Stat ta’ Konservazzjoni
u Siti Potenzjali ta’
Interess Komunitarju
għad-Denfil ta’ Geddumu Qasir (Tursiops truncatus)
u l-Fekruna tal-Baħar (Caretta caretta) f’Malta

Rapport għall-Pubbliku

LIFE11 NAT/MT/001070

Identità tal-proġett
Referenza tal-proġett: 	LIFE 11 NAT/MT/1070
Titlu uffiċjali tal-proġett:

Stat ta’ Konservazzjoni u Siti Potenzjali ta’ Interess Komunitarju
għad-Denfil ta’ Geddumu Qasir (Tursiops truncatus) u l-Fekruna talBaħar (Caretta caretta) f’Malta

Titlu qasir tal-proġett:

LIFE+ MIGRATE

Baġit tal-proġett:

50 % tal-proġett ġie kofinanzjat mid-Direttorat għall-Ambjent (LIFE)
tal-Unjoni Ewropea

Ammont totali:

EUR 964,006.00

Koordinatur Benefiċjarju:	L-Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA)*
Indirizz: Hexagon House, Spencer Hill, Il-Marsa, MRS 1441, Malta.

Imsieħba Benefiċjarji: 	KAI Marine Services (KAI)
Indirizz: c/Naon 16, 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, Spanja.
Il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima
(MSDEC)
Indirizz: 6, Triq Ħal Qormi, Santa Venera, Malta.
Kofinanzjatur:	Bank of Valletta p.l.c. (BOV)
Indirizz: BOV Head Office, Triq il-Kanun, Santa Venera, Malta.
Tul tal-Proġett:

1 ta’ Ottubru 2012 – 29 ta’ April 2016

Lokazzjoni:

Malta u ż-Żona ta’ Ġestjoni tas-Sajd ta’ Malta

Sit elettroniku:

www.lifeprojectmigrate.com

Indirizz elettroniku:

info@lifeprojectmigrate.com

* Mill-4 ta’ April 2016, l-Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) inqasmet f’żewġ
awtoritajiet differenti li huma l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) u l-Awtorità tal-Ippjanar (PA).

PROĠETT MIGRATE - LIFE11 NAT/MT/1070
Programm ta’ Finanzjament tal-UE LIFE+
Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Rata ta’ kofinanzjament:
49.4 % Fondi tal-UE; 37.1 % Fondi Nazzjonali u 13.5 % Fondi Privati

3

Werrej
Identità tal-proġett......................................................................................02
Werrej..........................................................................................................03
Sfond..........................................................................................................05
L-għanijiet tal-Proġett LIFE+ MIGRATE........................................................06
L-ispeċi tal-baħar li qed jiġu studjati ...........................................................07
Id-denfil ta’ geddumu qasir . ..................................................................07
Il-fekruna tal-baħar.................................................................................09
Speċi oħra tal-baħar li jpassu................................................................10
Attivitajiet tal-Proġett..................................................................................11
Ġbir ta’ informazzjoni..............................................................................11
Sessjonijiet ta’ taħriġ u xjenza għaċ-ċittadini...........................................14
L-involviment tal-entitajiet interessati....................................................15
Promozzjoni u għarfien fuq il-proġett......................................................16
Riżultati.......................................................................................................18
Is-siti magħżula...........................................................................................20
Il-proċess involut...................................................................................20
Kwistjonijiet dwar siti tan-Natura 2000 ...................................................21
Siti previsti ............................................................................................22
Il-proposti..............................................................................................23
Is-siti li ġew proposti..............................................................................23
Konklużjonijiet fuq is-siti magħżula........................................................26
X’ tagħlimna?..............................................................................................27
Il-passi li jmiss............................................................................................28
Glossarju.....................................................................................................29

5

Sfond
Il-Baħar Mediterran fih bijodiversità rikka li tinkludi wkoll annimali kbar tal-baħar li jpassu,
bħall-baleni, id-dniefel u l-fkieren tal-baħar. L-ispeċi migratorji jgħixu, jivvjaġġaw u jpassu
minn post għal ieħor f’distanzi konsiderevoli. Il-pożizzjoni strateġika ċentrali tal-gżejjer Maltin
fil-Baħar Mediterran tagħmilhom żona importanti ħafna għall-istudju tax-xejriet ta’ migrazzjoni
ta’ dawn l-ispeċi.
Bħal speċi tal-baħar oħra fil-Mediterran, iċ-ċetaċji u l-fkieren tal-baħar huma suxxettibbli ħafna
għal diversi pressjonijiet u perikli tan-natura u għal dannu ieħor ikkawżat mill-bniedem. Xi wħud
minn dawn il-perikli tal-baħar huma relatati ma’:
• interazzjonijiet ma’ rkaptu/prattiki tas-sajd, eż. qbid inċidentali u/jew qtil bi rkaptu partikolari;
• plastik fil-baħar u/jew skart ieħor li jista’ wkoll jittiekel bi żball;
• diversi aspetti marbuta mat-tniġġis; u
• traffiku marittimu li jista’ jirriżulta, fost l-oħrajn, f’inċidenti li jinvolvu l-vapuri u ħsejjes taħt
il-baħar.
It-tħassib dwar dawn il-perikli u l-impatti ħżiena fuq is-sopravivenza tal-popolazzjonijiet ta’ ċetaċji
u fkieren tal-baħar wassal għall-adozzjoni ta’ diversi programmi ta’ ħarsien u konservazzjoni
fir-reġjun tal-Mediterran. L-istrumenti legali u l-għodod ta’ politika ta’ akkumpanjament (bħallistrateġiji ta’ konservazzjoni) jikkostitwixxu approċċ primarju għall-prevenzjoni, il-kontroll jew ittnaqqis ta’ dawn il-pressjonijiet/perikli. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni
tal-ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (magħrufa wkoll bħala d-Direttiva tal-UE dwar
l-Ambjenti Naturali) hija strument ewlieni ta’ politika tal-UE għall-konservazzjoni taċ-ċetaċji u
l-fkieren tal-baħar, kif ukoll għall-ambjenti naturali tagħhom. Din id-Direttiva hija trasposta filleġiżlazzjoni nazzjonali permezz tar-“Regolamenti tal-2006 dwar il-Protezzjoni tal-Ambjenti
Naturali u tal-Flora u l-Fawna” (Avviż Legali 311 tal-2006, kif emendat). Għadd kbir ta’ ftehimiet
ambjentali multilaterali (ta’ natura reġjonali u/jew internazzjonali), li Malta hija parti kontraenti
fihom, stabilixxew ukoll miżuri għall-ħarsien meħtieġ tal-ispeċi taċ-ċetaċji u l-fkieren tal-baħar.
Huwa importanti ħafna li dawn l-ispeċi jiġu mħarsa għaliex huma vulnerabbli, mhedda u, flistess ħin, għandhom irwol ekoloġiku importanti. Dawn huma wkoll speċi ewlenin importanti u
għalhekk importanti li tinħoloq kuxjenza fost dawk li jużaw il-baħar, u l-pubbliku ġenerali, dwar
il-ħtieġa tal-ħarsien tagħhom u tal-ħajja tal-baħar li jgħixu fih.
Madankollu, biex l-azzjoni ta’ konservazzjoni tkun effettiva, jeħtieġ li jkun hemm għarfien xjentifiku
profond tal-istat tal-popolazzjonijiet ta’ dawn l-ispeċi u tal-fatturi importanti għas-sopravivenza u
r-riproduzzjoni tagħhom. Fil-preżent, lokalment, hawn nuqqas ta’ għarfien xjentifiku fuq iċ-ċetaċji
u l-fkieren tal-baħar kif ukoll fuq l-ambjenti naturali meħtieġa għal dawn l-ispeċi li jistgħu jkunu
preżenti f’Malta. Ir-riċerka xjentifika, permezz tal-istħarriġ (surveying), hija kruċjali biex inżidu
l-għarfien tagħna dwar il-ħtiġijiet taċ-ċetaċji u l-fkieren ħalli nkunu nistgħu nħarsuhom kif jixraq.
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L-għanijiet tal-proġett
LIFE+ MIGRATE

F’dan l-isfond, il-Proġett LIFE+ MIGRATE li beda fl-1 ta’ Ottubru 2012, u li qed jiġi
implimentat bħalissa, huwa previst li jitlesta f’April 2016. Il-proġett għandu l-għan li
jindirizza n-nuqqas ta’ għarfien fuq id-denfil ta’ geddumu qasir (Tursiops truncatus)
u l-fekruna tal-baħar (Caretta caretta) bi studji li jivvalutaw l-istat u l-popolazzjoni
tagħhom fl-ibħra Maltin. Il-proġett għandu jwassal għall-identifikazzjoni ta’ żoni
f’Malta li jservu bħala siti importanti għal dawn l-ispeċi.
Jekk jinstab li f’Malta hawn dawn iż-żoni, dawn jiġu indikati għall-protezzjoni. Fi ftit
kliem, l-għanijiet prinċipali tal-proġett huma:
• li tinġabar l-informazzjoni dwar dawn l-ispeċi u li jiġu identifikati żoni potenzjali
ta’ importanza b’osservazzjonijiet minn fuq il-baħar, minn esperti xjentifiċi, flimkien
mal-ġbir tal-informazzjoni minn voluntiera u partijiet oħra interessati, bħas-sajjieda
u enitajiet oħra mill-qasam marittimu; u
• li tiżdied il-kuxjenza tal-pubbliku ġenerali dwar iż-żewġ speċi tal-baħar li qed jiġu
studjati, ma’ mezzi oħra ta’ komunikazzjoni u edukazzjoni.
Il-proġett LIFE+ MIGRATE hu kkoordinat mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u
l-Ippjanar (MEPA) f’kollaborazzjoni ma’ KAI Marine Services (organizzazzjoni bbażata fi
Spanja) u l-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima (MSDEC),
bħala l-imsieħba benefiċjarji tal-proġett, flimkien mal-Bank of Valletta p.l.c., bħala
l-kofinanzjatur ta’ dan il-proġett. Madwar 50% tal-finanzjament tal-proġett huma
pprovduti mill-programm ta’ finanzjament tal-UE, LIFE+.
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L-ispeċi tal-baħar
li qed jiġu studjati
Iż-żewġ speċi tal-baħar li qed jiġu studjati f’dan il-proġett huma d-denfil ta’ geddumu
qasir (Tursiops truncatus) u l-fekruna tal-baħar (Caretta caretta). Din li ġejja hija
deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi prinċipali ta’ dawn iż-żewġ speċi.

Id-denfil ta’ geddumu qasir

Isem xjentifiku: Tursiops truncatus
Isem bl-Ingliż: Bottlenose dolphin
Din l-ispeċi (Ritratt 1), li aktarx hi l-iżjed waħda li aħna midħla tagħha mid-dniefel kollha,
insibuha fil-maġġoranza tal-ibħra u l-oċeani. Din l-ispeċi tikkonsisti f’żewġ ekotipi,
waħda kostali u l-oħra oċeanika, b’karatteristiċi morfoloġiċi u ekoloġiċi differenti. FilMediterran, id-distribuzzjoni ta’ din l-ispeċi tidher li llum hi mifruxa u frammentata fi
gruppi żgħar. F’żoni kostali, id-dniefel ta’ geddumhom qasir, normalment, jgħixu fi gruppi
soċjali żgħar (imsejħa pods) ta’ madwar 7 dniefel. Madankollu, meta jinstabu lil hinn
mill-kosta hemm it-tendenza li d-daqs tal-grupp tagħhom ikun ħafna akbar (għalkemm
normalment ikun fih minn 15 sa 25 denfil). Huma annimali intelliġenti, aġili, iħobbu
jilagħbu u soċjevoli ħafna, jinteraġixxu mal-bnedmin, u ħafna drabi jistgħu nsibuhom
jgħumu maġenb vapuri u bastimenti oħrajn billi jirkbu l-mewġ li toħloq il-pruwa tagħhom
(bow riding). Fil-Mediterran, l-ikel ippreferut tagħhom jinkludi l-ħut li jiekol u jgħix f’qiegħ

Ritratt 1: Id-denfil ta’ geddumu qasir ©KAI Marine Services

8

Stat ta’ konservazzjoni
Konservazzjoni u Siti ta’
Potenzjali
Interessta’
Komunitarju
Interess Komunitarju
potenzjali

il-baħar u ċefalopodi, għalkemm jieklu wkoll ħut li jgħum fl-ilma (mhux ħut tal-qiegħ),
skont il-post u ċ-ċirkostanzi.
It-tul ta’ dan id-denfil ivarja minn 3 sa 3.8 metri u d-dniefel maskili huma kemxejn akbar
minn dawk femminili. Ġeneralment ikunu griżi, b’daharhom aktar skur mill-bqija ta’
ġisimhom. Il-geddum, li normalment ikun qasir, huwa mifrud sew mill-bqija tar-ras (kif
jidher f’Ritratt 1), u din hija l-karatteristika li tatu ismu. Id-dniefel maskili ġeneralment
jilħqu l-maturità sesswali ta’ 11-il sena u dawk femminili ta’ 12-il sena. Normalment
iwelldu ferħ kull sentejn (bi  tqala ta’ bejn 11 u 12-il xahar). Il-ferħ jinfatam wara 12 sa
18-il xahar mit-twelid. Dawn id-dniefel huma mħarsa bil-liġi nazzjonali, reġjonali (inkluża
tal-UE) u internazzjonali. Il-popolazzjoni tagħhom fil-Mediterran hi meqjusa vulnerabbli
(skont il-kategoriji tal-IUCN) minħabba l-impatt tal-irkapti tas-sajd u t-telfien tal-ambjenti
naturali (li jinkludi sajd żejjed għall-ispeċi ta’ ħlejjaq li jieklu).
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Ritratt 2: Il-fekruna tal-baħar

Il-fekruna tal-baħar

Isem xjentifiku: Caretta caretta
Isem bl-Ingliż: Loggerhead turtle
Il-fekruna tal-baħar (Ritratt 2), imsejħa l-fekruna l-komuni, hija l-aktar speċi ta’ fkieren
abbundanti fil-Mediterran. Il-bajjiet prinċipali fejn tbid huma l-Greċja, it-Turkija, Ċipru
u l-Libja filwaqt li tbid ukoll it-Tuneżija, il-Libanu, l-Eġittu, is-Sirja, l-Iżrael u l-Italja. Ilfkieren il-komuni jilħqu piż medju ta’ bejn 90 u 150 kg. Għandhom il-qoxra tad-dahar (ta’
fuq - carapace) ovali, griża fl-aħmar, b’tul medju ta’ 90 sa 100 ċm, u żaqqhom (plastron)
safranija. L-isem bl-Ingliż, loggerhead turtle, ġej mir-ras kbira u b’saħħitha li għandhom.
Din l-ispeċi tiekol, primarjament, krustaċji (granċijiet, gambli u ħlejjaq simili), sponoż,
molluski u invertebrati oħra, għalkemm id-dieta preċiża tagħhom tiddependi l-aktar
mill-istadju tal-ħajja partikolari tagħhom. Jilħqu l-maturità tagħhom fl-età ta’ bejn
30 u 35 sena. Il-fkieren maskili maturi jkollhom denb itwal u ikbar. Id-dwiefer ta’
quddiem ikunu wkoll ikbar biex jaqbdu aħjar mal-fekruna femminili waqt li jkunu qed
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jgħammruha. Il-fkieren jitgħammru fil-baħar u jbidu f’bajjiet ramlin, ħafna drabi fl-istess
bajja fejn ikunu twieldu. Il-bajd u l-fkieren iż-żgħar li jkunu għadhom kemm faqqsu jkunu
vulnerabbli ħafna għall-predazzjoni. Fil-fatt, ir-rata ta’ għajxien fil-fażi adulta hija baxxa
ħafna, stmata inqas minn 1%. Il-passa tal-fkieren hija kumplessa u tvarja matul l-istadji
differenti ta’ ħajjithom. Il-fkieren ġovanili u subadulti nsibuhom f’abitati miftuħa, diversi
mili lil hinn mill-kosta. Il-fkieren adulti jgħixu f’ambjent naturali aktar kostali.   Huwa
maħsub li xi żoni fil-Punent tal-Mediterran iservu bħala siti ta’ ikel u fihom jgħixu eluf
ta’ fkieren ġovanili u subadulti matul ix-xhur tas-sajf. Il-fkieren tal-baħar huma mħarsa
bil-liġi nazzjonali u internazzjonali.

Speċi oħra tal-baħar li jpassu

Waqt l-istħarriġ tal-proġett minn fuq id-dgħajsa minbarra ċ-ċetaċji u l-fkieren tal-baħar,
ġew studjati wkoll dawn il-ħlejjaq tal-baħar:

Ċetaċji

•
•
•
•
•
•
•

Id-denfil komuni (Xjentifiku: Delphinus delphis / En: common dolphin)
Il-balena ta’ Kuvjer (Xjentifiku: Ziphius cavirostris / En: cuvier’s beaked whale)
Il-balena l-kbira (Xjentifiku: Balaenoptera physalis / En: fin whale)
Il-balena s-sewda (Xjentifiku: Globicephala melas / En: long-finned pilot whale)
Id-denfil ta’ Risso (Xjentifiku: Grampus griseus / En: risso’s dolphin)
Il-gabdoll (Xjentifiku: Physeter macrocephalus / En: sperm whale)
L-istenella (Xjentifiku: Stenella coeruleoalba / En: striped dolphin)

Fkieren tal-baħar

•
•
•
•

Il-fekruna l-ħadra (Xjentifiku: Chelonia mydas / En: green turtle)
Il-fekruna tat-tikek (Xjentifiku: Eretmochelys imbricata / En: hawksbill)
Il-fekruna ta’ Kemp (Xjentifiku: Lepidochelys kempii / En: kemp’s ridley)
Il-fekruna s-sewda (Xjentifiku: Dermochelys coriacea / En: leatherback turtle)

Għalkemm il-proġett ma kienx immirat speċifikament għal dawn l-ispeċi, dawn xorta
waħda ġew studjati u ttieħdet nota ta’ kemm-il darba ntlemħu. Għalhekk il-proġett
ikkontribwixxa aktar biex jimla n-nuqqasijiet attwali fl-istudju tal-ambjent tal-baħar
pelaġiku Malti.
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Attivitajiet tal-Proġett
Il-proġett involva numru ta’ attivitajiet għall-kisba tal-għanijiet ġenerali tiegħu. Dan li
ġej huwa sommarju tal-attivitajiet ewlenin.

Ġbir ta’ informazzjoni

L-informazzjoni xjentifika dwar il-fkieren, iċ-ċetaċji u l-ambjenti naturali kruċjali għall-ħajja
u/jew għar-riproduzzjoni tagħhom, hija importanti b’mod partikolari għall-identifikazzjoni
tas-siti tan-Natura 2000. Din l-informazzjoni trid tinġabar, primarjament, permezz talosservazzjoni minn fuq id-dgħajjes (jew mill-ajru) u/jew minn sorsi sekondarji. F’dan
il-proġett l-informazzjoni primarja nġabret l-aktar bi stħarriġ xjentifiku, sistematiku u
ddedikat minn fuq dgħajsa. Dan sar minn KAI Marine Services, megħjuna mill-MEPA u
minn għadd ta’ voluntiera tul l-istadji differenti tal-proġett. L-istħarriġ fuq il-baħar dam
6 xhur mifruxa fuq sentejn. L-ewwel stħarriġ sar bejn Awwissu u Ottubru 2013 u t-tieni
fażi saret bejn Lulju u Settembru 2014. Intużat proċedura sistematika definita fiż-Żona
ta’ Ġestjoni tas-Sajd ta’ Malta (Fisheries Management Zone).
B’kollox ġew koperti 3,123 mil nawtiku tul serje ta’ grilji trażversali (transect lines),
permezz ta’ stħarriġ viżiv u akustiku. B’hekk ġie żgurat li kien kopert l-akbar numru ta’
speċi u kundizzjonijiet. Id-dniefel differenti tal-istess speċi (individwi) ġew identifikati bitteknika tal-analiżi tar-ritratti tal-pinna tad-dahar, fil-każ tad-dniefel, jew tad-denb (caudal
fin/tail) fil-każ tal-gabdoll jew ta’ baleni oħra. Il-grif, id-daqqiet, u l-marki ta’ fuq il-pinna
tad-dahar (li normalment jinqabdu sew f’ritratti b’riżoluzzjoni għolja) ikunu uniċi għal kull
ħlejqa individwali tal-popolazzjoni u għalhekk ikunu jistgħu jiġu identifikati l-individwi.
Il-ħlejjaq differenti ġew irreġistrati u qed jinbena katalgu ta’ identifikazzjoni, bir-ritratti,
biex ikunu jistgħu jsiru l-kalkoli tal-popolazzjoni u l-istudji tal-istruttura tal-grupp fiż-żona
vitali, kif ukoll studji fuq il-passa tagħhom.
Għal aktar tagħrif fuq dan l-istħarriġ tista’ tara l-blogg tal-KAI:  
www.kaimarineservices.com/lifemigratesurveys.

Ritratt 3a: Id-dgħajsa tal-istħarriġ ©
KAI Marine Services

Ritratt 3b: Id-dgħajsa tal-istħarriġ ©
KAI Marine Services

Stampa 4: Iż-żona tal-istħarriġ
KAI Marine Services
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Ritratt 5: Gabdoll fil-baħar Malti © KAI Marine Services

Matul l-implimentazzjoni tal-proġett LIFE+ MIGRATE, inġabret ukoll informazzjoni
rilevanti oħra fuq iċ-ċetaċji, il-fkieren tal-baħar u l-ambjenti naturali tagħhom. Inġabar
ukoll tagħrif oċeanografiku u ritratti u tagħrif ieħor mingħand dawn li ġejjin:
Il-federazzjonijiet tas-sajd u s-sajjieda;
• Voluntiera li pparteċipaw fis-sessjonijiet ta’ taħriġ offruti waqt dan il-proġett;
• Uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) u tal-Protezzjoni Ċivili (CPD);
• Diversi xjentisti u organizzazzjonijiet reġjonali;
• BirdLife Malta;
• Nature Trust (Malta);
• Għaqdiet mhux governattivi (NGOs) oħrajn, individwi, terzi persuni u entitajiet oħra.
Matul il-proġett għamilna wkoll kuntatt ma’ diversi organizzazzjonijiet nazzjonali u
internazzjonali biex tinġabar u tiġi skambjata informazzjoni rilevanti oħra dwar l-ispeċi
u l-ambjenti naturali tagħhom.

Ritratt 6: Denfil ta’ geddumu qasir © KAI Marine Services
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Ritratt 7: Fekruna tal-baħar © KAI Marine
Services
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Ritratt 9: Il-pinna tad-dahar ta’
denfil © KAI Marine Services

Ritratt 8: Denb ta’ gabdoll © KAI Marine Services
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Ritratt 10: Waħda mis-sessjonijiet ta’ taħriġ

Sessjonijiet ta’ taħriġ u xjenza għaċ-ċittadini

Saru għadd kbir ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ biex il-pubbliku, il-klabbs tal-bugħaddasa, issajjieda, l-NGOs ambjentali, l-Iskwadra Marittima u tal-Ajru (Air Wing) tal-Forzi Armati,
it-Taqsima tal-Baħar tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, u diversi individwi oħra li
jużaw il-baħar jitħarrġu u jkunu mgħarrfa bil-proġett. Ingħata wkoll taħriġ speċifiku
dwar l-identifikazzjoni tal-ispeċi koperti mill-proġett. Dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ,
ikkoordinati u mogħtija mill-MEPA, b’xi materjal ipprovdut mill-KAI, taw kont xjentifiku
profond tal-identifikazzjoni tal-ispeċi differenti, tal-karatteristiċi morfoloġiċi tagħhom,
u tagħrif dwar l-imġiba tagħhom. B’hekk setgħet tinġabar informazzjoni aktar preċiża
u affidabbli dwar il-ħlejjaq tal-baħar li lemħu l-voluntiera li pparteċipaw fil-proġett.
Ingħatat ukoll informazzjoni dwar il-proċeduri tal-ewwel għajnuna meta wieħed isib
fekruna midruba fil-baħar. Din l-informazzjoni ngħatat lil xi organizzazzjonijiet li jaħdmu
fil-qasam marittimu peress li dawn aktarx li jkunu minn tal-ewwel li jiltaqgħu ma’ dawn
l-ispeċi midruba.

Ritratt 11: Gwida fuq l-identifikazzjoni ta’ speċi tal-baħar
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Ritratt 12: Il-linji gwida tan-Natura 2000

L-involviment tal-entitajiet interessati

Il-KAI, megħjuna mill-MEPA u mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u
t-Tibdil fil-Klima (MSDEC), bejn is-26 ta’ Settembru u t-3 ta’ Ottubru 2014 ikkoordinat
u organizzat numru ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ għal setturi differenti. Il-biċċa l-kbira ta’
dawn is-sessjonijiet saru għall-organizzazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-baħar u/
jew li jistgħu jintlaqtu mill-proġett. Dawn is-setturi kienu jirrappreżentaw l-oqsma tattrasport, l-enerġija, is-sigurtà nazzjonali, is-sajd, it-turiżmu, l-edukazzjoni u r-riċerka.
Matul is-sessjonijiet, numru ta’ kelliema għamlu diskorsi u preżentazzjonijiet fuq issetturi tagħhom. Dawn kienu jinkludu taħditiet dwar il-konservazzjoni taż-żewġ speċi
tal-baħar studjati u l-ambjenti naturali tagħhom. Ġew żviluppati wkoll linji gwida għallKonservazzjoni taċ-Ċetaċji u l-Fkieren tal-Baħar f’Malta, bil-għan li tiġi pprovduta
informazzjoni aġġornata bħala gwida għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ konservazzjoni
li jindirizzaw id-dniefel ta’ geddumhom qasir u l-fkieren il-komuni fl-ibħra Maltin. Dawn
iservu wkoll ta’ gwida għal entitajiet differenti biex ikunu jafu kif jistgħu jnaqqsu r-riskji
fuq dawn l-ispeċi u l-ambjenti naturali li jgħixu fihom.

Ritratt 13: Laqgħa mal-entitajiet differenti

16

Stat ta’ Konservazzjoni u Siti Potenzjali ta’ Interess Komunitarju

Promozzjoni u għarfien fuq il-proġett

Waħda mill-attivitajiet tal-proġett hija dik tal-ħolqien ta’ għarfien u
kuxjenza dwar l-ispeċi studjati. Dan sar b’għadd kbir ta’ avvenimenti
promozzjonali. Il-logo attraenti tal-proġett jinkludi ż-żewġ disinji talħlejjaq studjati li jintgħarfu mill-ewwel. Għalhekk jorbot direttament
mal-ispeċi – li huma l-qofol tal-proġett – ħalli b’hekk il-pubbliku jsir
aktar midħla tal-għanijiet u l-azzjonijiet tal-proġett. Il-kunċett ta’
konservazzjoni u l-azzjonijiet konkreti huma indikati bil-messaġġ “raġġ
ta’ tama għall-ħajja tal-baħar”.
Il-logo ntuża fil-materjal promozzjonali kollu tal-proġett li jinkludi roll-up banners li nfetħu
b’mod permanenti fil-bini tal-imsieħba u oħrajn li jittieħdu fl-avvenimenti promozzjonali
biex il-pubbliku jsir konxju li l-avveniment hu relatat mal-proġett LIFE+ MIGRATE.  
Regolarment jiġu aġġornati s-sit elettroniku (www.lifeprojectmigrate.com) u l-paġna
tal-Facebook tal-proġett. Kull tliet xhur tintbagħat gazzetta elettronika lill-entitajiet
interessati, lill-voluntiera u lil dawk kollha li jkunu abbonaw għaliha. L-abbonament jista’
jsir mis-sit stess. Dawn il-gazzetti jagħtu ħarsa ġenerali u regolari lejn il-progress talproġett, deskrizzjoni qasira fuq l-ispeċi differenti ta’ ċetaċji u/jew fkieren, informazzjoni
mill-pubbliku li jkun lemaħ waħda mill-ispeċi, u l-esperjenzi tal-voluntiera tal-proġett.
Ġew żviluppati wkoll fuljetti b’dettalji qosra fuq il-proġett (Ritratt 15), b’indikaturi ta’
identifikazzjoni u stampi tal-ispeċi l-“aktar komuni” ta’ ċetaċji u fkieren tal-baħar li
wieħed jistenna li jsib fl-ibħra Maltin, kif ukoll stikers (Ritratt 16), umbrelel tal-baħar
(Ritratt 14) u key chains (Ritratt 17) bil-logo tal-LIFE+ MIGRATE. Il-fuljetti jinkludu
tagħrif fuq kif jistgħu jiġu identifikati dawn l-ispeċi tal-baħar. Dawn komdi għax jistgħu
jinżammu anke fuq dgħajsa f’każ li dak li jkun jiltaqa’ ma’ dawn il-ħlejjaq u jkun jixtieq
jaf xi speċi qed jara.
Dan il-materjal sar biex tissaħħaħ il-viżibbiltà tal-proġett u jiġi promoss l-għarfien
dwar dawn l-ispeċi. Barra minn hekk, f’numru ta’ bajjiet popolari madwar Malta
ġew organizzati b’suċċess avvenimenti li matulhom tqassmu b’xejn dawn l-oġġetti
promozzjonali biex il-pubbliku jibqa’ infurmat bil-proġett u bl-isforzi ta’ konservazzjoni
li qed isiru għal dawn l-ispeċi.

Ritratt 14: Roll-up banner u
umbrella tal-baħar
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Inħadem ukoll filmat ta’ 15-il minuta bil-għan li jkompli joħloq kuxjenza fuq is-suġġett
(http://lifeprojectmigrate.com/life-migrate-video). Dan juri x-xogħol li sar, l-istħarriġ
minn fuq id-dgħajsa, id-dniefel u l-fkieren tal-baħar, u għandu wkoll intervisti man-nies
involuti fil-proġett.
Barra minn hekk, il-proġett ġie rreklamat regolarment f’diversi mezzi tax-xandir
(televiżjoni u radju) u tal-istampa (bħal gazzetti u rivisti). Din l-inizjattiva ġiet irreklamata
diversi drabi fil-programm televiżiv popolari u rebbieħ ta’ diversi premjijiet Malta u
lil hinn minnha kif ukoll fi programmi oħrajn (tar-radju u tat-televiżjoni) li jixxandru flaktar ħinijiet segwiti mis-semmiegħa. Ġew ippubblikati wkoll artikli dwar il-progress u
l-kisbiet tal-proġett f’rivisti bħal Engineering Today, rivista speċjalizzata għall-inġiniera,
u Il-Bizzilla, ir-rivista uffiċjali tal-linja nazzjonali tal-ajru.

Ritratt 15: Il-fuljetti tal-proġett LIFE+MIGRATE

Ritratt 16: Stiker tal-proġett LIFE+ MIGRATE
li twaħħlet mat-tankijiet tal-iskart fix-xtajtiet

Ritratt 17: Key chains tal-proġett LIFE+
MIGRATE
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Riżultati
Wara li tlesta l-istħarriġ minn fuq id-dgħajsa, il-KAI ħarġet rapport b’ħarsa ġenerali
lejn il-proċeduri kollha użati, l-analiżi li saret, u r-riżultati miksuba.
Ir-rapport tal-osservazzjonijiet minn fuq id-dgħajsa identifika żoni importanti f’Malta
għall-fekruna l-komuni, kif jidher mill-grafika 18, għalkemm l-informazzjoni miksuba ma
kkonfermatx l-importanza rilevanti ta’ dawn iż-żoni għall-ħajja u r-riproduzzjoni ta’ din
l-ispeċi.
Fil-każ tad-denfil ta’ geddumu qasir ma ġiet identifikata ebda żona, b’mod ċar, essenzjali
għall-ħajja u r-riproduzzjoni tiegħu, f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar
l-Ambjenti Naturali. Fil-fatt, ir-rapport tal-KAI jirrimarka li ż-żoni ta’ madwar Malta jidher
li ftit li xejn għandhom importanza għall-ispeċi msemmija ta’ denfil.
Minkejja dan, ir-rapport iżid ukoll li l-pożizzjoni ċentrali ta’ Malta fil-Mediterran hi
meqjusa strateġika għall-konservazzjoni ta’ dawn l-ispeċi.
Il-politika nazzjonali, reġjonali u tal-UE tirrikjedi l-ħarsien tal-fekruna l-komuni u tad-denfil
ta’ geddumu qasir bl-allokar ta’ żoni protetti tal-baħar (Marine Protected Areas - MPAs)
li jkopru żoni importanti għas-sopravivenza ta’ dawn l-ispeċi, pereżempju, postijiet fejn
jieklu, fejn jitgħammru u fejn iqattgħu x-xitwa jew għar-rotot migratorji tagħhom. F’dan
ir-rigward, it-tim tal-proġett ivvaluta l-informazzjoni miksuba biex jiġi ddeterminat l-aħjar
mod kif jista’ jiġi indirizzat dan l-aspett. Il-Grafika 22 turi diversi għażliet possibbli għallidentifikazzjoni ta’ żoni importanti għall-fekruna l-komuni madwar il-gżejjer Maltin.
Dawn jinkludu l-identifikazzjoni tas-sit, kif propost mill-KAI u l-Awtorità tal-Ambjent u
r-Riżorsi (ERA).
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Grafika 18: Id-distribuzzjoni tal-fkieren tal-baħar misluta millanaliżi tal-istatistika bbażata fuq l-osservazzjonijiet li saru fl2013 © KAI Marine Services

Grafika 19: Id-distribuzzjoni globali tad-dniefel fiż-żona ta’
valutazzjoni, ibbażata fuq l-informazzjoni miġbura millBirdLife Malta fl-2012 © BirdLife Malta.

Is-siti se jkunu allokati l-aktar għall-fekruna l-komuni peress li ma ġiet identifikata l-ebda
żona ta’ dan it-tip għad-denfil ta’ geddumu qasir. Madankollu huwa ċar li numru ta’
dniefel ta’ geddumhom qasir (kif ukoll speċi oħra ta’ dniefel) jgħixu fl-istess żoni indikati
għall-ħarsien tal-fkieren il-komuni. Għalhekk, l-istess żoni importanti għall-fekruna
l-komuni għandhom ikopru wkoll lil dawn l-ispeċi ta’ dniefel li huma mħarsa legalment
fiż-żoni kollha ta’ madwar il-gżejjer Maltin. Fil-fatt, huwa illegali li wieħed joqtol, jaqbad,
jiddistruġġi, jiddisturba, jittrasporta, jimporta jew jesporta d-denfil ta’ geddumu qasir u
ċetaċji oħra fl-ibħra Maltin mingħajr permess.
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Is-siti magħżula
L-Acquis tal-Unjoni Ewropea dwar in-Natura jikkonsisti f’żewġ direttivi relatati: idDirettiva dwar l-Ambjenti Naturali (Direttiva 92/43/KEE) u d-Direttiva dwar l-Għasafar
(Direttiva 2009/147/KE). Dawn it-tnejn jitolbu l-għażla ta’ siti xierqa tan-Natura 2000
(N2K) - netwerk ta’ siti protetti, fost l-oħrajn, għall-fekruna l-komuni (bl-Ingliż:
loggerhead turtle) u d-denfil ta’ geddumu qasir (bl-Ingliż: bottlenose dolphin) kif ukoll
għal speċi ta’ għasafar tal-baħar bis-saħħa tat-tieni direttiva.
Id-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali hija trasposta, prinċipalment, fil-liġi Maltija permezz
tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Flora, il-Fawna u l-Ambjenti Naturali (Avviż
Legali 311 tal-2006, kif emendat). F’dan il-proġett ingħatat l-aktar importanza għallidentifikazzjoni ta’ siti importanti għad-denfil ta’ geddumu qasir u l-fekruna l-komuni.
Abbażi tal-kriterji tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali msemmija, kull Stat Membru talUE għandu jipproponi lista ta’ siti li fiha jindikaw ukoll liema tipi ta’ ambjent naturali u liema
speċi, minn dawk imsemmija fl-istess Direttiva, jinsabu fihom. Għaldaqstant, l-għażla
taż-żoni għandha tkun ibbażata biss fuq kriterji xjentifiċi, filwaqt li l-kunsiderazzjonijiet
soċjoekonomiċi għandhom jitqiesu biss fil-proċess tal-immaniġġjar ta’ kull żona, li
ssir fil-fażi ta’ wara, waqt il-proċess tal-għażla. Għalekk, l-Istati Membri tal-UE jridu
jikklassifikaw in-numru u d-daqs kumplessiv tas-siti li jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jiġu
kklassifikati bħala siti tan-Natura 2000.

Il-proċess involut
•
•
•
•
•
•

Fil-proċess ta’ identifikazzjoni taż-żoni ntużaw il-kriterji li ġejjin:
Iż-żoni huma kompleti u eżawrjenti;
Iż-żoni huma rappreżentattivi fid-daqs u n-numru;
Iż-żoni jintgħażlu skont il-kriterji fl-Anness III tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali;
Il-kriterji xjentifiċi biss jistgħu jiggwidaw l-għażla tas-siti; u
Għandhom jittieħdu miżuri protettivi xierqa biex jinżammu l-karatteristiċi ekoloġiċi
tas-siti.
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Grafika 20: Żoni Speċjali ta’
Konservazzjoni (SACs) eżistenti
u Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali
(SPAs)

Barra minn hekk, għalkemm iż-żewġ punti li ġejjin mhumiex determinanti fil-proċess talgħażla, fiż-żoni identifikati:
• ma jista’ jkun hemm l-ebda intervent li jista’ jkun ta’ riskju għall-karatteristiċi ekoloġiċi
tas-siti; u
• jekk ikun hemm dubju ta’ xi effett sinifikanti minn pjanijiet jew proġetti, il-valutazzjoni
tkun trid issir b’mod obbligatorju.
Sal-2010, Malta kienet diġà għażlet ħames Żoni Protetti tal-Baħar għan-Natura 2000, kif jidher
fil-Grafika 20. Dawn is-siti ntgħażlu għat-tip ta’ abitat tagħhom, b’mergħat ta’ alka (Posidonia),
jew għall-ambjent naturali tal-Gibbula ta’ Malta (Gibbula nivosa - bebbuxu endemiku tal-baħar).
Madankollu, kienet meħtieġa aktar riċerka fuq il-fekruna l-komuni u d-denfil ta’ geddumu qasir,
fuq numru ta’ speċi ta’ għasafar tal-baħar, u fuq ambjenti marittimi naturali oħra.

Kwistjonijiet dwar is-siti tan-Natura 2000

Ma hemm l-ebda projbizzjoni speċifika għal pjanijiet jew għal proġetti li jistgħu jsiru fis-siti tanNatura 2000 (N2K), madankollu jiġux aċċettati jew le jiddependi mis-sostenibbiltà u d-disinn
tal-proġett f’konformità mar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Flora, il-Fawna u l-Ambjenti
Naturali (2006, kif emendati) u d-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali.
Din id-Direttiva tagħraf li l-miżuri li jittieħdu skont l-implimentazzjoni tagħha jkunu jqisu
rekwiżiti ekonomiċi, soċjali u kulturali u karatteristiċi reġjonali u lokali, filwaqt li xorta waħda
jimmiraw lejn il-ħarsien xieraq tal-bijodiversità. Għaldaqstant, dawk li jwettqu dawn l-attivitajiet
jiġu kkunsidrati bħala entitajiet interessati u li huma involuti b’mod attiv fl-abbozzar talkunsiderazzjonijiet tal-immaniġġjar.
L-immaniġġjar tas-siti magħżula se jiġi indirizzat bil-mekkaniżmi eżistenti, b’mod partikolari,
permezz tal-Programm ta’ Miżuri li qed jiġi stabbilit skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (Water
Framework Directive, WFD) tal-UE u d-Direttiva li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja
fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina - Marine
Strategy Framework Directive, MFSD); il-Programm Nazzjonali ta’ Monitoraġġ tal-Baħar
adottat minn Malta fl-2015, u l-implimentazzjoni tiegħu; u r-Regolament tal-UE dwar isSajd fil-Mediterran (ir-Regolament tal-UE Nru 1967/2006). Għalhekk, dan se jiżgura wkoll issimplifikazzjoni u l-integrazzjoni tal-proċessi bejn l-istrumenti legali differenti.
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Siti previsti

Il-ġbir tal-informazzjoni kien ibbażat fuq:
• osservazzjonijiet diretti minn fuq id-dgħajsa u informazzjoni miġbura minn qabel;
• informazzjoni oċeanografika; u
• immudellar bid-data.
Wara li nġabret l-informazzjoni msemmija, saret l-analiżi taż-żona vitali (iż-żona li fiha jgħix u
jpassi annimal fuq bażi perjodika jew kuljum) u tal-abbundanza relattiva permezz ta’ analiżi
statistika speċifika (imsejħa analiżi kernel).
Ir-riżultati jinkludu 50%, 90% u 95% tar-rata ta’ kemm-il darba dehru l-ħlejjaq b’valuri ≥1. Kif jidher
fil-Grafika 22, iż-żona blu ċar tirrappreżenta ż-żona ewlenija tal-użu fejn hemm probabbiltà
ta’ 50% li wieħed jiltaqa’ mal-ispeċi msemmija, filwaqt li ż-żona l-ħamra tirrappreżenta 95%
u tinkludi stima taż-żona vitali totali possibbli, bi probabbiltà ta’ 95% li wieħed jiltaqa’ malħlejqa.
Il-popolazzjoni tal-fkieren tikkonsisti l-aktar fi fkieren subadulti u ġovenili. Minħabba
n-natura tranżitorja tal-fkieren fiż-żoni identifikati, aktarx li l-iżjed karatteristika importanti
li għandha titqies hija l-ambjent pelaġiku tal-ispeċi li, essenzjalment, huwa l-kolonna
tal-ilma li jgħixu fiha. Karatteristiċi oħrajn jinkludu d-diversi annimali li jieklu l-fkieren.
L-informazzjoni li nġabret fil-proġett LIFE+ MIGRATE tinkludi aspetti relatati ma’ diversi
attivitajiet antropoġeniċi li jistgħu jaffettwaw lill-fekruna l-komuni jew l-ambjent naturali
tagħha. Fost il-fatturi ewlenin identifikati nsibu rkapti partikolari tas-sajd, it-tniġġis u
t-trasport. Dawn huma spjegati aktar ’il quddiem.
Bl-istudji li saru mill-KAI Marine Services, sirna nafu li għadhom ma jistgħux jiġu identifikati
żoni għad-denfil ta’ geddumu qasir, kif speċifikat fid-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali. Instab li
d-distribuzzjoni tal-popolazzjoni tad-denfil ta’ geddumu qasir fiż-żona tal-isħarriġ hija pjuttost
frammentata. Skont l-Artiklu 4 ta’ din id-Direttiva:

“…Għall-ispeċi akkwatiċi mifruxa fuq żoni kbar, dawk is-siti
jiġu proposti biss fejn hemm żona li tista’ tkun identifikata
b’mod ċar u li tirrappreżenta l-fatturi fiżiċi u bijoloġiċi
essenzjali għall-għajxien u r-riproduzzjoni tagħhom.”
Ma ġewx identifikati żoni ta’ dat-tip għad-denfil ta’ geddumu qasir. Filwaqt li l-ispeċi tinsab
fil-parti l-kbira taż-żoni madwar Malta u Għawdex, in-numri madwar il-gżejjer Maltin, meta
mqabbla ma’ siti Mediterranji oħra tan-Natura 2000 huma relattivament baxxi, kif jidher
fil-Grafika 21. Barra minn hekk, kien ikkunsidrat li l-miżuri ta’ konservazzjoni għal dawn
l-ispeċi ta’ dniefel jistgħu jkunu effettivi ħafna u jikkumplimentaw l-isforzi ta’ ġestjoni.
F’każijiet bħal dawn, ta’ popolazzjoni b’distribuzzjoni frammentata, il-konservazzjoni tassiti li jistgħu jikkontribwixxu għall-fluss tal-ġeni (gene flow) hija ta’ rilevanza speċjali.
Għall-kuntrarju, iż-żoni ta’ madwar Malta jistgħu jkunu importanti għall-fekruna l-komuni
għax iservu ta’ passaġġ migratorju u/jew ta’ sit tal-ikel, b’okkupanza ogħla ta’ fkieren
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Grafika 21: Ir-rata ta’ kemm-il darba deher id-denfil ta’ geddumu qasir f’żoni oħra talMediterran (Bearzi 2003), meta mqabbla ma’ Malta (informazzjoni minn dan il-proġett).

ġovanili u subadulti. Madankollu, jinħtieġu aktar studji biex dan kollu u t-tipi eżatti jiġu
ppruvati għalkollox.

Il-proposti

Is-siti li ġew identifikati bħala siti potenzjalment importanti (potential Sites of Community
Interest pSCI) għall-fkieren ittieħdu mir-riżultati tal-proġett, l-aktar abbażi tal-mappa li
tidher fil-Grafika 22.
Ġew identifikati tliet żoni ewlenin li fihom huwa l-aktar probabbli li jinsabu l-fkieren.
Il-fatt li ż-żoni proposti qegħdin f’postijiet ġeografiċi differenti jissodisfa, b’mod aktar
preċiż, l-obbligu tar-rappreżentanza ġeografika stabbilit fid-Direttiva msemmija qabel
dwar l-Ambjenti Naturali.
Dawn it-tliet żoni jistgħu jkunu importanti bħala żoni tal-ikel għall-fkieren subadulti u
ġovanili għax jistgħu jiffurmaw parti mir-rotot migratorji li possibbilment jeżistu fl-ibħra
ta’ madwar Malta. Nistgħu ninnutaw ukoll li ż-żoni kollha jinsabu ’l bogħod mill-kosta u
xi wħud minnhom qegħdin mal-fruntiera tal-baħar territorjali.
Kif intqal qabel, ma nstabet l-ebda żona li setgħet tiġi indikata b’mod ċar għad-dniefel
ta’ geddumhom qasir. Madankollu, ġie kkonfermat li l-popolazzjoni lokali, fil-fatt, qed
tiżviluppa sew fl-ibħra Maltin. Konsegwentament, ġew proposti biss żoni protetti għallfkieren.

Is-siti li ġew proposti

Sit 1: Il-Baħar tal-Punent
Is-Sit 1 jiġbor fih iż-żona kollha fejn ġie osservat ammont kbir ta’ fkieren. Dan ħareġ wara
l-eżerċizzju ta’ mmudellar li matulu ġew ikkunsidrati fatturi oċeanografiċi. Dan is-sit
jista’ jkun parti minn rotta migratorja li tista’ teżisti madwar Malta. Jinsab parzjalment
fuq il-fruntieri tal-baħar territorjali.
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Grafika 22: Mappa li turi numru
ta’ żoni importanti

Sit 2: Parti mill-Baħar tan-Nofsinhar
Is-Sit 2 jista’ jifforma parti mill-passaġġ migratorju fil-Punent ta’ Malta. Minbarra
r-riżultati tal-LIFE+ MIGRATE, hemm diversi rapporti li jsemmu l-preżenza ta’ fkieren
f’din iż-żona. Dan is-sit ikopri wkoll żona li, bis-saħħa tal-eżerċizzju ta’ mmudellar, nafu
li l-fkieren jinġemgħu fiha.
Sit 3: Parti mill-Baħar tat-Tramuntana
Is-Sit 3 li huwa ġeografikament sinifikanti għax jinsab fit-Tramuntata tal-gżejjer, qiegħed
preċiżament fiż-żona li fiha ġie osservat ammont kbir ta’ fkieren. Din iż-żona tista’ tkun
tifforma wkoll parti minn passaġġ migratorju fl-ibħra Maltin, għalkemm iridu jsiru aktar
studji f’livell Mediterranju biex jiġi kkonfermat dan.

Grafika 23: Sit 1: Il-Baħar tal-Punent - Żona protetta potenzjali indikata fil-Punent ta’ Għawdex għall-fkieren
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Grafika 24: Sit 2: Parti mill-Baħar tan-Nofsinhar - Żona protetta potenzjali
indikata fin-Nofsinhar ta’ Malta għall-fkieren

Grafika 25: Sit 1: Parti mill-Baħar tat-Tramuntana - Żona protetta potenzjali
indikata fit-Tramuntana ta’ Għawdex għall-fkieren

26

Stat ta’ Konservazzjoni u Siti Potenzjali ta’ Interess Komunitarju

Konklużjonijiet fuq is-siti magħżula

Il-proposta tiffoka fuq 3 siti li qed jiġu proposti li jkunu inklużi fin-netwerk tanNatura 2000. Barra minn hekk, ġew proposti wkoll miżuri għall-fekruna l-komuni u
għad-denfil ta’ geddumu qasir fil-Pjan ta’ Konservazzjoni After-LIFE li nħareġ ukoll bħala
parti mill-proġett. F’dan il-Pjan ġew identifikati numru ta’ objettivi speċifiċi li mistennija
jikkumplimentaw ir-riżultat ta’ dan il-proġett. Dan il-Pjan se jagħmel tajjeb ukoll għannuqqasijiet eżistenti sakemm ikunu daħlu fis-seħħ l-objettivi ta’ konservazzjoni u l-miżuri
ta’ ġestjoni assoċjati. Dawn tal-aħħar jistgħu jiġu inklużi fi pjan ta’ ġestjoni speċifiku
li jipprovdi wkoll informazzjoni rilevanti dwar l-ispeċi u ż-żona protetta speċifika talbaħar. Aktar dettalji dwar dawn l-azzjonijiet jinsabu fil-Pjan ta’ Konservazzjoni AfterLIFE msemmi qabel.  
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X’tgħallimna?
F’dan il-proġett, permezz tas-sessjonijiet ta’ taħriġ, il-fuljetti, il-gazzetti u s-sit
elettroniku, numru ta’ individwi, voluntiera u organizzazzjonijiet setgħu jidentifikaw
u jagħrfu speċi differenti ta’ fkieren tal-baħar u ċetaċji. Il-proġett wassal ukoll għallġbir ta’ informazzjoni aktar preċiża minn partijiet terzi u se jgħin lil dawn in-nies u
entitajiet biex, wara li jintemm il-proġett, ikomplu jgħinu lill-awtoritajiet rilevanti filġbir tal-informazzjoni dwar dawn l-ispeċi.
Diversi avvenimenti promozzjonali tal-LIFE+ MIGRATE, bħall-attivitajiet fejn il-baħar,
jikkontribwixxu wkoll għaż-żieda fl-għarfien dwar l-ispeċi tal-baħar migratorji msemmija.
Id-disponibbiltà tal-oġġetti promozzjonali tista’ toħloq aktar interess fil-pubbliku biex
jitgħallem aktar dwar il-proġett u l-ispeċi involuti. F’dan ir-rigward, in-nies jistgħu
jinfurmaw ruħhom aktar b’tali mod li jbiddlu l-imġiba tagħhom u l-mod kif jaħsbuha
ħalli jnaqqsu l-impatti negattivi tagħhom fuq dawn l-ispeċi. Dawn l-eżempji ta’ bidla flimġiba jistgħu jinkludu:
• li nużaw basktijiet tax-xiri tad-drapp minflok tal-plastik; u  
• li nevitaw li narmu l-iskart fil-baħar.
Barra minn hekk, il-promozzjoni ta’ dan il-proġett fost it-tfal kienet meqjusa essenzjali
għax it-tfal għandhom tendenza jitgħallmu b’rata aktar mgħaġġla mill-adulti u jħallu
wkoll impatti aktar dejjiema fuq il-ġenituri tagħhom meta jarawhom tant iddedikati
għal dawn l-isforzi ta’ konservazzjoni. Għalhekk, dan ikompli jżid il-kuxjenza fit-tul dwar
l-ispeċi studjati u l-ambjenti naturali tagħhom.
L-esponiment addizzjonali tal-pubbliku ġenerali Malti u tal-entitajiet interessati l-oħra
dwar in-Natura 2000 u d-Direttiva dwar l-ambjenti naturali inġenerali; id-diversi xogħlijiet,
laqgħat u attivitajiet mal-entitajiet interessati; u l-ħolqien ta’ interess muri jitqiesu wkoll
ta’ valur miżjud. Din iż-żieda fil-kuxjenza mistennija twassal għal aktar bidla pożittiva
fl-imġiba jew fir-rieda tal-pubbliku li jinvolvi ruħu fl-isforzi ta’ konservazzjoni ta’ dawn
l-ispeċi.
Fl-aħħar nett, matul l-istħarriġ minn fuq id-dgħajsa, intużat sistema idrofonika ġdida
biex tinġabar informazzjoni akustika miċ-ċetaċji flimkien ma’ kampjunar preliminari
tat-tniġġis mill-mikroplastiks. L-użu tal-metodoloġija standardizzata tal-istħarriġ u
l-analiżi flimkien man-netwerking effettiv ħafna li sar fuq livell nazzjonali, reġjonali u
internazzjonali, ippermetta li l-attivitajiet jiġu aġġustati biex jintużaw l-aktar protokolli
ta’ stħarriġ riċenti u biex dak li jkun jipprova jikseb l-aktar informazzjoni riċenti minn
madwar il-Mediterran kollu.
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Il-passi li jmiss

Waħda mill-azzjonijiet tal-proġett kienet li jitwaqqaf Kumitat ta’ Tmexxija After-LIFE,
magħmul minn entitajiet governattivi involuti fis-settur u interessati fl-ibħra, bil-għan
li jistabbilixxi strateġija għall-kontinwazzjoni u l-iżvilupp ta’ ċerti azzjonijiet li jistgħu
jitwettqu meta jitlesta l-proġett u li jiżgura kontinwità fl-isforzi mwettqa wara t-tmiem
formali tal-proġett.
Tħejja Pjan ta’ Konservazzjoni After-LIFE finali miftiehem, b’konsultazzjoni mal-Kumitat
ta’ Tmexxija After-LIFE. Il-pjan ta’ konservazzjoni jfittex li jiżgura li l-isforzi f’dan ilproġett ikunu effettivi anke wara l-konklużjoni tal-proġett. Il-pjan jindika l-proċess li jrid
jiġi adottat biex jiġu proposti żoni ta’ protezzjoni f’konformità mal-obbligi tad-Direttiva
dwar l-Ambjenti Naturali tal-UE. Se jidentifika wkoll numru ta’ miżuri ġenerali strateġiċi
li jistgħu jiġu kkunsidrati waqt l-iżvilupp tal-objettivi ta’ konservazzjoni u l-miżuri ta’
ġestjoni, li jinkudu l-kwistjonijiet ta’ monitoraġġ, ladarba dawn iż-żoni jiġu aċċettati biex
jiffurmaw parti min-Netwerk tan-Natura 2000.
Wara l-assenjar tas-sit(i) propost(i) rilevanti mill-Kummissjoni Ewropea, Malta se jkollha
sitt snin żmien biex tistabbilixxi l-objettivi ta’ konservazzjoni u l-miżuri ta’ ġestjoni ħalli
tiżgura li l-istat ta’ konservazzjoni fi ħdan is-sit, favorevoli għall-ispeċi, jinżamm jew
jittejjeb. Biex jinkiseb dan, hu meħtieġ li jiġu kkunsidrati diversi fatturi u karatteristiċi.
Importanti, pereżempju, li ma jkunx hemm deterjorament tal-ambjenti naturali tal-ispeċi
billi jiġu indirizzati l-aspetti li jaffettwaw b’mod negattiv lil dawn l-ambjenti naturali
aktar milli jiġu ttrattati fatturi li jaffettwaw lill-fkieren direttament. Xi wħud minn dawn ilkaratteristiċi u l-fatturi se jissemmew f’dan il-pjan ta’ konservazzjoni. Sakemm jitlestew
dawn ir-responsabbiltajiet, Malta se tiżgura li s-siti ma jiġux degradati.
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Abijotiku: mhux ħaj/fiżiku u mhu lanqas derivat minn organiżmi ħajjin.
Adult: membru tal-popolazzjoni li laħaq il-maturità sesswali. Il-fkieren tal-baħar
jistgħu jilħqu l-maturità sesswali f’daqsijiet differenti, aktar milli wara ċertu numru ta’
snin. Għalhekk, l-età tal-maturità sesswali tista’ tkun pjuttost varjabbli u dipendenti
fuq numru ta’ fatturi, bħall-ammont u l-kwalità tas-sorsi tal-ikel.
Ambjent Naturali (jew abitat): id-‘dar’ jew l-ambjent li fih jgħix annimal/pjanta/
organiżmu ieħor.
Balena: isem ġenerali applikat lil kwalunkwe ċetaċju kbir.
Bijodiversità: il-varjetà tal-ħajja tal-pjanti u tal-annimali kollha tad-dinja fil-livell
ġenetiku, tal-ispeċi u fil-livell tal-ekosistema.
Bijotiku: relatat ma’ organiżmi ħajjin jew li jirriżulta minnhom.
Ċefalopodu/i: klassi ta’ molluski tal-baħar (Cephalopoda) li tinkludi l-klamari, is-siċċ u
l-qarnit li jgħumu billi jarmu l-ilma minn sifun tubulari taħt ir-ras u li għandhom grupp
ta’ dirgħajn muskulari b’suckers madwar in-naħa ta’ quddiem tar-ras. Normalment
ikollhom borża li jkun fiha l-linka li tintuża għad-difiża jew biex iċ-ċefalopodu jinħeba.
Ċetaċju/i: mammiferu akkwatiku, prinċipalment tal-baħar, bħall-baleni, id-dniefel,
id-dniefel suwed (porpoises) u forom relatati, bil-ġisem f’forma ta’ torpedo, kważi
mingħajr pil, bis-saqajn ta’ quddiem forma ta’ palella iżda mingħajr saqajn fuq wara,
b’toqba jew tnejn fin-naħa ta’ fuq tar-ras (blowhole), li jintużaw biex iċ-ċetaċju jieħu
n-nifs, u b’denb ċatt orizzontali, li jintuża għall-moviment.
Dahar tal-fekruna: bl-Ingliż magħruf carapace; in-naħa dorsali jew ta’ fuq tal-qoxra.
Fil-fkieren kollha, minbarra l-fekruna s-sewda, is-sinsla tad-dahar u l-kustilji huma
mwaħħlin flimkien biex jiffurmaw id-dahar tal-fekruna
Denfil: ċetaċju relattivament żgħir, bi snien b’forma konika u normalment b’pinna
dorsali kkurvata (fit-tond).
Direttiva (UE) dwar l-Ambjenti Naturali: id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ambjent naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa,
li tiżgura l-konservazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ speċi ta’ annimali u ta’ pjanti rari,
mhedda jew endemiċi. Madwar 200 tip ta’ ambjent naturali rari u karatteristiku
huma wkoll fil-mira tal-konservazzjoni. Din għandha l-għan ukoll li tippromwovi
ż-żamma tal-bijodiversità, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti ekonomiċi, soċjali, kulturali u
reġjonali. Tifforma l-pedament tal-politika ta’ konservazzjoni tan-natura tal-Ewropa
flimkien mad-Direttiva dwar l-Għasafar u tistabbilixxi n-netwerk ekoloġiku ta’ żoni
protetti madwar l-UE kollha (Natura 2000), li huma ssalvagwardjati kontra żviluppi
potenzjali ta’ ħsara.
Dniefel suwed: ċetaċji żgħar mill-familja Phocoenidae, bl-Ingliż imsejħin porpoises,
b’munqar distint, jew mingħajr munqar, ġisem wiesa’, snien forma ta’ pala, u li
ġeneralment ikollhom pinna dorsali triangolari.
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Ferħ: ferħ, pl. frieħ (f’dan il-każ taċ-ċetaċji) jew wild li għadu qed jitredda’ mill-omm.
Fkieren tal-baħar: rettili tal-ordni Testudines li, globalment, jinkludu seba’ speċi u li,
ġeneralment, jiġu identifikati mill-anatomija tagħhom, bħall-qxur prefrontali fuq irras, in-numru ta’ qxur u l-istruttura tal-qoxra tad-dahar u t-tip ta’ qxur inframarġinali
fuq il-plastron.
Ftim: il-proċess meta ferħ ta’ mammiferu jiġi introdott gradwalment għal dik li se
tkun id-dieta adulta tiegħu u meta titwaqqaf bil-mod il-provvista tal-ħalib tal-omm.
Il-proċess iseħħ fil-mammiferi biss għax huma biss jipproduċu l-ħalib u jreddgħu. Ilferħ jitqies li jkun infatam għalkollox meta ma jibqax jixrob mill-ħalib tal-omm.
Geddum: ix-xedaq ta’ ċetaċju, li jisporġi ’l barra (magħruf ukoll bħala munqar).
Grilja trażversali lineari: dawn il-linji jintużaw biex tiġi vvalutata l-abbundanza fejn
wieħed jista’ jgħodd, jirreġistra u jiġbor informazzjoni dwar speċi osservati matul
mogħdijiet waqt stħarriġ.
Ġovanili: mhux ta’ daqs sħiħ; fekruna tal-baħar jew ċetaċji sesswalment immaturi.
Billi l-fkieren tal-baħar jistgħu jdumu sa anke 50 sena biex jilħqu l-maturità
sesswali, u l-ispeċi differenti u l-popolazzjonijiet fi ħdan speċi jikbru b’rati differenti,
id-distinzjoni bejn ġovanili u subadult mhijiex definita sew. Din id-distinzjoni hija
kkumplikata aktar għax ftit li xejn hemm korrelazzjoni bejn id-daqs u l-età tal-fkieren
tal-baħar. Ara wkoll: immatur.
Ħsejjes akustiċi: iċ-ċetaċji normalment jipproduċu dawn il-ħsejjes li jistgħu jinqabdu
bl-idrofoni.
Ibħra territorjali: skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar id-Dritt talBaħar (UNCLOS), l-ibħra territorjali huma l-ilmijiet kostali li jestendu 12-il mil nawtiku
(madwar 22.2 km) mil-linja bażi ta’ pajjiż.
Id-denb: ġeneralment dan jintuża fl-identifikazzjoni tal-individwi tal-gabdoll u ta’ xi
baleni oħrajn. Bl-Ingliż jissejjaħ tail/caudal fin/fluke.
Identifikazzjoni permezz ta’ ritratt: proċedura li biha jittieħdu ritratti ta’ speċi biex
jiġu osservati l-forma, il-kulur, il-brix, iċ-ċikatriċi u karatteristiċi viżibbli oħra fuq
il-ġisem tagħhom, b’tali mod li jkunu jistgħu jintgħarfu l-individwi differenti talpopolazzjoni (normalment, għal din l-identifikazzjoni, jintużaw il-pinen dorsali jew
id-denb taċ-ċetaċji).
Idrofonu: apparat li bih wieħed ikun jista’ jisma’ l-ħsejjes prodotti taħt l-ilma (permezz
ta’ mikrofonu) li normalment jiġi rmunkat minn bastiment (użat f’xi każijiet għallmonitoraġġ biex jisma’ u jidentifika ċetaċji mill-ħsejjes tagħhom) biex jirreġistra
l-ħsejjes ta’ taħt l-ilma. Il-maġġoranza tal-idrofoni huma bbażati fuq transducer li
jiġġenera l-elettriku meta jkun soġġett għal bidla fil-pressjoni, imbagħad dawn
ibiddlu s-sinjal tal-ħoss f’sinjal elettriku peress li l-ħoss huwa mewġa ta’ pressjoni.
Immatur: annimal li għadu ma laħaqx il-maturità sesswali. Ara wkoll: ġovanili.
Kategoriji tal-IUCN: il-Kategoriji u l-Kriterji tal-Lista l-Ħamra tal-IUCN huma
intenzjonati li jkunu sistema li tista’ tkun miftiehma faċilment għall-klassifikazzjoni
ta’ riskju għoli ta’ estinzjoni globali. L-għan ġenerali tas-sistema huwa li tipprovdi
qafas espliċitu u objettiv għall-klassifika tal-firxa l-aktar wiesgħa tal-ispeċi skont
ir-riskju ta’ estinzjoni tagħhom. Għall-elenkar bħala Mhedda Ħafna, Mhedda, jew
Vulnerabbli hemm firxa ta’ kriterji kwantitattivi; l-issodisfar ta’ kwalunkwe waħda
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minn dawn il-kriterji tikkwalifika unità tassonomika għall-elenkar f’dak il-livell ta’
theddid. Kull unità tassonomika għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-kriterji kollha.
Għalkemm xi kriterji ma jkunux xierqa għal ċerti unitajiet tassonimiċi (xi unitajiet
tassonomiċi qatt ma jikkwalifikaw taħt dawn, jiġu kemm jiġu viċin l-estinzjoni),
għandu jkun hemm kriterji għall-valutazzjoni tal-livelli ta’ theddid għal kwalunkwe
unità tassonomika.
Krustaċji: grupp kbir ta’ annimali, prinċipalment, akkwatiċi li jinkludu l-granċijiet,
l-awwisti, il-gambli, il-koċċli, u ħafna forom żgħar oħra. Teżisti varjetà kbira, iżda
ħafna għandhom erba’ pari saqajn jew aktar u diversi partijiet oħra li joħorġu ’l barra.
Naħa dorsali: il-kelma ‘dorsali’ (minn dorsum bil-Latin, li tfisser “dahar”) tirreferi
għad-dahar ta’ organiżmu. Għall-kuntrarju, il-wiċċ ventrali (minn venter bil-Latin, li
tfisser “żaqq”) jirreferi għan-naħa ta’ quddiem, jew ta’ taħt ta’ organiżmu.
Pelaġiku: dak kollu li għandu x’jaqsam mal-ibħra miftuħa.
Perjodu ta’ ġestazzjoni: il-perjodu tal-iżvilupp fl-utru mill-konċepiment sat-twelid,
magħruf ukoll bħala t-tqala.
Pinna tad-dahar: l-istruttura għolja tal-pinna fuq id-dahar tal-parti l-kbira taċ-ċetaċji
(li ma nsibuhiex fil-gabdoll li għandu biss ħotba dorsali).
Pinna ta’ quddiem: il-pinna pettorali, forma ta’ palella, ta’ ċetaċju (bl-Ingliż magħrufa
bħala pectoral fin).
Pod/s: gruppi soċjali ta’ ċetaċji kkoordinati.
Politika reġjonali: politika żviluppata minn reġjun partikolari (eż. l-UE), li għaldaqstant
timmira lejn ir-reġjuni u l-bliet kollha fl-Unjoni Ewropea.
Qxur (kustiljari): bl-Ingliż magħrufa scutes. Dawn huma partijiet riġidi li, normalment,
jinsabu fuq il-qoxra jew ir-ras ta’ fekruna u li jintużaw biex jiġu identifikati l-ispeċi
differenti. Il-qxur kustiljari jkunu fil-ġenb, bl-Ingliż imsejħa costal scutes.
Rkib tal-mewġ: ħafna ċetaċji, b’mod speċjali d-dniefel, jirkbu l-mewġ ikkawżat
mill-pruwa tad-dgħajjes u l-vapuri. Bl-Ingliż dan hu magħruf bow riding. Id-dniefel
jimbuttaw lil xulxin biex jiksbu l-aħjar pożizzjonijiet u jistgħu jiġu mbuttati fl-ilma
bil-forza tal-mewġ.
Sit protett: jinkludu żoni speċjali ta’ konservazzjoni (SACs, skont id-Direttiva talAbitati) u żoni ta’ ħarsien speċjali (SPAs - skont id-Direttiva tal-Għasafar) iddikjarati
bħala tali bid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.
Sit tal-ikel: żona li tiprovdi tip ta’ għalf ħaj adattat għal speċi partikolari filwaqt li
t-tfittxija għall-għalf tfisser it-tfittxija għal riżorsa tal-ikel. Is-siti tal-ikel għandhom
irwol importanti għall-annimali li jgħixu u jirriproduċu.
Sit tan-Natura 2000/N2K: in-netwerk ekoloġiku ta’ żoni protetti, magħruf bħala
‘Natura 2000’, li jirriżulta mid-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali u dwar l-Għasafar,
u li jissalvagwardja kontra żviluppi potenzjali ta’ ħsara. Irreferi wkoll għad-Direttiva
dwar l-Ambjenti Naturali.
Speċi: tintuża kemm għas-singular u kemm għall-plural. Grupp ta’ organiżmi ħajjin li
jikkonsistu f’individwi simili li huma kapaċi jibdlu l-ġeni jew inisslu billi jitħalltu ma’
razez differenti
Speċi migratorji: speċi li jagħmlu movimenti ċikliċi bejn żewġ żoni ġeografiċi distinti,
li waħda minnhom normalment tkun iż-żona fejn jirriproduċu.
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Stadju tal-ħajja: perjodu partikolari li fih tkun fekruna tal-baħar (f’dan il-każ), miċċiklu kollu tal-ħajja. Stadju tipiku tal-ħajja jibda billi fekruna żgħira toħroġ mill-bejta
u malli tasal fil-baħar, tgħum b’ferneżija biex tiżgura li tasal malajr sal-oċean miftuħ
fejn jiltaqgħu l-kurrenti u fejn il-fkieren iż-żgħar isibu l-ikel u r-refuġju mill-ħafna
predaturi tagħhom. Huwa biss meta l-fkieren tal-baħar isiru adulti (stadju ieħor talħajja) li jirritornaw fiż-żona tal-bajja fejn ikunu twieldu biex ibidu l-bajd tagħhom.
Stħarriġ xjentifiku: stħarriġ imwettaq u bbażat fuq metodi ta’ analiżi xjentifiċi.
Subadult: annimal, pereżempju, fekruna tal-baħar li jkun qed joqrob lejn il-maturità
sesswali. Ara wkoll ġovanili.
Testudini: rettili kkaratterizzati minn qoxra mgħaddma jew kartilaġinika żviluppata
mill-kustilji tagħhom li jkollhom proprjetajiet difensivi u protettivi.
Xjenza taċ-ċittadini: tirreferi għall-kollaborazzjonijiet ta’ riċerka bejn ix-xjentisti
u l-voluntiera, b’mod partikolari (iżda mhux esklussivament) biex jespandu
l-opportunitajiet għall-ġbir ta’ informazzjoni xjentifika u biex jipprovdu aċċess għal
informazzjoni xjentifika għall-membri komunitarji.
Żaqq (tal-fekruna): il-parti ta’ taħt tal-qoxra tal-fekruna. Bl-Ingliż tissejjaħ plastron.
Żona Protetta tal-Baħar: spazju f’ambjent tal-baħar b’konfini definiti ‘legalment’, jew
b’mod ieħor, fejn ċerti attivitajiet tal-bniedem jistgħu jiġu rregolati aktar milli fl-ibħra
tal-madwar.
Żona ta’ Ġestjoni tas-Sajd: żona madwar il-gżejjer Maltin li testendi sa 25 mil nawtiku
mil-linja bażi. Bl-Ingliż tissejjaħ Fisheries Management Zone.

