
 

Il-Prim Ministru tilef ir-riedni fuq  
il-kaċċa, inkella sempliċiment ma 

jinteressahx 
L-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa jiftaħ għada b’infurzar 

inadegwat, bil-kaċċa fuq il-Gamiema permessa kontra  
l-parir tal-UE u bil-Kumitat ORNIS injorat għalkollox 

 
L-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa fuq l-għasafar mistenni jiftaħ għada, l-1 ta’ 
Settembru 2022, bil-kaċċa tkun permessa fuq 500 Gamiema, kontra 
rakkomandazzjonijiet ta’ task force ta’ esperti tal-UE. Id-deċiżjoni tal-Gvern li 
jibqa’ għaddej bl-istaġun issegwi laqgħat li saru direttament bejn il-
federazzjoni tal-kaċċaturi, it-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar 
Selvaġġi (WBRU) u l-Ministeru għal Għawdex, bil-Kumitat ORNIS jiġi injorat 
kompletament. Il-kaċċaturi mistennija jżommu ma’ kwota waqt li numru ta’ 
illegalitajiet diġà tappnu l-perjodu tal-passa tal-għasafar fil-ħarifa bl-infurzar 
assenti għalkollox hekk kif qatgħa Astuni Suwed ippruvat tfittex kenn fil-
Gżejjer Maltin il-ġimgħa li għaddiet u spiċċat vittma tal-kaċċa illegali. L-
istaġun tal-kaċċa se jkun twil ħames xhur, u jistgħu jiġu kkaċċjati aktar minn 
tletin speċi oħra ta’ għasafar. 
 
Id-deċiżjoni li tiġi permessa l-kaċċa għall-Gamiema (European Turtle-dove) 
ittieħdet unilateralment mill-Ministeru għal Għawdex mingħajr ebda 
konsultazzjoni mal-Kumitat ORNIS. Għalkemm jintuża l-aktar bħala 
sempliċiment timbru tad-deċiżjonijiet motivati politikament, il-Kumitat ilu ma 
jiltaqa’ minn dakinhar tal-famuża laqgħa ta’ Mejju li matulha spikka l-aġir 
inaċċettabbli tal-Kap Eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia. Farrugia kien 
aggressiv fil-konfront tal-Kap tad-WBRU Richard Lia waqt argument sħun li 
nqala’ dwar l-obbligu tal-kaċċaturi li jirrappurtaw il-qabdiet tagħhom matul l-
istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa ta’ din is-sena, b’Farrugia jinsisti li dan ir-
rekwiżit kien introdott apposta biex ipoġġi lill-kaċċaturi f’diffikultà. Minkejja li 
l-kaċċaturi kienu obbligati jirrappurtaw il-ħruġ għall-kaċċa u kemm qabdu 
Gamiem u Summien matul l-aħħar rebbiegħa, skont rapport tad-WBRU dwar 
id-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena li ntbagħat lill-Kummissjoni 
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Ewropea, inqas minn 10% tal-kaċċaturi rrappurtaw li qatlu mill-inqas għasfur 
wieħed. B’kollox kienu ddikjarati maqtula 816-il Gamiema bejn aktar minn 
8,000 kaċċatur li ħarġu għall-kaċċa bejn is-17 u t-30 ta’ April 2022. 
 
Il-kaċċa għall-Gamiem fir-rebbiegħa li għaddiet u din il-ħarifa qed tiġi 
permessa minkejja r-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-Irkupru tal-Għasafar li tressqu f’Marzu li għadda, u li taw 
parir lill-Istati Membri biex iwaqqfu l-kaċċa għall-Gamiema matul l-2022 
minħabba li l-ispeċi qed tkompli tonqos madwar il-kontinent Ewropew. Matul 
il-laqgħa Malta kienet saħanistra ssemmiet speċifikament minħabba l-
possibbiltà li tiftaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għall-Gamiema. Minn 
dakinhar ’l hawn diversi Stati Membri tal-UE ħadu dan il-parir u waqqfu l-
kaċċa għall-Gamiema matul il-ħarifa li ġejja, inkluż il-gżira ġara tagħna 
Sqallija, li riċentement ħabbret li mhux se tiftaħ staġun tal-kaċċa fuq il-
Gamiema minħabba li s-sistema ta’ rappurtaġġ mill-kaċċaturi fi Sqallija ma 
kinitx qed tiġi osservata, waqt li l-istatus ta’ konservazzjoni tal-ispeċi baqa’ 
jiggrava.  
 
Il-kwota ta’ 1,500 għasfur fir-rebbiegħa li għaddiet u l-kwota ta’ 500 għal din 
il-ħarifa ġew stabbiliti skont il-kalkoli li għamlet id-WBRU fuq 
dokumentazzjoni miġbura mill-FKNK li għamlet diversi suppożizzjonijiet 
dwar il-passa tal-Gamiem minn fuq Malta, inkluż għasfur imrobbi fil-magħluq 
li wara li nħeles, spiċċa l-Bulgarija. 
 
F’kummenti dwar din is-sitwazzjoni, il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark 
Sultana qal: “Il-Gvern qed jilleġiżla fuq il-kaċċa fuq il-bażi tad-deċiżjoni tal-
Ministeru għal Għawdex, li jagħżel li jikkonsulta biss mal-federazzjoni tal-
kaċċaturi, li tiddetta l-ħidma tad-WBRU madwar il-Gżejjer Maltin. Il-Prim 
Ministru sempliċiment ħa pass lura u qed iħalli lill-Ministeru għal Għawdex 
jinjora l-pariri tal-UE u lill-Kumitat ORNIS, waqt li ta’ kuljum jibqgħu jiġu 
rrappurtati l-illegalitajiet.” 
 
BirdLife Malta għadha ma semgħet xejn u ma rċeviet l-ebda risposta 
mingħand il-Prim Ministru wara li ktibnielu l-ġimgħa li għaddiet fid-dawl tal-
illegalitajiet li ġew osservati meta qatgħa Astuni Suwed li ppruvat issib kenn 
fil-Gżejjer Maltin spiċċat fil-mira tal-kaċċa illegali madwar Malta u Għawdex. 
Fil-ħin ta’ dawn l-inċidenti l-Pulizija tad-Distrett ta’ Għawdex ma kinitx 
disponibbli waqt li fl-aħħar jiem, f’Malta l-Environmental Protection Unit 
(EPU) kellha mhux iktar minn tim wieħed fil-kampanja. Talbiet li bgħatna lill-
Kummissarju tal-Pulizija dwar il-qagħda attwali tal-infurzar ukoll baqgħu 
mhux imwieġba. 
 
“L-illegalitajiet li qed iseħħu ta’ kuljum fil-kampanja ma jawguraw tajjeb xejn 
għal staġun li se jara aktar minn 10,000 kaċċatur liċenzjat madwar Malta u 
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Għawdex. L-isforzi ta’ infurzar mhux qed ilaħħqu u l-falliment tal-gvern fir-
rigward tas-sitwazzjoni qed jibgħat biss il-messaġġ lill-komunità tal-kaċċaturi 
biex tibqa’ miexja kif inhi,” ikkummenta l-Kap tal-Konservazzjoni ta’ BirdLife 
Malta Nicholas Barbara. 
 
Il-President ta’ BirdLife Malta Darryl Grima qal: “Minħabba li hu ċarissimu li l-
pulizija mhix f’pożizzjoni li tinforza l-liġi, l-istaġun tal-kaċċa m’għandux jiftaħ 
qabel nofs Ottubru meta l-maġġor parti tal-għasafar li jkunu qed ipassu minn 
fuq Malta jkunu speċi protetti. L-istaġun paraventu tal-kaċċa għall-Fenek 
Selvaġġ ukoll għandu jibda jingħalaq f’Lulju, għall-istess raġunijiet. Meta tara 
t-track record ta’ dan il-Gvern fejn għandu x’jaqsam mal-kaċċa, l-insib u s-
saltna tad-dritt, jista’ jkun li wara kollox l-iskop aħħari tal-istaġun tal-kaċċa hu 
li jservi ta’ paraventu għal massakru free-for-all ta’ kulma jtir. Inħeġġu lill-
Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Virginijus Sinkevičius biex jieħu azzjoni 
urġenti kontra Malta – stat ta’ anarkija fejn għandu x’jaqsam mal-kaċċa u l-
insib. Aktar minn hekk, ladarba l-PM Robert Abela lanqas biss kellu d-diċenza 
li jwieġeb għall-ittra miftuħa tagħna, se jkollu jdejh imċappsa bid-demm tat-
tajr protett kollu li se jiġi massakrat (u dak li diġà nqatel) f’ġieħ l-
opportuniżmu politiku tal-partit tiegħu!” 
 
Hekk kif tul il-ġimgħat li ġejjin mistennija tintensifika l-passa ta’ diversi speċi 
protetti ta’ għasafar mill-Ewropa lejn l-Afrika, BirdLife Malta qed issejjaħ lill-
membri tal-pubbliku biex ikunu huma li jieħdu azzjoni billi jirreġistraw u 
jirrappurtaw l-illegalitajiet. L-eNGO qed torganizza sessjonijiet ta’ taħriġ 
immirati li jillimitaw l-illegalitajiet fil-kampanja hekk kif qed tħejji għar-
Raptor Camp, il-kamp annwali tagħha tal-ħarifa li jaħbat mal-qofol tal-passa 
tal-għasafar tal-priża. Ix-xejriet tal-qtil illegali tal-għasafar f’Malta juru li t-tajr 
tal-priża jibqa’ l-aktar speċi li tispiċċa fil-mira tal-kaċċa illegali, bl-ibbalzmar 
jibqa’ l-mutur ewlieni wara din il-kaċċa illegali.  
 
Inċidenti ta’ kaċċa u nsib illegali għandhom jiġu rrappurtati lil BirdLife Malta 
fuq 2134 7646 jew 7925 5697 (barra l-ħinijiet tal-uffiċċju), jew direttament 
lill-pulizija fuq 119, billi wieħed jistaqsi għall-Environmental Protection Unit 
(EPU).   
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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 
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Ritratti mehmużin (Ritratti ta’ BirdLife Malta): 
1. Astun Iswed ferut li ġie salvat fid-29 ta’ Awwissu mill-Bajja ta’ San Blas 

f’Għawdex wara l-massakru ta’ Astuni Suwed  
2. Kaċċaturi fuq il-muturi f’Għawdex jiġru wara l-Astuni Suwed – ritratt meħud 

filgħodu dakinhar li l-Astuni waslu Għawdex 
 

Filmati (Agħfas fuqhom biex tniżżilhom): 
1. L-Astun Iswed ferut ftit mumenti biss wara li ġie salvat minn San Blas 

f’Għawdex 
2. Filmati li rċivejna mingħand membri tal-pubbliku li juru żewġ Bagħdan 

Ħomor qed jitniżżlu lbieraħ fil-limiti ta’ Birżebbuġa 
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