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Proċedura li l-membri tal-pubbliku għandhom
isegwu kull meta isibu xi tajr jew għasafar selvaġġi
feruti
Il-proċedura li l-membru tal-pubbliku għandhom isegwu meta jsibu xi għasafar selvaġġi feruti
hija din:
Pass nru 1.

Ikkonferma jekk l-għasfur hux tassew ferut—għasafar li jkunu għadhom kif
ħarġu mill-bejta jibqgħu jiġu mitmugħa mill-ġenituri tagħhom, u għandhom
jitħallew fejn jinstabu. F’każ li jkun hemm xi periklu imminenti għal saħħithom,
iridu jitpoġġew f’post bla periklu fl-istess lok li instabu. Jekk għandek xi dubji
ara Pass 2 hawn taħt.

Pass nru 2.

Ċempel lit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi
(WBRU) fuq 79770203 jew lill-Pulizija fuq in-numru 119. Ipprovdi id-dettalji
ta’ x’tip ta’ speċi t’għasfur sibt (jekk tkun taf), x’tip ta’ feriti għandu u fejn
jinstab (lokalità). Għasfur ferut jista’ jingħata l-kura meħtieġa jekk jinqabad.
Peress li għasfur ferut f’saqajh jew li jkollu xi feriti żgħar ġeneralment
jirnexxielu itir, ikun kważi impossibbli li jinqabad biex jiġi ikkurat. Hekk kif dawn
id-dettalji jgħaddu għand id-WBRU, jiġu avżati kemm il-veterinarju awtorizzat
mill-Gvern kif ukoll il-Pulizija tal-ALE jew tar-Rapid Intervention Unit (RIU).

Pass nru 3.

Ibqa’ ħdejn l-għasfur sakemm jaslu il-Pulizija jew l-uffiċjali tad-WBRU.
F’ċertu
każijiet,
id-WBRU
tikkoordina
mal-BirdLife
Malta
(ara:
http://birdlifemalta.org/advice/found-bird/) għal assistenza fl-operazzjonijiet ta’
salvataġġ tal-għasafar feruti. Jekk il-qbid tal-għasfur huwa inevitabbli,
minħabba xi periklu għall-għasfur stess jew għal ħaddieħor, dan l-għasfur
jista’ jinqabad BISS jekk jitpoġġa ġewwa reċipjent arjuż u mudlam (eż. kaxxa
tal-kartun bi ftit toqob ippreparati minn qabel ma jitpoġġa l-għasfur fiha). Dan
il-proċess inaqqas ħafna l-istress tal-għasfur u jgħin fil-proċess ta’ kura
professjonali li tkun tista’ tingħata. Mhux dejjem faċli li jinqabad għasfur ferut u
azzjoni ħażina jew goffa taf tagħmel iżjed ħsara milli ġid. Wieħed irid ikun jaf
x’inhu jagħmel. Għasfur żgħir, sa daqs ta’ sturnella, jista’ jinżamm f’id waħda
b’mod sod pero’ delikat fl-istess ħin mingħajr ma tagħfas. Għasfur kabbari irid
jinżamm bl-istess mod imma b’żewġ idejn sabiex tgħatti il-ġwienaħ. Żamma
ta’ għasfur kbir ħafna jirrekjedi attenzjoni speċjali minħabba xi periklu lejn min
qed jaqbad l-għasfur jew lejn l-għasfur stess. Jekk m’intix edott li żżomm
dawn it-tip t’għasafar il-parir huwa li tistenna sakemm tasal l-għajnuna. Qatt
m’għandek tipprova taqbad l-għasfur/tajra jekk m’hemm ebda periklu
imminenti lejn l-għasfur/tajra, persuni jew proprjetà!

Pass nru 4.

Wara li jkunu ġew innotifikati fejn jinstab l-għasfur ferut, l-awtoritajiet
(ALE, RIU, WBRU) jiġbru l-għasfur huma u jgħadduh lill-Veterinarju awtorizzat
u appuntat mill-Gvern għall-kura meħtieġa. Skont il-kundizzjoni tal-għasfur, ilkura neċessarja u l-proċess ta’ riabilitazzjoni jiġu determinati mil-faċilità
awtorizzata apposta għal dan il-għan mid-Direttur tas-Servizzi Veterinarji.
F’ċertu każi, minħabba il-gravità tal-feriti, ikun neċessarju li l-għasfur jitraqqad
fuq raġunijiet veterinarji. Deċiżjonijiet rigward it-tip ta’ intervent mediku, kura u
riabilitazzjoni jistgħu isiru biss mil-Veterinarju awtorizzat mill-Gvern. Membri
tal-pubbliku jistgħu jikkuntattjaw lid-WBRU sabiex isegwu il-progress jew eżitu
tal-għasfur ferut permezz tal-email: wildbirds@gov.mt.

