
LINJI GWIDA 
DWAR XOGĦLIJIET

LI JINVOLVU 
SIĠAR

VERŻJONI MQASSRA

Celtis australis; Il-Buglar,  
Pistacia terebinthus; Il-Botna 
Dawn huma wħud mill-ispeċi 
li għandhom l-ogħla livell ta’ 
protezzjoni. Huma mħarsa kullimkien 
irrispettivament mill-età tagħhom.

Arbutus unedo; L-Imbragla, 
Crataegus monogyna; Iż-Żagħrun 
Dawn huma wħud mill-ispeċi li huma 
mħarsa jekk jinstabu f’ċertu postijiet 
(bħal siti Natura 2000).

Leucaena leucophala; Il-Gażżija l-bajda, 
Ricinus communis; Ir-Riġnu 
Dawn huma wħud mill-ispeċi li 
mhumiex imħarsa u infatti huma llegali 
li tnissel, tiżra, tħawwel, timporta, 
tesporta, tittrasporta, tbiegħ, tpartat 
jew tagħti donazzjoni peress li huma 
speċi aljeni li jistgħu jaffettwaw 
negattivament il-bijodiversità indiġena.

Hexagon House, Spencer Hill,
Marsa, MRS 1441
Tel: (+356) 2292 3500
Email: info@era.org.mt era.org.mt

ISBN: 978-99957-1-584-7 (Spiral bound)
ISBN: 978-99957-1-585-4 (PDF)



Anagyris foetida; Il-Fula tal-Klieb

Arbutus unedo; L-Imbragla Morus nigra; Is-Siġar tat-Tut

Nerium oleander; Id-Difla

Buskett
Rhamnus alaternus; 

L-Alaternu

Bankini
Agħti kas tal-ispazju meħtieġ mis-siġra u s-sistema tal-għeruq (Tabella 3).
• Il-passaġġi għandhom ikunu tal-anqas metru bogħod 

miz-zkuk tas-siġar.
• L-ebda siġra ma għandha tkun imkeffna fi spazju inqas minn metru 

u nofs kwadru b’metru fond. Siġar akbar għandu jkollhom volum tal-
anqas ta’ 2 metri kubi ta’ għeruq/ħamrija.

• Minflok konkrit uża passaġġi bil-brikks jew ċangaturi jew blokki tal-
ħaxix fuq pedament tar-ramel, biex tipproteġi l-pH tal-ħamrija u tħalli 
li jgħaddu l-ilma u l-ossiġnu.

Xogħlijiet ta’ tħaffir
Żomm distanza minima miz-zkuk tas-siġar, skont id-daqs (Tabella 3). 
Fil-każ ta’ zkuk eħxen minn 15-il ċentimetru, distanza ta’ mill-anqas 
metru u nofs tkun biżżejjed.

Tħaffir b’ċerta attenzjoni jevita ħsara lill-għeruq ewlenin tas-siġar. 
Taqtax l-għeruq ewlenin li ssib. Uża biss il-ħamrija biex timla l-vojt li 
t-tħaffir iħalli fil-viċinanza tas-siġra. Evita wkoll kwalunkwe materjal 
estranju, bħall-konkrit.

Lqugħ għall-għeruq u gwida għall-għeruq
Uża sistemi ta’ lqugħ għall-għeruq biex tnaqqas it-tkabbir mhux mixtieq 
fl-għeruq li jista’ jagħmel ħsara fit-toroq, il-bankini, eċċ. Hemm żewġ 
metodi kif twaqqaf il-ħsara: sistemi ta’ lqugħ jew ta’ gwidi.

Lqugħ għall-għeruq iżommu l-għeruq u jġegħluhom jibqgħu jikbru u 
jduru f’ċirku tul il-panew.

Pannelli li jiggwidaw l-għeruq jidderieġu l-għeruq biex ikomplu jikbru 
’l isfel biex meta jaslu sal-qiegħ tal-panew ikunu jistgħu jkomplu jikbru 
f’direzzjoni orizzontali.

Id-distanza bejn l-ilqugħ u z-zokk tas-siġra għandha tkun tal-inqas 
2 metri. Jekk id-distanza tkun inqas minn 2 metri, allura għandek 
tikkunsidra li tuża gwida għall-għeruq.
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Nerium oleander; Id-Difla

Buskett
Rhamnus alaternus; 

L-Alaternu

Bankini
Agħti kas tal-ispazju meħtieġ mis-siġra u s-sistema tal-għeruq (Tabella 3).
• Il-passaġġi għandhom ikunu tal-anqas metru bogħod 

miz-zkuk tas-siġar.
• L-ebda siġra ma għandha tkun imkeffna fi spazju inqas minn metru 

u nofs kwadru b’metru fond. Siġar akbar għandu jkollhom volum tal-
anqas ta’ 2 metri kubi ta’ għeruq/ħamrija.

• Minflok konkrit uża passaġġi bil-brikks jew ċangaturi jew blokki tal-
ħaxix fuq pedament tar-ramel, biex tipproteġi l-pH tal-ħamrija u tħalli 
li jgħaddu l-ilma u l-ossiġnu.

Xogħlijiet ta’ tħaffir
Żomm distanza minima miz-zkuk tas-siġar, skont id-daqs (Tabella 3). 
Fil-każ ta’ zkuk eħxen minn 15-il ċentimetru, distanza ta’ mill-anqas 
metru u nofs tkun biżżejjed.

Tħaffir b’ċerta attenzjoni jevita ħsara lill-għeruq ewlenin tas-siġar. 
Taqtax l-għeruq ewlenin li ssib. Uża biss il-ħamrija biex timla l-vojt li 
t-tħaffir iħalli fil-viċinanza tas-siġra. Evita wkoll kwalunkwe materjal 
estranju, bħall-konkrit.

Lqugħ għall-għeruq u gwida għall-għeruq
Uża sistemi ta’ lqugħ għall-għeruq biex tnaqqas it-tkabbir mhux mixtieq 
fl-għeruq li jista’ jagħmel ħsara fit-toroq, il-bankini, eċċ. Hemm żewġ 
metodi kif twaqqaf il-ħsara: sistemi ta’ lqugħ jew ta’ gwidi.

Lqugħ għall-għeruq iżommu l-għeruq u jġegħluhom jibqgħu jikbru u 
jduru f’ċirku tul il-panew.

Pannelli li jiggwidaw l-għeruq jidderieġu l-għeruq biex ikomplu jikbru 
’l isfel biex meta jaslu sal-qiegħ tal-panew ikunu jistgħu jkomplu jikbru 
f’direzzjoni orizzontali.

Id-distanza bejn l-ilqugħ u z-zokk tas-siġra għandha tkun tal-inqas 
2 metri. Jekk id-distanza tkun inqas minn 2 metri, allura għandek 
tikkunsidra li tuża gwida għall-għeruq.
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01 INTRODUZZJONI

02	SIĠAR	PROTETTI, 
PERMESSI	U	EĊĊEZZJONIJIET

2.1	 SIĠAR	PROTETTI
Speċi	jew	siġar	rari	jew	uniċi	indikati	fl-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	
1	tar-Regolamenti	tal-2018	dwar	il-Ħarsien	tas-Siġar	u	l-Imsaġar	huma	
strettament	protetti	fiż-żoni	kollha	u	f’kull	ċirkustanza.

Is-siġar	tal-ispeċi	kollha	indikati	fl-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	2	
huma	protetti	jekk	ikunu	jinstabu	f’żoni	protetti	(bħal	siti	ta’	Natura	
2000),	barra	miż-żona	ta’	żvilupp,	żoni	ħodor,	u	spazji	miftuħa	pubbliċi	u	
urbani	(bħal	bankini,	ġonna	pubbliċi).

Taqsima	B	tal-Ewwel	Skeda	telenka	numru	ta’	eżemplari	ta’	siġar	oħra,	
inklużi	siġar	li	għandhom	iżjed	minn	ħamsin	sena,	li	huma	protetti	jekk	
ikunu	jinsabu	barra	miż-żona	ta’	żvilupp,	f’żona	ta’	konservazzjoni	urbana	
(UCA),	jew	fi	spazju	miftuħ	pubbliku	u	urban.

2.2	 PERMESSI	MEĦTIEĠA
L-interventi	kollha	fuq	siġar	protetti	jeħtieġu	permess,	minbarra	dawk	fuq	
siġar	imkabbra	b’mod	ortikulturali	u,	f’xi	każi,	dawk	fuq	pjanti	fi	kwarantina.

Dawn	il-linji	gwida	huma	intenzjonati	li	jagħtu	pariri	lil	dilettanti	tas-siġar	
dwar	kif	l-interventi	li	jwettqu	jkunu	sensittivi	għall-ambjent	u	s-siġar	
infushom.	Joffru	wkoll	gwida	dwar	kif	issir	applikazzjoni	għal	permessi	u	
liċenzji	biex	wieħed	jiġi	kkunsidrat	bħala	speċjalista	dwar	is-siġar.

L-Awtorità	dwar	l-Ambjent	u	r-Riżorsi	(ERA)	qed	tqassam	dan	il-ktejjeb	
biex	tinkuraġġixxi	prattiki	aħjar	fost	id-dilettanti,	biex	teduka	speċjalisti	
dwar	is-siġar	prospettivi,	u	biex	tkabbar	l-għarfien	fost	il-pubbliku	
inġenerali	dwar	it-trattament	xieraq	tas-siġar.
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TABELLA	1:	Sommarju	ta’	Eċċezzjonijiet

Speċi	ta’	siġar

Siġar	imkabbra
Ortikulturalment
(Para 2.3)

Siġar	b’organiżmi	li	
jikkawżaw	ħsara	u	mard	
li	qegħdin	fi	kwarantina

STRETTAMENT	PROTETTI L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	1 Iva Iva

SIĠAR	PROTETTI	L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	2 Le 
suġġetti għal para. 2.3 Le

SIĠAR	PROTETTI	L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	B,	i.	Dovuta	għall-età Le 
suġġetti għal para. 2.3 Le

SIĠAR	PROTETTI	L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	B,	ii. 
Dovuta	għal	importanza	antikwarja Iva Le

SIĠAR	PROTETTI L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	B,	iii.	&	iv.	Dovut	
għall-fatt	li	jinstabu	f’Żona	għall-Ħarsien	tas-Siġar	jew	f’żona	
koperta	minn	pjan	approvat	ta’	mmaniġġjar

Le 
suġġetti għal para. 2.3 Le

SIĠAR	PROTETTI	L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	B,	v.	 
Ficus microcarpa s.l.

Le 
suġġetti għal para. 2.3 Le

SPEĊI	ALJENI	It-Tieni	Skeda Le Le

Speċi	ta’	siġar	partikolari	fit-Tieni	Skeda	(Eucalyptus spp.) Le 
suġġetti għal para. 2.3 Le

2.3	 EĊĊEZZJONIJIET
Japplikaw	diversi	eċċezzjonijiet	rigward	iż-żbir,	dment	li	z-zokk	prinċipali	
tas-siġra	ma	jintmessx,	li	s-siġar	ikunu	mkabbra	b’mod	ortikulturali, 
u	li	l-iskop	taż-żbir	ikun	li:
•	 tingħata	ħajja	ġdida	jew	jitnaqqas	deterjorament	ulterjuri 
lil	siġar	li	diġà	ġratilhom	ħsara	wara	xi	inċident;

•	 tinżamm	u	titjieb	is-saħħa	tas-siġar;
•	 jitneħħew	il-bgħula,	għat-tilqim;
•	 tiġi	evitata	ħsara	għall-persuni	jew	għall-proprjetà;	u
•	 jiġi	kkontrollat	il-kobor	tas-siġar	biex	jiġi	evitat	id-dħul 
ta’	ġrieden	jew	firien	ġo	bini.

Interventi	fuq	siġar	infestati	b’organiżmi	li	jikkawżaw	ħsara	jew	mard	
jeħtieġu	approvazzjoni	bil-miktub	mid-Direttorat	għas-Saħħa	tal-Pjanti.
Tabella	1	tipprovdi	sommarju	ta’	dawn	l-eċċezzjonijiet.

Niżżel	l-applikazzjoni	mill-website	tal-Awtorità	(ERA)	jew	imlieha	fuq	
il-website	servizz.gov	u	ibgħatha	b’email	lil:	tree.permitting@era.org.mt	
jew	bil-posta,	akkumpanjata	minn:

2.4	 APPLIKAZZJONI	GĦAL	PERMESS
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2.5	 EMERĠENZI

TABELLA	2:	Garanziji	bankarji	applikabbli	għal	interventi	fuq	siġar

ATTIVITÀ
GARANZIJA	BANKARJA	

MINIMA	GĦAL	KULL	SIĠRA
Operazzjonijiet	li	jaffettwaw	siġar	tal-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	1 €2,500

Operazzjonijiet	li	jaffettwaw	siġar	tal-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	2 €1,250

Operazzjonijiet	li	jaffettwaw	siġar	tal-Ewwel	Skeda,	Taqsima	B €750

Tħawwil	kumpensatorju €250

Tħawwil	(dment	li	mhux	kopert	minn	ta’	fuq) €500

L-Awtorità	tista’	toħroġ	permessi	b’emerġenza	f’każi	ta’	urġenza	jew	
periklu	ċar	għall-propjetà	u/jew	għall-ħajja	umana.	Tali	permessi	jeħtieġu	
ġustifikazzjoni	mill-maniġer/propjetarju	u	għandhom	ikunu	sostnuti	minn	
evidenza	fotografika	u	rapport	professjonali	jew	rapport	tal-pulizija.	
Permessi	b’urġenza	jibqgħu	validi	biss	għal	48	siegħa	mill-ħruġ.

•	 pjan	tas-sit	li	juri	l-pożizzjonijiet	tas-siġar	kollha	affettwati;
•		block	plan	tas-siġar	li	jinsabu	fil-post
•	 ritratti	tas-siġar	affettwati	bl-interventi	proposti;
•	 dokumenti	oħra,	fejn	japplika	(pereżempju ritratti storiċi, approvazzjoni  

mid-Dipartiment għas-Saħħa tal-Pjanti, permess mill-Awtorità tal-Ippjanar);
•	 pjan	ta’	tħawwil	kompensatorju	skont	dawn	il-linji	gwida,	fejn	japplika;
•	 ritratt	tal-1967	tas-sit	tal-intervent	(applikabbli	għal	Skeda	I,	Taqsima	B);
•	 dritt	għall-permess	(€20 sa massimu ta’ 20 siġra, €100 jekk iżjed minn 20 siġra, jew 

xejn f’każ ta’ emerġenza).

Fl-ittra	tagħha,	l-Awtorità	tista’	timponi	kundizzjonijiet	li	għandhom	
jiġu	segwiti	u	li	jistgħu	jinkludu:	monitoraġġ	mill-Awtorità	jew	minn	
terzi,	immaniġġjar	tal-iskart	iġġenerat,	garanziji	bankarji	u/jew	miżuri	
kompensatorji	ta’	tħawwil.

L-Awtorità	għandha	tkun	infurmata	minn	tal-inqas	ġimgħa	qabel.

Il-permessi	jibqgħu	validi	sa	sena,	u	jistgħu	jiġġeddu	wara	li	ssir	talba	għat-
tiġdid.	Is-sistema	ta’	garanziji	bankarji	għal	permessi	tiġi	applikata	skont	
Tabella	2.	Il-valuri	għandhom	jiġu	multiplikati	bin-numru	ta’	siġar	involuti.
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03	PRATTIKI	TAJBIN 
DWAR	XOGĦLIJIET 
LI	JINVOLVU	SIĠAR

ŻBIR, TĦAWWIL, TĦAWWIL KUMPENSATORJU, U PREVENZJONI 
TAL-IMPATT FUQ IS-SIĠAR MINN XOGĦLIJIET TA’ KOSTRUZZJONI

3.1	 ŻBIR
Iż-żbir	huwa	l-prattika	li	taqta’	friegħi	ewlenin,	friegħi	sekondarji,	friegħi	
ġodda	li	għadhom	kemm	spuntaw,	u	bgħula	mal-bażi	tas-siġar.

Prinċipji dwar iż-żbir
Ftakar	li	prattiki	ħżiena	ta’	żbir	(bħal	tqaċċit	sħiħ	tar-ras	jew	 
il-formazzjoni	tat-topjarija)	jistgħu	jikkaġunaw	ħsara	permanenti	lis-siġar.
Ikun	jenħtieġ	inqas	żbir	korrettiv	jekk	is-siġar	jinżabru	u	jingħataw	kura	
adegwata	minn	meta	jkunu	għadhom	żgħar.

•	 Kull	qatgħa	għandha	ssir	bi	skop,	peress	li	kull	qatgħa	tiftaħ	ferita 
fis-siġra	u	tibdel	it-tkabbir	tas-siġra.

•	 Jista’	jkollok	bżonn	twettaq	l-intervent	f’diversi	stadji	u	fuq	
numru	ta’	xhur.

•	 Tneħħix	friegħi	b’dijametru	akbar	minn	5ċm,	jekk	mhux	
propju	neċessarju.

2.6	 SPEĊJALISTI	LIĊENZJATI	DWAR	IS-SIĠAR
Interventi	fuq	siġar	f’Żona	għall-Ħarsien	tas-Siġar	jew	fi	spazji	 
miftuħa	pubbliċi	jistgħu	jitwettqu	biss	minn	speċjalisti	liċenzjati	 
dwar	is-siġar	mill-Awtorità.

Biex	wieħed	ikun	eliġibbli	għal	din	il-liċenzja,	għandu	jkollu	ċ-ċertifikati	
rekwiżiti	u	esperjenza	prattika.	Formoli	ta’	applikazzjoni	jistgħu	jitniżżlu	
mill-website	tal-Awtorità	jew	minn	servizz.gov
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01 Sigurtà
Tneħħija tal-friegħi li jistgħu 

jaqgħu u jikkaġunaw 
ħsara/feriment

02 Saħħa
Tneħħija ta’ injam 
marid jew infestat

03 Estetika
Struttura b’saħħitha, 

mikroklima xierqa, forma 
tajba tal-kanupew

Skopijiet taż-żbir

Il-qatgħat	taż-żabra	għandhom	isiru	eżattament	barra	l-għonq	tal-fergħa	
(Fig.	1).	Fil-każ	ta’	friegħi	żgħar,	il-qatgħa	għandha	ssir:
•	 fl-inqas	distanza	possibbli	miz-zokk	ewlieni,	ftit	lil	hinn	minn	
għonq	il-fergħa;

•	 fid-direzzjoni	’l	fuq;	
•	 perpendikulari	mal-fergħa	(nadifa	u	bla	qsim).

Għal	żbir	mhux	daqshekk	ħafif,	imxi	skont	il-proċedura	li	hemm	f’Fig.	1:
•	 Madwar	10ċm	miz-zokk	ewlieni,	agħmel	qasma	fid-direzzjoni	’l	fuq	
sakemm	tasal	san-nofs	tal-fergħa	li	teħtieġ	li	titneħħa.

•	 F’xi	punt	’il	barra	minn	din	il-qasma,	pereżempju	2ċm,	agħmel	qasma	
minn	fuq	għal	isfel,	b’mod	li	l-fergħa	li	tibqa’	’l	barra	tkun	tista’	taqa’.

•	 Aqta’	l-bqija	tal-fergħa	eżattament	barra	mill-għonq,	bl-istess	mod	li	
jinqatgħu	friegħi	eħfef.

•	 Ittratta	feriti	akbar	bil-kura	meħtieġa	anki	wara	biex	il-qatgħa	
tingħalaq	b’mod	naturali.

Int	u	tneħħi	friegħi	ewlenin	jew	sekondarji,	l-ewwel	naqqsilhom	it-toqol	
tagħhom	permezz	ta’	serje	ta’	qatgħat	(Fig.	1).
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Żabra	qawwija	(fuq	friegħi	
b’dijametru	akbar	minn	5ċm)	għandha	
tiġi	evitata	permezz	ta’	manteniment	
u	kura	fuq	bażi	kontinwa,	bħal	żabra	
regolari	mwettqa	strettament	għal	
raġunijiet	ta’	sigurtà	u	saħħa	tas-siġra,	
mhux	għall-estetika.

Żabra Kbira

Siġar	li	jkunu	miżmuma	kif	suppost	ma	jkollhomx	bżonn	żbir	qawwi	ħlief	
f’sitwazzjonijiet	ta’	emerġenza.	Fejn	ikun	hemm	bżonn	żabra	akbar,	kun	żgur	
li	s-siġra	ma	titneżżax	għalkollox	bit-trawwim	jew	it-tqaċċit,	u	li	tinżamm	
il-forma	ġenerali	tas-siġra.

Waqt	iż-żbir,	żomm	quddiem	għajnejk	il-bijodiversità	offruta	mis-siġra	u	
l-veġetazzjoni	u	l-flora	ta’	madwar.

Meta ssir iż-żabra
•	 Idealment,	iż-żbir	għandu	jsir	lejn	l-aħħar	tal-ħarifa	jew	fix-xitwa.	Siġar	li	
jwaqqgħu	l-weraq	għandhom	jinżabru	biss	meta	reqdin	(Novembru-Frar).

•	 Evita	żbir	qawwi	ta’	tessut	ħaj	wara	r-rimi	tar-rebbiegħa	kif	ukoll	 
mir-rebbiegħa	sas-sajf.

•	 F’każ	ta’	periklu	għas-siġra	nnifisha	jew	għal	eżemplari	oħra,	il-pubbliku,	
vetturi	u	bini,	iż-żbir	jista’	jsir	f’kull	żmien	bl-approvazzjoni	tal-Awtorità.

Trattament ta’ wara
Naqqas	kemm	tista’	l-ħsarat	u	l-problemi	ambjentali	permezz	ta’	
spezzjonijiet	regolari	u	kura	għal	sena	wara	li	jkun	sar	kull	tip	ta’	żbir.	
Immonitorja	u	neħħi	kif	meħtieġ	il-bgħula	li	jistgħu	jinbtu	minn	dik	 
il-parti	taz-zokk	li	tibqa’	fl-art	wara	ż-żbir.

Għodda adegwati
•	 Uża	mqass	taż-żabra	biex	tiżbor	friegħi	rqaq.
•	 Għal	qtugħ	ta’	zkuk	b’dijametru	eħxen	minn	2.5ċm,	uża	sega	jew	
serrieq	taż-żabra.
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•	 Uża	mqass	taż-żabra	bil-lasta	biex	taqta’	friegħi	li	ma	jintlaħqux.
•	 Il-lupi	għandhom	jintużaw	biss	meta	l-friegħi	jkunu	usa’	minn	10ċm	u	
minn	persuni	kwalifikati	u	bl-esperjenza.

•	 L-għodda	kollha	taż-żbir	għandha	tinżamm	dejjem	imsinna	u	
f’kundizzjoni	tajba,	u	mnaddfa	biex	jiġi	evitat	it-tixrid	ta’	organiżmi	li	
jikkawżaw	ħsara	jew	mard	fost	speċi	differenti.

Figura 1
Kif	tagħmel	qasma	fuq	fergħa

01
Għonq il-fergħa u 

l-punt fejn għandha ssir 
il-qasma taż-żabra

02
L-ewwel qasma

04
Tneħħija 
tal-parti 
ta’ barra 
tal-fergħa

03
It-tieni qasma

05
It-tielet 

u l-aħħar 
qasma
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Prinċipji tat-traspjantar

3.2	 TRASPJANTAR	TA’	SIĠAR
It-traspjantar	huwa	t-teknika	ta’	kif	siġra	tinqala’	minn	post	u	terġa’	
titħawwel	mill-ġdid	f’post	ieħor.	Dan	għandu	jsir	biss	meta	jkun	falla	kull	
tentattiv	ieħor.

Dan	mhuwiex	rakkomandat	għal	eżemplari	li	r-rata	ta’	suċċess	tagħhom	
tiddependi	mill-età,	mill-istat	ta’	saħħa	u	mir-restrizzjonijiet	imposti	
mis-sit	speċifiku.

01
Iżbor il-friegħi mejta, dgħajfa jew 
li saritilhom xi ħsara biex tistimola 
t-tkabbir u tnaqqas it-telf ta’ ilma.

Ma	għandux	jitneħħa	aktar	minn	25%	
tal-quċċata	kollha	u	ma	għandhom	
jitneħħew	l-ebda	friegħi	kbar.

Orbot flimkien b’mod mhux issikkat il-friegħi li 
jistgħu jintlewew jew jitgħawġu, u attent li ma 
tagħmel ebda ħsara.

Saqqi tajjeb is-siġra qabel taqlagħha.
•	 Dan	jiżgura	li	t-tuba	tal-għeruq	tibqa’	kumpatta,	iżżomm	
il-forma	u	ma	tinqasamx.

02

03
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Mejjel is-siġra fuq naħa waħda biex 
tkun tista’ taqta’ l-għeruq f’ċerta 
distanza mill-wiċċ tal-ħamrija.

•	 Int	u	tħaffer,	iżbor	l-għeruq	kollha	li	
joħorġu	’l	barra	mit-tuba	tal-għeruq.

04
Uża gaffa u/jew għodda tal-idejn biex 
tħaffer konka fonda żewġ piedi kemm 
jista’ jkun qrib madwar is-siġra.

•	 Ħaffer	qabel	titraspjanta	biex	tgħin	
it-tkabbir	tax-xniexel	tal-għeruq,	u	
għatti	bix-xoqqa.

•	 Għal	eżemplari	sensittivi	ħafna	għat-
traspjantar,	l-ewwel	ħaffer	żewġ	ħofriet	
perpendikulari	u	għatti	bix-xoqqa,	biex	
l-għeruq	joqogħdu.

Meta t-tuba tal-għeruq tkun parzjalment 
mikxufa, ibda geżwirha fix-xoqqa u/jew 
il-hessian mill-bażi tas-siġra ’l isfel biex 
tnaqqas kemm tista’ t-taqlib għall-ħamrija.

•	 Uża	spag	oħxon	meta	tkun	se	ċċaqlaq	is-siġra 
għal	distanza	konsiderevoli.

•	 Agħmel	protezzjoni	adegwata	madwar	is-siġra	
biex	tevita	ħsara	liz-zokk.

06

05
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It-transpjantar	għandu	jkun	superviżjonat	u	mwettaq	minn	persuni	
kwalifikati	u	ta’	esperjenza.

Ċaqlaq is-siġra u t-tuba tal-għeruq għall-
post il-ġdid fi trasportatur ta’ daqs adegwat.

Meta s-siġra tkun fil-post il-ġdid, qiegħed 
puntali madwar is-siġra biex issostniha, xerred 
id-demel/fertilizer fuq il-ħamrija, għatti  
bil-ħuxlief jew weraq mherri, u saqqi.

•	F’każ	ta’	siġar	kbar,	uża	kemm	is-sistema	tal-irfid	bil-bsaten	
kif	ukoll	is-sistema	ta’	ankoraġġ	tat-tuba	tal-għeruq.

Deffes il-pajpijiet tal-ilma taħt il-wiċċ flimkien mat-
tuba tal-għeruq u niżżel is-siġra fil-konka ġdida.

•	Kun	żgur	li	l-livell	ġdid	ta’	ħamrija	u	l-orjentazzjoni	
tas-siġra	jkunu	l-istess	kif	kienu	fil-post	oriġinali	
(pereżempju,	iħarsu	lejn	in-Nofsinhar)	u	li	s-siġra	tkun	
wieqfa	dritta	u	mwaħħla	fis-sod.

•	Neħħi	l-materjal	imgeżwer	mat-tuba	tal-għeruq	u	maz-
zokk	jew	taqqab	toqob	fil-materjal	imgeżwer	madwar	iz-
zokk	biex	tiżgura	li	l-għeruq	ikollhom	minn	fejn	joħorġu.

•	Imla	l-konka	bis-saff	ta’	fuq	tal-ħamrija,	u	ross	bil-mod	
madwar	it-tuba	tal-għeruq.

Ħejji l-post il-ġdid qabel ma taqla’ s-siġra.
• Il-fond tal-konka għandu jkun daqs it-tuba tal-għeruq, 

imma ċ-ċirkonferenza trid tkun tal-inqas id-doppju.
• Ħabbat b’idejk u saqqi l-qiegħ tal-konka.

07

09

10

08
•	Inti	u	terfa’,	oqgħod	
attent	li	ma	tagħmilx 
ħsara	liz-zokk	jew 
lill-friegħi	billi 
taqsamhom 
jew	tilwihom.
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Meta u Fejn isir it-Transpjantar
Traspjanta	biss	bejn	Ottubru	u	Marzu.	Evita	traspjantar	wara	r-rimi	
tar-rebbiegħa	u	matul	is-sajf,	speċjalment	fil-każ	ta’	siġar	li	jwaqqgħu	
l-weraq,	dment	li	ma	jkunx	hemm	riskji	għas-siġar	infushom	jew	għan-
nies,	f’liema	każ	ikun	hemm	bżonn	il-permess	tal-Awtorità.

Kun	żgur	li	s-sit	fejn	se	jsir	it-traspjantar	ikun	simili	kemm	jista’	jkun	
għas-sit	eżistenti	f’dak	li	huma	parametri	ambjentali	(bħax-xemx).	Agħti	
kas	ukoll	tal-ispazju	bejn	zokk	u	ieħor,	skont	l-ispeċi	tas-siġra	u	l-ispazju	
li	s-siġra	jkollha	bżonn	meta	tkun	laħqet	età	matura	(3m	għal	siġar	u	
arbuxxelli	żgħar,	10m	għal	siġar	kbar).

Kura ta’ wara
It-tkabbir	tas-siġar	traspjantati	għandu	jkun	immonitorjat	u	s-siġar	
jissaqqew	kif	suppost	u	fertilizzati	sakemm	ikun	jidher	ċar	li	t-traspjantar	
irnexxa.	Spezzjonijiet	regolari	u	l-kura	ta’	wara	għandhom	jibqgħu	
għal	tliet	snin.

Meta	t-traspjantar	ma	jirnexxix,	jew	is-siġra	traspjantata	tmut,	id-detentur	
tal-permess	għandu	jikkumpensa	kif	xieraq	(ara	t-taqsima	li	ġejja).

TABELLA	3:	Proporzjon	bejn	il-kaliper	taz-zokk	u	d-dijametru	tat-tuba	tal-għeruq

KALIPER	TAZ-ZOKK	(ĊM) DIJAMETRU	MINIMU	TAT-TUBA	TAL-GĦERUQ	(ĊM)
2.5 40
5.0 60
7.5 80
10.0 100
12.5 120
15.0+ 150

3.3	 TĦAWWIL	KUMPENSATORJU
Din	it-taqsima	tieħu	post	Appendiċi	I	tal-Linji	gwida	dwar	Siġar,	Arbuxxelli	
u	Pjanti	għat-Tħawwil	u	Pajsaġġar	fil-Gżejjer	Maltin	(EMU,	2002).

Tħawwil	kumpensatorju	huwa	s-sostituzzjoni,	it-tħawwil	jew	il-provvista	
ta’	numru	ta’	siġar	bħala	kumpens	għal	siġar	li	tkun	saritilhom	ħsara	jew	li	
jkunu	ġew	maqlugħa.

18 LINJI GWIDA DWAR XOGĦLIJIET LI JINVOLVU SIĠAR



TABELLA	4:	Rati	ta’	Tħawwil	Kumpensatorju

RATI	TA’	TĦAWWIL	KUMPENSATORJU ETÀ	TAS-SIĠRA
<10	snin 10-50 >50-il	sena

Siġar	protetti	(L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	1) 1:10 1:20 1:40
Siġar	protetti	(L-Ewwel	Skeda,	Taqsima	A,	Tabella	2	u	Taqsima	B) 1:5 1:10 1:20
Siġar	mhux	protetti	inklużi	speċi	ta’	siġar	aljeni	invażivi 1:1 1:2
Eżemplari	ta’	siġar	mejta 1:1

•	 Jekk	mhux	ordnat	mod	ieħor	mill-Awtorità,	siġar	indiġeni	għandhom	
jiġu	sostitwiti	b’siġar	tal-istess	speċi	bħal	dawk	li	jitneħħew.

•	 Fil-każ	ta’	eżemplari	ta’	siġar	mejta,	ir-rata	msemmija	f’Tabella	4	hija	
suġġetta	għal	evidenza	li	s-siġra	tkun	mietet	b’kawżi	naturali.

•	 Fejn	l-Awtorità	tqis	li	t-tneħħija	tal-ispeċi	invażiva	tkun	ta’	benefiċċju	
għall-ambjent,	din	għandha	tiġi	kumpensata	bi	speċi	indiġena.

•	 Bl-iskop	li	jiġu	evitati	monokulturi,	fejn	il-kumpens	jinvolvi	t-tħawwil	
ta’	numru	konsiderevoli	ta’	siġar,	il-kompożizzjoni	tal-ispeċi	ma	
għandhiex	tkun	limitata	għall-ispeċi	li	tkun	qed	tiġi	sostitwita.

•	 Speċi	mhux	indiġeni	li	jinsabu	barra	żoni	ta’	żvilupp	għandhom	jiġu	
sostitwiti	bi	speċi	li	jkunu	speċifiċi	għall-kuntest.	Is-siġar	indiġeni	għal	
skopijiet	ta’	tħawwil	għandhom	ikunu	kemm	jista’	jkun	minn	stokk	lokali.

•	 Preferibbilment,	l-għoli	tas-siġar	kumpensatorji	għandu	jeċċedi	
l-metru,	u	d-dijametru	taz-zokk	jeċċedi	l-5	ċentimetri.

Fejn u meta
Int	u	tħawwel	siġar	kumpensatorji,	kun	żgur	li	d-distanza	bejn	is-siġar	
individwali	u	l-istrutturi	mibnija	tkun	addattata	għat-tkabbir	tagħhom, 
u	tippermetti	li	jarmonizzaw	tajjeb	fil-pajsaġġ	tal-madwar.

Int	u	tipproponi	siti	għat-tħawwil	u	l-kumpens,	ikkunsidra:
•	 tħawwil	f’taqsima	differenti	fl-istess	sit;

B’mod	ġenerali,	it-tħawwil	kumpensatorju	huwa	obbligatorju	fil-
każ	tas-siġar	protetti	kollha,	imma	l-Awtorità	tista’	teħtieġ	tħawwil	
kumpensatorju	wkoll	għal	siġar	mhux	protetti	u	fejn	siġar	saritilhom	
mutilazzjoni	jew	ħsara	gravi	b’żabra	qawwija	żżejjed.

Ir-rati	ta’	kumpens	li	ġejjin	japplikaw	bħala	rekwiżit	minimu,	imma	f’ċerti	
każi	l-Awtorità	tista’	tapplika	miżuri	aktar	stretti:
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•	 tħawwil	f’sit	differenti	fl-istess	viċinanza	ġenerali;
•	 siti	oħra, pereżempju tagħmel donazzjoni ta’ siġar lill-Kunsilli Lokali, id-Dipartimenti tal-Gvern, l-NGOs.

Inti	u	tħejji	l-pjan	ta’	tħawwil	kumpensatorju,	agħti	kas	tal-ispazju	
minimu	li	jenħtieġ	bejn	zokk	u	ieħor	(3	metri	għal	siġar	żgħar	u	
arbuxxelli;	10	metri	għal	siġar	akbar).

Tħawwil	kumpensatorju	għandu	jitwettaq	fl-ewwel	staġun	tat-tħawwil	
addattat	wara	l-ħruġ	tal-permess	rilevanti.	Evita	tħawwil	matul	l-istaġun	
niexef.	Siġar	kumpensatorji	għandhom	jiġu	mantnuti	bi	spejjeż	 
tad-detentur	tal-permess	għal	tal-anqas	tliet	snin	mit-tħawwil.

Fejn	siġra	kumpensatorja	tmut	fi	żmien	tliet	snin	mit-tħawwil,	għandha	tiġi	
sostitwita	minn	oħra	tal-istess	speċi	u	tal-istess	daqs	fl-aktar	staġun	tat-
tħawwil	fil-qrib	possibbli	wara	l-mewt	tas-siġra.	Jista’	jingħata	kumpens	
permezz	ta’	benefiċċju	ambjentali	ieħor,	li	jista’	jinkludi	kontribuzzjoni	ta’	
€500	lill-Fond	dwar	l-Ambjent	għal	kull	siġra	kumpensatorja.	Japplikaw	
dispożizzjonijiet	oħra	f’każ	li	l-intervent	ikun	jinvolvi	aktar	minn	100	siġra.

3.4	 PREVENZJONI	TAL-IMPATT 
FUQ	SIĠAR	MINN	XOGĦLIJIET	TA’	KOSTRUZZJONI

Is-siġar	tista’	ssirilhom	ħsara	jew	jinqatlu	minħabba	diversi	attivitajiet	
ta’	kostruzzjoni,	bħal	friegħi	miksura	jew	zkuk	imqattgħa,	imma	
l-agħar	ħsara	hija	dik	li	għandha	x’taqsam	mal-għeruq.

Kun	żgur	li	l-għeruq	fiż-żona	ma	saritilhomx	ħsara	(Fig.	3).	Diffiċli	tbassar	
it-tul	tal-għeruq	u	fejn	jinsabu	eżatt,	imma	tipikament	parti	konsiderevoli	
tas-sistema	tal-għeruq	tas-siġra	jinsabu	fil-metru	ta’	fuq	tal-ħamrija,	
u	aktar	min-nofs	jinsab	fl-ewwel	pied.	Anki	t-tul	ta’	kemm	l-għeruq	
jestendu	miz-zokk	ivarja.	B’mod	ġenerali,	fil-każ	ta’	siġar	kbar,	iż-żona	
protetta	tal-għeruq	(PRZ	-	protected	root	zone)	tista’	testendi	sat-tarf	
tal-kanupew	tas-siġra.
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Ippjana u mmonitorja minn qabel
1. Oħloq	inventarju	tas-siġar	fis-sit	(post, tip, daqs, stat ta’ saħħa ta’ kull siġra),	u	
ddistingwi	bejn	dawk	li	se	jinżammu	u	dawk	li	se	jiġu	trapjantati	jew	
imneħħija.	Applika	għall-permessi	meħtieġa.

2. Immarka	l-limiti	tas-siġar	fis-sit.
3. Ipproteġi	s-siġar	li	qed	tippjana	li	ssalva.	Tella’ ċint u informa l-bennejja biex 

iżommu bogħod minn dawn is-siġar.
4. Ħejji	lis-siġar	għat-taqliba	li	se	jgħaddu	minnha	minħabba	
l-kostruzzjoni.	Żommhom f’saħħithom qabel jibdew ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. 
Saqqi u ffertilizza regolarment. Iżbor friegħi mejta, morda jew perikolużi.

5. Ipproteġi	u	ppreserva	l-ħamrija	għal	tħawwil	fil-futur.	Applika saff ta’ 
ħuxlief jew plastik HDPE u saff żrar tal-inqas ta’ 15-il ċentimetru fuq partijiet li se 
jintużaw għat-traffiku jew għall-ħażna ta’ materjal waqt il-kostruzzjoni.

6. Immonitorja	l-proċess	ta’	kostruzzjoni.
7.	Agħmel	spezzjoni	tal-aħħar	fis-sit.
8.	Intrabat	li	tagħmel	manteniment	għal	perjodu	twil	ta’	żmien. 

Itfa’ kemm tista’ ħuxlief fuq iż-żona tal-għeruq.

Naqqas l-impatt tal-attività ta’ kostruzzjoni
Ikkunsidra	bis-serjetà	l-importanza	ta’	kull	siġra	għad-dehra	futura	u	
l-aspett	ekoloġiku	tas-sit.	Ikkonsulta	speċjalista	fil-kura	tas-siġar	qabel	
tiddeċiedi	jekk	il-miżuri	protettivi	humiex	vallapena	l-ispiża.

A.	Tindif	tas-sit
•	 Evita	l-istress	mix-xemx	u	r-riħ	billi	ssalva	gruppi	ta’	siġar	aktar	milli	siġar	individwali.
•	Makkinarju	tqil	bħal	bulldozers	ma	għandhomx	jintużaw	biex	jitneħħew	is-siġar	jew	
jiġu	misjuqa	fuq	il-ħamrija	viċin,	fuq	art	agrikola,	fl-ambjent	naturali,	eċċ.

B.	Ħsara	lill-ħamrija
•	 Evita	li	jiffurmaw	munzelli	ta’	ħamrija	billi	tagħżel	bil-għaqal	il-postijiet	għall-ħażna	
u	r-rotot	minn	fejn	jgħaddi	t-traffiku,	u	ttella’	ċnut	protettivi	u	sinjali.

•	 Żomm	trakkijiet	li	jħalltu	l-konkrit	bogħod	mill-għeruq	tas-siġar	u	l-ħamrija	viċin	
billi	ġġorr	il-konkrit	permezz	ta’	conveyor	pipes.

C.	Tqandil	jew	rimi	ta’	materjali	b’mod	xieraq	waqt	il-kostruzzjoni
•	 Evita	ħsarat	minn	tixrid	ta’	sustanzi	kimiċi	billi	taħżen	l-iskart	u	l-kimiki	bogħod	mis-siġar.
•	 L-iskart	kollu	tal-bini	u	dak	kimiku	għandu	jintrefa’	għalih	biex	jintrema	b’mod	
xieraq	–	mhux	maħruq/midfun	fis-sit.
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Gwida għall-għeruq Lqugħ għall-għeruq

Figura 3
Lqugħ	għall-Għeruq	jew 
Gwida	għall-Għeruq

•	Huwa	pprojbit	kull	rimi	jew	tixrid	ta’	żejt,	karburant,	żebgħa	jew	xi	materjal	ieħor	li	
jniġġes,	jew	skart	solidu,	irmied	jew	kombustibbli.

•	 Agħti	l-attenzjoni	immedjata	tiegħek	għal	kull	tixrid	ta’	żejt	jew	materjal	
perikoluż	ieħor.

D.	Tibdil	fil-livell	tal-ħamrija
•	 Evita	ġarr	ta’	ammonti	kbar	ta’	ħamrija	fiż-żona	protetta	tal-għeruq	(PRZ)	għax	dan	
jista’	jaffettwa	jew	joqtol	is-siġar.

•	Ħlief	meta	ma	tistax	tagħmel	mod	ieħor,	evita	taqlib	fil-perimetru	naturali	tas-sit.
•	 Għeruq	li	jkunu	għadhom	kemm	inkixfu	u	li	ma	jkunux	jistgħu	jitgħattew	bil-ħamrija	
għandhom	jinqatgħu	nodfa	biex	tippromovi	l-għeluq	tal-ferita	u	r-riġenerazzjoni.

•	 Evita	tħaffir	fis-sajf.	Jekk	ma	jistax	isir	mod	ieħor,	kun	żgur	li	s-siġar	ikunu	msoqqija	
tajjeb	qabel	u	wara	t-tħaffir,	u	li	l-għeruq	mikxufa	jitgħattew	kemm	jista’	jkun	malajr	
bil-ħamrija,	ħuxlief	jew	xoqqa	niedja.
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Anagyris foetida; Il-Fula tal-Klieb

Arbutus unedo; L-Imbragla Morus nigra; Is-Siġar tat-Tut

Nerium oleander; Id-Difla

Buskett
Rhamnus alaternus; 

L-Alaternu

Bankini
Agħti kas tal-ispazju meħtieġ mis-siġra u s-sistema tal-għeruq (Tabella 3).
• Il-passaġġi għandhom ikunu tal-anqas metru bogħod 

miz-zkuk tas-siġar.
• L-ebda siġra ma għandha tkun imkeffna fi spazju inqas minn metru 

u nofs kwadru b’metru fond. Siġar akbar għandu jkollhom volum tal-
anqas ta’ 2 metri kubi ta’ għeruq/ħamrija.

• Minflok konkrit uża passaġġi bil-brikks jew ċangaturi jew blokki tal-
ħaxix fuq pedament tar-ramel, biex tipproteġi l-pH tal-ħamrija u tħalli 
li jgħaddu l-ilma u l-ossiġnu.

Xogħlijiet ta’ tħaffir
Żomm distanza minima miz-zkuk tas-siġar, skont id-daqs (Tabella 3). 
Fil-każ ta’ zkuk eħxen minn 15-il ċentimetru, distanza ta’ mill-anqas 
metru u nofs tkun biżżejjed.

Tħaffir b’ċerta attenzjoni jevita ħsara lill-għeruq ewlenin tas-siġar. 
Taqtax l-għeruq ewlenin li ssib. Uża biss il-ħamrija biex timla l-vojt li 
t-tħaffir iħalli fil-viċinanza tas-siġra. Evita wkoll kwalunkwe materjal 
estranju, bħall-konkrit.

Lqugħ għall-għeruq u gwida għall-għeruq
Uża sistemi ta’ lqugħ għall-għeruq biex tnaqqas it-tkabbir mhux mixtieq 
fl-għeruq li jista’ jagħmel ħsara fit-toroq, il-bankini, eċċ. Hemm żewġ 
metodi kif twaqqaf il-ħsara: sistemi ta’ lqugħ jew ta’ gwidi.

Lqugħ għall-għeruq iżommu l-għeruq u jġegħluhom jibqgħu jikbru u 
jduru f’ċirku tul il-panew.

Pannelli li jiggwidaw l-għeruq jidderieġu l-għeruq biex ikomplu jikbru 
’l isfel biex meta jaslu sal-qiegħ tal-panew ikunu jistgħu jkomplu jikbru 
f’direzzjoni orizzontali.

Id-distanza bejn l-ilqugħ u z-zokk tas-siġra għandha tkun tal-inqas 
2 metri. Jekk id-distanza tkun inqas minn 2 metri, allura għandek 
tikkunsidra li tuża gwida għall-għeruq.
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DWAR XOGĦLIJIET

LI JINVOLVU 
SIĠAR

VERŻJONI MQASSRA

Celtis australis; Il-Buglar,  
Pistacia terebinthus; Il-Botna 
Dawn huma wħud mill-ispeċi 
li għandhom l-ogħla livell ta’ 
protezzjoni. Huma mħarsa kullimkien 
irrispettivament mill-età tagħhom.

Arbutus unedo; L-Imbragla, 
Crataegus monogyna; Iż-Żagħrun 
Dawn huma wħud mill-ispeċi li huma 
mħarsa jekk jinstabu f’ċertu postijiet 
(bħal siti Natura 2000).

Leucaena leucophala; Il-Gażżija l-bajda, 
Ricinus communis; Ir-Riġnu 
Dawn huma wħud mill-ispeċi li 
mhumiex imħarsa u infatti huma llegali 
li tnissel, tiżra, tħawwel, timporta, 
tesporta, tittrasporta, tbiegħ, tpartat 
jew tagħti donazzjoni peress li huma 
speċi aljeni li jistgħu jaffettwaw 
negattivament il-bijodiversità indiġena.
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