanja tagħhom

tidwi mal-
kampanja kollha.



Din hija Fjamma
Sewda.Ngħidulha hekk
minħabba l-kulur aħmar
taħt denbha li jispikka
meta ttir. Il-bqija kollu
griż.

L-għamla tal-
Fjamma Sewda
eżatt bħal tal-
pitirross. Anke
munqarha rqiq
bħal tiegħu -

sinjal li tiekol l-
insetti. Dan l-

għasfur iħobb il-
mibni u spiss
tarah fuq xi 
ċint,jew fuq
bird table.  



Iz-Zakak Abjad huwa għasfur abjad, iswed u griż u 
meta jimxi l-ħin kollu jxejjer denbu. 

Faċli tarah fil-bitħa 
tal-iskola, inaqqar l-
insetti minn xi għadajjar 
tal-ilma xita.



L-Isturnelli
tarahom
f’xi siġra taż-
żebbuġ, inaqqru l-
frott, jew f’xi
għalqa jfittxu l-
insetti. Filgħaxija
jħobbu joqogħdu fuq
wajers tad-dawl
jew f’siġra għolja
huma w sejrin
jinġabru għal bil-
lejl.

Meta tara grupp
sturnelli, ma 

titfixkilhom ma’ xejn: 
ikun hemm ħafna
għasafar kollha

jgħajtu u jagħmlu
storbju.



Kif tarma l-klassi biex tara 

l-għasafar
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