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Aħna għażilna dan is-suġġett għax huwa suġġett li ilu jiġi diskuss minn ftit ta' żmien ilu ‘l hawn.  Saħansitra 

n-nies ħarġu petizzjoni biex jinqata’ l-istaġun tal-kaċċa iżda xorta għadda. 

Taqbel mal-staġun tal-kaċċa? Għala? :  

Aħna saqsejna numru ta' għalliema jekk jaqblux mal-kaċċa.  Kollha qalulna le minbarra għalliem wieħed li 

qal li huwa favur il-kaċċa iżda n-numru ta’ għasafar li jkunu qegħdin jiġu maqtula għandu jkun limitat. Punt li 

laqatna huwa ta' Ms. Sue Farrugia li qaltilna li ma taqbilx mal-kaċċa għax hija favur il-ħajja ta' kull ħlejqa. 

Taħseb li hija tradizzjoni li nisparaw għall-għasafar? Għala? :  

L-għalliema kollha li saqsejna qalulna iva. Kollha qalu li hija tradizzjoni li ilha teżiżti ħafna. Iżda l-kap tal-skola 

Ms. Galea qaltilna li hija tradizzjoni kerha u dan għaliex hemm involut fiha l-qtil. 

Taħseb li kull għasfur għandu jiġi maqtul? Għala?:  

L-għalliema kollha qalulna le u li ebda għasfur m’għandu jiġi maqtul għal xejn b’xejn. Mr. Matthew qalilna li 

ċerti għasafar se jiġu estinti dalwaqt għaliex huma tipi ta’ għasafar li ma tantx għadek tara bħalhom. 

Kieku jkollok tmur tispara ma’ kaċċatur tmur? :  

L-għalliema kollha qalulna le, iżda Mr. Matthew qalilna li kieku kellu jmur imur.  Qalilna li jmur mhux għax 

jieħu gost joqtol l-għasafar iżda jrid biss jipprova. 

Saqsejna wkoll lill-għaqda tal-Birdlife Malta x’jaħsbu dwar dan is-suċċett. Fil-fatt saqsejniehom jekk 

għandhiex tinqata’ l-kaċċa.  

Huma rrispondewna billi qalulna li l-kaċċa bħala sport għandha tinqata’ għall-kollox. Veru li l-bniedem ilu 

jikkaċċja l-annimali għal ħafna eluf ta’ snin.  Qalulna wkoll li dari l-kaċċa kienet issir għall-ikel, u mingħajrha 

n-nies kienu jmutu bil-ġuħ. Komplew jgħidulna illi llum f’pajjizi ċivilizzati bħal Malta, il-kaċċa m’għadx hemm 

bżonnha għax ikel insibu kemm irridu mill-ħwienet.  

Madanakollu, qalulna li l-kaċċa xorta għadha ssir għall-gost u għall-mogħdija taż-żmien, għax ħafna nies 

għadhom jieħdu pjacir joqtlu l-annimali tant li jsejħulha sport. Qalulna wkoll li jekk tweġġa’ jew toqtol 

annimal għall-pjaċir mhix ħaġa li tixraq għall-poplu modern għax juri nuqqas sħiħ ta’ rispett lejn il-ħajja u 

lejn in-natura, bħallikieku l-annimali jeżistu biex aħna nagħmlu li rridu bihom. Żiedu jgħidulna li l-kaċċa 

bħala sport hija attività ta’ stmerrija daqs ta’ min iġelled il-klieb, is-sriedaq, il-barrin, l-orsijiet u annimali 

oħrajn. Qalulna li dawn huma affarijiet li b’xorti tajba nqatgħu minn ħafna pajjiżi, imma sfortunatamet il-

kaċċa għadha komuni.  

Komplew jgħidulna li problema oħra tal-kaċċa hi li f’Malta din ssir l-iktar fuq l-għasafar tal-passa li fosthom 

hemm speċi li qed jiskarsaw, bħall-gamiema. Il-kaċċa qed tkompli tnaqqas dawn l-għasafar u tista’ twassal 

biex dawn l-ispeċi rari jispiċċaw għalkollox mid-dinja, kif diġà ġara ħafna drabi fl-istorja. Peress li f’Malta 

hawn eluf ta’ kaċċaturi, huwa diffiċli għall-pulizija biex tikkontrolla l-kaċċa. Minħabba f’hekk spiss jinqatlu 

għasafar protetti bħall-ajkli, ċikonji u fjamingi. Għasafar bħal dawn lanqas biss jittieklu imma jispiċċaw 

ibbalzmati f’xi vetrina. Il-kaċċa f’Malta m’hawnx postha u jmissha ilha li nqatgħet. 

  

Aħna naħsbu li l-kaċċa hija tradizzjoni bla bażi. Dan għaliex għandek delizzju fejn fih qed isir il-qtil. Aħna 

naħsbu li jekk il-kaċċaturi jkunu jħobbu jisparaw jistgħu jisparaw fuq il-plattini minflok jisparaw fuq l-

għasafar. 

Saqsejna wkoll lil F.K.N.K li hija għaqda tal-kaċċaturi. Aħna saqsejniehom għaliex jaħsbu li l-istaġun tal-

kaċċa hu importanti?  

Huma rrispondewna u qalulna li l-istaġun tal-kaċċa huwa mportanti għax ħafna nies ikunu qegħdin 

jistennew b’ħerqa kbira li jipprattikaw id-delizzju tagħhom li huwa wkoll dritt irregolat bil-liġi u bil-liċenzji 

neċessarji.  

Saqsejniehom mistoqsija oħra li kienet jekk jaħsbux li l-għasafar qed jonqsu permezz tal-kaċċa.  



Żiedu jgħidu li hemm riċerki sħaħ li jwasslu għal-liġijiet u direttivi Ewropej li jippermettu li ssir il-kaċċa 

propju għax dan ma jagħmilx impatt fuq il-poplazzjoni. 

  



 


