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SOMMARJU 

It-tip ta’ ħabitat 6210 Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji 
(Festuco-Brometalia) (*siti importanti tal-orkidi) huwa protett skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats (92/43/KEE) u jinkludi firxa wiesgħa ta’ komunitajiet ta’ mergħat li ġeneralment 
huma assenjati għall-klassi fitosoċjoloġika Festuco-Brometea. Jitqies bħala ħabitat ta’ 
prijorità jekk ikun sit importanti tal-orkidi. 

Dan il-pjan ta’ azzjoni għandu l-għan li jiggwida l-azzjonijiet meħtieġa sabiex il-ħabitat 
jinżamm u jiġi rrestawrat għal stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-medda kollha tiegħu fl-
UE. Huwa indirizzat lil dawk kollha interessati u involuti fil-konservazzjoni u fil-ġestjoni ta’ 
dan it-tip ta’ ħabitat, inklużi organizzazzjonijiet governattivi u nongovernattivi, 
komunitajiet lokali u partijiet ikkonċernati, speċjalisti tal-ħabitats, eċċ. 

Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji jinsabu kważi fil-
kontinent Ewropew kollu, mil-livell tal-pjanuri sa tal-muntanji. Dawn huma fost l-aktar 
komunitajiet ta’ pjanti għonja fl-ispeċijiet fl-Ewropa u huma ħabitats importanti għal ħafna 
speċijiet protetti (pjanti, għasafar, insetti u invertebrati, rettili u mammiferi oħra). Dawn il-
mergħat huma meqjusa bħala prijorità għolja għall-konservazzjoni ta’ speċijiet ta’ dakkara 
selvaġġi, bħal friefet, naħal selvaġġ jew hoverflies, kif ukoll għal speċijiet rari jew protetti 
oħra. Dawn jipprovdu diversi benefiċċji u servizzi tal-ekosistema, inklużi l-ħżin tad-diossidu 
tal-karbonju u l-prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija. 

Il-biċċa l-kbira tal-popolamenti huma ta’ oriġini sekondarja li jissostitwixxu dawk li qabel 
kienu foresti termofili, u huma prodotti ta’ reġimi estensivi ta’ ragħa u/jew ta’ ħsad. 
Popolamenti naturali ta’ dawn il-mergħat fuq skala żgħira, li jidhru li huma permanenti anki 
mingħajr ragħa, iseħħu fejn il-foresti ma jistgħux jikbru minħabba fatturi edafiċi, eż. fuq 
ħamrija baxxa ħafna madwar promontorji tal-blat, jew fuq ħamrija instabbli fuq xaqlibiet 
wiqfin ħafna, spiss flimkien ma’ sitwazzjonijiet mikroklimatiċi niexfa. Fl-Ewropa Ċentrali, 
uħud minn dawn il-mergħat huma fdalijiet tal-isteppi bikrin tal-Oloċen. 

Din il-klassi ta’ mergħat niexfa normalment tinstab fuq ħamrija niexfa, bi skular tajjeb u 
fqira fin-nutrijenti, minn newtrali sa alkalina.  

Skont ir-rapporti pprovduti mill-Istati Membri fl-2013 skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats, l-erja totali rrapportata għal dan it-tip ta’ ħabitat fl-UE fl-20131 kienet ta’ 
madwar 17,000 km2, l-istat ta’ konservazzjoni mhuwiex favorevoli fir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha u x-xejra fl-erja tas-superfiċje qed tonqos fil-biċċa l-kbira tal-medda tagħha. B’mod 
ġenerali, dan il-ħabitat huwa ddeterjorat u huwa mistenni li jkompli jiddeterjora skont il-
valutazzjonijiet tal-prospetti futuri. 

Aktar minn nofs (57 %) tas-superfiċje tal-ħabitat hija inkluża fin-network Natura 2000, 
f’4,437 sit li jkopru erja totali ta’ madwar 9,700 km2. L-istat ta’ konservazzjoni ġewwa n-
network jidher li huwa aħjar milli dak barra s-siti ta’ Natura 2000. 

It-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin li jwasslu għar-rigressjoni u għad-deterjorament ta’ 
dawn il-mergħat huma: 

 Waqfien tal-ġestjoni tal-mergħat. Proċess ta’ aċċellerazzjoni tat-telf taż-żona għadu 
għaddej f’partijiet kbar tal-medda tal-ħabitat minħabba l-għajbien tal-attività tar-

                                                 
1 Skont ir-rapporti pprovduti mill-Istati Membri fl-2013 skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
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ragħa, li ta’ spiss tkun ekonomikament insostenibbli u, għalhekk, tiġi abbandunata u 
titħalla għas-suċċessjoni.  

 Ir-ragħa eċċessiv jista’ jseħħ ukoll f’xi żoni b’effett negattiv fuq dan it-tip ta’ ħabitat li 
huwa adattat għal livelli baxxi ta’ nutrijenti.  

 Id-depożizzjoni ta’ nitroġenu atmosferiku qed thedded il-ħabitat f’xi partijiet tal-
medda tiegħu. 

 L-introduzzjoni u t-tixrid ta’ speċijiet ta’ pjanti invażivi jistgħu jkunu wkoll theddida u 
spiss ikunu riżultat ta’ fatturi oħra, bħall-abbandun jew l-ewtrofikazzjoni.  

 Tibdiliet fl-użu tal-art, bħall-konverżjoni f’raba’ li jinħadem jew l-iżvilupp ta’ 
infrastruttura u ta’ barrieri, jistgħu jikkawżaw telf u frammentazzjoni tal-ħabitats. L-
urbanizzazzjoni f’żoni qrib agglomerazzjonijiet, eż. fl-inħawi ta’ rħula u ta’ bliet, hija 
rrapportata wkoll bħala kawża tat-telf ta’ ħabitats għal dan it-tip ta’ ħabitat.  

 Il-frammentazzjoni tal-ħabitats u t-tnaqqis fil-konnettività tal-ħabitats huma meqjusa 
bħala theddida għal dan it-tip ta’ ħabitat f’xi pajjiżi, xi drabi b’telf serju ta’ speċijiet 
tipiċi ta’ insetti bħal friefet tal-mergħat niexfa. 

B’mod ġenerali, jeħtieġ li dawn il-mergħat jinżammu permezz ta’ ġestjoni regolari permezz 
ta’ ragħa estensiv jew ħsad.  

Il-miżuri ta’ konservazzjoni meħtieġa jinkludu l-manutenzjoni, ir-restawr u l-ħolqien mill-
ġdid, skont il-kundizzjoni tal-mergħa f’żona partikolari. 

Il-miżuri ta’ restawr huma meħtieġa f’partijiet mill-medda tagħhom sabiex jiġu rkuprati 
żoni, strutturi u funzjonijiet favorevoli fejn il-mergħat iddegradaw jew ġarrbu rigressjoni.  

Peress li l-ħsad jew ir-ragħa regolari huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni ta’ 
mergħat semi-naturali, il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ dawn il-ħabitats jistgħu jiġu 
ffinanzjati primarjament permezz tal-Politika Agrikola Komuni tal-UE. Kemm il-Pilastru I 
(pagamenti diretti sabiex tinżamm l-attività tal-biedja, l-ekosistemi u r-regoli assoċjati 
sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni permanenti tal-mergħat) kif ukoll il-Pilastru II (miżuri 
ta’ żvilupp rurali) huma utli sabiex jappoġġaw il-ġestjoni tal-mergħat.  

B’mod partikolari, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali huwa l-aktar sors 
importanti ta’ finanzjament għall-ġestjoni tal-mergħat għall-bijodiversità fil-biċċa l-kbira 
tal-pajjiżi tal-UE, inkluż permezz ta’ miżuri agroambjentali, taħriġ għall-bdiewa fl-
implimentazzjoni ta’ miżuri u ta’ investimenti fir-restawr. Il-fondi strutturali, prinċipalment 
il-FEŻR, intużaw għar-restawr u għall-ġestjoni tal-mergħat f’diversi pajjiżi tal-UE.  

Madankollu, irid jiġi rikonoxxut li s’issa l-programm LIFE kien sors ewlieni ta’ finanzjament 
għar-restawr ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. 

L-għan ġenerali ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni huwa li jiżgura ż-żamma u r-restawr tiegħu fi stat 
ta’ konservazzjoni favorevoli fit-terminu medju sa twil. 

Il-qafas għall-azzjoni inkluż fil-paġni li jmiss jippreżenta l-objettivi speċifiċi u l-azzjonijiet 
ewlenin sabiex jintlaħaq dan l-għan ġenerali. 

It-taqsimiet li ġejjin ta’ dan id-dokument jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata dwar l-
istat ta’ dan it-tip ta’ ħabitat u l-ġestjoni tal-konservazzjoni tiegħu, inklużi r-
rakkomandazzjonijiet ewlenin li jirfdu l-qafas għall-azzjoni.   

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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QAFAS GĦALL-AZZJONI 
 
Dan il-Qafas għall-Azzjoni jiddeskrivi l-objettivi u l-azzjonijiet ewlenin ta’ dan il-pjan ta’ 
azzjoni tal-UE. Huwa bbażat fuq id-dijanjożi u fuq ir-rekwiżiti ekoloġiċi u fuq il-
karatterizzazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat, fuq l-istat ta’ konservazzjoni tiegħu kif 
irrapportat mill-Istati Membri, fuq it-theddidiet u fuq il-pressjonijiet, fuq l-esperjenza fil-
ġestjoni tal-konservazzjoni u fuq informazzjoni rilevanti oħra li hija ppreżentata f’aktar 
dettall fit-taqsimiet korrispondenti ta’ dan id-dokument. 
 
Għan ġenerali tal-pjan ta’ azzjoni  

Li jiġu żgurati l-manutenzjoni u r-restawr fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli ta’ dan il-
ħabitat fit-terminu medju u twil (sal-2030 u sal-2050, rispettivament), u li jiġu żgurati 
prospetti futuri favorevoli fid-dawl tal-pressjonijiet u tat-theddidiet. 
 
Objettivi speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni tal-ħabitat fit-terminu medju-twil 

1. It-twaqqif ta’ tnaqqis ulterjuri taż-żona tal-ħabitat 6210 u l-prevenzjoni tad-
deterjorament tagħha billi tiġi żgurata ġestjoni xierqa taż-żoni tal-ħabitat li fadal. 

2. L-istabbiliment ta’ objettivi ta’ konservazzjoni għall-ħabitat 6210 fil-livell bijoġeografiku 
u nazzjonali sabiex jintlaħaq stat ta’ konservazzjoni favorevoli fuq terminu twil, u l-
iżgurar li l-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti għaż-Żoni Speċjali ta’ 
Konservazzjoni jkunu allinjati ma’ dawn l-objettivi stabbiliti f’livelli ogħla. 

3. L-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ konservazzjoni għall-ħabitat 6210, 
inkluż ir-restawr tal-ħabitat, bl-għan li jintlaħqu l-objettivi ta’ konservazzjoni ddefiniti 
fil-livell bijoġeografiku, nazzjonali u tas-siti.  

4. L-iżgurar tal-konnettività ekoloġika għall-ħabitat 6210 fil-medda kollha tal-ħabitat, 
inkluż billi jiġu rrestawrati żoni barra min-network Natura 2000, f’konformità mal-
objettivi ta’ konservazzjoni ddefiniti fil-livell bijoġeografiku u nazzjonali. 

5. It-titjib tal-għarfien, tal-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni u tal-iskemi ta’ 
monitoraġġ għall-ħabitat 6210. 

6. Il-promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tal-ħabitat, id-disseminazzjoni u 
l-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-esperjenza fil-ħarsien u fil-ġestjoni tal-ħabitat 6210. 

 
It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta l-azzjonijiet ewlenin sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, 
flimkien mal-mezzi u mal-input meħtieġa, l-ambitu ġeografiku, ir-responsabbiltajiet u l-
iskeda ta’ żmien suġġerita għall-implimentazzjoni. 
 
Aktar gwida u dettalji għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet huma pprovduti fit-taqsimiet 
differenti ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni, kif indikat fil-Qafas għall-Azzjoni. 
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QAFAS GĦALL-AZZJONI – PJAN TA’ AZZJONI TAL-UE DWAR IL-ĦABITATS - 6210 Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji 
(Festuco-Brometalia) (*siti importanti tal-orkidi) għal stat ta’ konservazzjoni favorevoli 

FCS = stat ta’ konservazzjoni favorevoli PAK = Politika Agrikola Komuni SM = Stat Membru N = nitroġenu 

Objettiv 1:  It-twaqqif tat-tnaqqis ulterjuri taż-żona tal-ħabitat 6210 u l-prevenzjoni tad-deterjorament tagħha billi tiġi żgurata ġestjoni xierqa taż-
żoni tal-ħabitat li fadal 
Azzjonijiet ewlenin  Attivitajiet, mezzi u input meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Skeda ta’ żmien  

1.1 L-appoġġ għal sistemi u għal 
prattiki estensivi tal-biedja li 
jiżguraw ġestjoni u manutenzjoni 
xierqa tal-ħabitat (reġimi xierqa ta’ 
ragħa jew ta’ ħsad) b’finanzjament 
adegwat (ara t-taqsimiet 5.1, 5.2 u 
7.2 ta’ dan id-dokument): 

- Il-valutazzjoni tar-riskji tat-telf ta’ ħabitat u r-
rapportar dwar l-iskala tat-telf potenzjali mistenni u kif 
dan għandu jiġi indirizzat. L-identifikazzjoni ta’ żoni tal-
ħabitat mhedda b’abbandun, b’intensifikazzjoni jew 
b’ġestjoni mhux xierqa għal dan it-tip ta’ ħabitat. 

- L-identifikazzjoni u d-deżinjazzjoni taż-żoni ta’ 
intervent ta’ prijorità sabiex jiġi ppreservat dan il-
ħabitat, kemm ġewwa kif ukoll barra s-siti ta’ Natura 
2000 

- l-identifikazzjoni ta’ żoni potenzjali ta’ restawr sabiex 
jiġi kkumpensat it-telf taż-żona minn meta daħlet fis-
seħħ id-Direttiva dwar il-Ħabitats. 

- L-iżgurar li l-pjan strateġiku tal-PAK jiffinanzja miżuri 
rilevanti identifikati fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Ħabitats, 
speċjalment fl-oqsma ta’ intervent ta’ prijorità 
identifikati.  

- l-iżvilupp ta’ skemi agroambjentali nazzjonali u 
reġjonali sabiex il-ħabitat jinżamm f’kundizzjoni 
tajba u tiġi inċentivata l-parteċipazzjoni; 

- miżuri ta’ appoġġ sabiex jiżdied l-introjtu mill-
prattiki tal-biedja; 

- l-appoġġ għar-rgħajja tan-nagħaġ u tal-bhejjem 
sabiex jipprevjenu attakki minn karnivori kbar u 
jingħata kumpens għad-danni; 

- Il-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza li 
jippromwovu miżuri xierqa. 

Iż-żoni kollha fejn jinsab 
il-ħabitat bħalissa jew 
fejn dan jista’ jiġi 
rrestawrat sabiex jilħaq 
FCS, b’mod partikolari 
f’reġjuni/żoni fejn il-
ħabitat huwa mhedded 
minn abbandun jew 
minn tibdiliet fil-
prattika tal-biedja u fl-
użu tal-art. 

Applikabbli b’mod 
speċifiku għal żoni fejn 
it-theddidiet ewlenin 
huma relatati ma’ 
nuqqas ta’ ragħa u ma’ 
abbandun (eż. fi ES, IT, 
FR, DE) 

L-awtoritajiet tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 
L-awtoritajiet 
maniġerjali għall-
pjanijiet strateġiċi 
tal-PAK, l-aġenziji 
tal-iżvilupp rurali. 

L-assoċjazzjonijiet 
tal-bdiewa, il-
gruppi ta’ azzjoni 
lokali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir sa 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin), 
b’azzjonijiet 
addizzjonali fuq 
terminu twil 
għar-restawr 
(tista’ tinkludi l-
introduzzjoni 
lokali mill-ġdid ta’ 
speċijiet estinti). 
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- Il-faċilitazzjoni ta’ konnessjonijiet aħjar bejn is-sidien 
tal-bhejjem u s-siti li jeħtieġu r-ragħa billi jitwaqqfu 
networks lokali jew kanali ta’ komunikazzjoni oħra, u 
jekk ikun meħtieġ, jiġi pprovdut appoġġ għax-xiri tal-
bhejjem. 

1.2 L-iżvilupp ta’ mekkaniżmi/għodod li 
jipprevjenu tibdiliet fl-użu tal-art li 
jaffettwaw il-ħabitat ġewwa u 
barra siti ta’ Natura 2000 (ara 
3.4.1). 

- L-istabbiliment ta’ regoli xierqa fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali skont il-PAK (kundizzjonalità, mergħat 
permanenti, ekoskemi, eċċ.) sabiex jiġi żgurat li l-ebda 
ħabitat ma jintilef minn żoni fejn ikun preżenti. 

- It-tħeġġiġ lill-Istati Membri sabiex jespandu ż-żoni ta’ 
mergħat iddeżinjati bħala Mergħa Permanenti 
Ambjentalment Sensittiva skont il-PAK biex ikopru 100 
% taż-żona koperta minn dan it-tip ta’ ħabitat sabiex 
jipproteġu kontra l-ħrit u l-konverżjoni għal raba’. 

- Id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-
importanza tal-ħabitat, id-distribuzzjoni tiegħu u ż-żoni 
kritiċi tiegħu għall-konservazzjoni u għall-konnettività 
tiegħu u l-iżgurar li kwalunkwe effett possibbli tat-
tibdiliet fl-użu tal-art fuq il-ħabitat jiġi vvalutat kif xieraq. 

- L-inklużjoni tar-regoli ta’ prekawzjoni fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK (ara 7.2.1) sabiex jiġi żgurat li l-ebda miżura li 
tkun ta’ ħsara għall-ħabitat, bħall-konverżjoni ta’ 
mergħat estensivi jew il-promozzjoni ta’ prattiki intensivi 
tal-użu tal-art, ma tkun iffinanzjata mill-fondi tal-PAK 
f’żoni tal-ħabitat. 

- L-iżgurar li r-riforestazzjoni ma tiġix implimentata 
f’żoni li huma importanti għall-konservazzjoni ta’ dan il-
ħabitat. 

- L-iżgurar li ma jeżisti l-ebda ostakolu prattiku jew 
legali għar-restawr, bħal regoli dwar preservazzjoni jew 
kumpens għall-foresti wara s-suċċessjoni minħabba l-
abbandun tal-ġestjoni ta’ mergħat niexfa. 

L-awtoritajiet tan-
natura tal-SM. L-
awtoritajiet 
maniġerjali għall-
Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK.  
 

Azzjoni 
immedjata (fis-
sena li ġejja) 
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1.3 L-iżvilupp ta’ għodod sabiex jiġi 
żgurat li l-effetti negattivi fuq dan 
il-ħabitat jiġu vvalutati kif xieraq, 
inklużi l-impatti kumulattivi ta’ 
diversi attivitajiet u ta’ attivitajiet 
kurrenti bħat-turiżmu u r-
rikreazzjoni. 

 

- Id-disseminazzjoni u l-għoti ta’ aċċess għall-
informazzjoni dwar l-importanza ta’ dan il-ħabitat, l-istat 
tiegħu u ż-żoni kritiċi, u l-iżgurar li l-valutazzjoni tal-
impatt u l-valutazzjoni xierqa tal-pjanijiet u tal-proġetti 
jqisu kif xieraq l-objettivi ta’ konservazzjoni stabbiliti 
għal dan il-ħabitat fis-siti ta’ Natura 2000 u fiż-żoni 
importanti tiegħu barra minn Natura 2000 (ara l-azzjoni 
2.2). 

- Il-promozzjoni ta’ mekkaniżmi ġodda (jew l-
adattament ta’ dawk eżistenti) ta’ mitigazzjoni u ta’ 
kumpens għall-bijodiversità li jipprevjenu jew inaqqsu t-
telf tal-ħabitat 6210 minħabba żviluppi (kemm 
infrastruttura f’żoni rurali kif ukoll it-tifrix urban) u l-
iżgurar ta’ gwadann nett tal-ħabitat. 

L-awtoritajiet 
kompetenti tal-SM 
għall-valutazzjoni 
tal-impatt (VAS u 
VIA) u għall-
valutazzjoni xierqa 
(Art.6.3 tad-
Direttiva dwar il-
Ħabitats). 

Azzjoni 
immedjata (fis-
sena li ġejja) 

1.4. L-implimentazzjoni ta’ miżuri li 
jiżguraw tnaqqis sinifikanti ta’ 
depożizzjoni ta’ nitroġenu fiż-żoni 
fejn jinsab il-ħabitat (ara 3.4.1). 

- L-identifikazzjoni ta’ żoni kritiċi għall-ħabitat fir-
rigward tad-depożizzjoni ta’ N u fir-rigward tal-
ewtrofikazzjoni. 

- L-implimentazzjoni ta’ miżuri li jnaqqsu l-emissjonijiet 
ta’ NH3 u ta’ NOx  mill-agrikoltura u minn sorsi oħra. 

- L-implimentazzjoni tal-limiti tad-Direttiva dwar it-
tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali (UE 2016/2284) 
għall-NOx u għall-NH3. 

- Ir-rieżami tar-regolamenti reġjonali u nazzjonali dwar il-
kwalità tal-arja. 

- It-tnaqqis u r-regolamentazzjoni tat-tniġġis tal-arja bl-
objettiv fuq terminu twil li ma jinqabżux it-tagħbijiet / 
il-livelli kritiċi li jimmarkaw il-limiti tat-tolleranza tal-
ekosistema.  

Iż-żoni kollha fejn jinsab 
il-ħabitat u fejn hu 
potenzjalment 
affettwat mid-
depożizzjoni ta’ 
nitroġenu u mill-
ewtrofikazzjoni, 
speċjalment f’ċerti 
pajjiżi bħall-BE, CZ, LU, 
NL, UK, u DE. 

L-awtoritajiet 
kompetenti tal-SM 
għan-natura, għall-
agrikoltura u għall-
kontroll tat-tniġġis. 

Azzjonijiet fuq 
terminu medju 
(fil-5 snin li ġejjin) 

1.5. Il-protezzjoni taż-żoni tal-ħabitat 
kontra impatti prodotti minn żoni 
tal-fruntiera soġġetti għal użu 
intensiv. 

- Il-ħolqien ta’ żoni ta’ lqugħ bejn il-ħabitat u mergħat 
jew raba’ li jinħadem li jintużaw b’mod aktar intensiv, 
sabiex tiġi evitata/ titnaqqas id-deriva mill-pestiċidi u 
mill-erbiċidi, jitnaqqas it-tixrid ta’ ħaxix ħażin/speċijiet 
invażivi, eċċ. 

Żoni tal-ħabitat li 
x’aktarx jiġu affettwati 
mill-input ta’ sustanzi 
kimiċi u ta’ fertilizzanti 
mill-art tal-madwar. 

L-awtoritajiet 
kompetenti tal-SM 
għan-natura u 
għall-agrikoltura. 

Azzjonijiet fuq 
terminu medju 
(fil-5 snin li ġejjin) 
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Objettiv 2:  L-istabbiliment ta’ objettivi ta’ konservazzjoni għall-ħabitat 6210 fil-livell bijoġeografiku u nazzjonali sabiex jintlaħaq stat ta’ 
konservazzjoni favorevoli fuq terminu sabiex jiġi żgurat li l-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti għaż-Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni jkunu 
allinjati ma’ dawk l-objettivi ta’ livell ogħla  
Azzjonijiet ewlenin (ara l-kapitolu 4.3) Attivitajiet, mezzi, input u riżorsi meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Twaqqit  

2.1. Id-definizzjoni ta’ objettivi ta’ 
konservazzjoni u ta’ approċċi 
strateġiċi sabiex jitjieb l-istat ta’ 
konservazzjoni tal-ħabitat fil-livell 
bijoġeografiku u nazzjonali (ara 
4.3).  

- Il-kunsiderazzjoni tal-Valuri ta’ Referenza Favorevoli 
(riżultat mill-azzjoni 5.1). 

- L-analiżi tad-diversità ekoloġika tal-ħabitat, l-
identifikazzjoni tal-komunitajiet tipiċi u taż-żoni 
importanti għall-preservazzjoni tad-diversità tal-ħabitat 
madwar l-UE. 

- L-analiżi u r-rieżami tal-valutazzjonijiet tal-istat ta’ 
konservazzjoni (il-parametri kollha) fil-livell 
bijoġeografiku u nazzjonali. 

- Id-diskussjoni tal-metodoloġiji, tal-approċċi u tal-
istrateġiji għall-konservazzjoni tal-mergħat fis-Seminars 
Bijoġeografiċi, billi jitwaqqfu gruppi ta’ ħidma bil-
parteċipazzjoni ta’ esperti u ta’ maniġers tal-pajjiżi 
kkonċernati kollha. 

Ir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha tal-UE. 

L-Istati Membri kollha 
tal-UE fejn jinsab il-
ħabitat. 

Is-siti kollha ta’ Natura 
2000 iddeżinjati għal 
dan it-tip ta’ ħabitat. 

L-awtoritajiet tal-
konservazzjoni tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 

Il-gruppi ta’ ħidma 
fil-livell 
bijoġeografiku. 

L-esperti nazzjonali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir (fis-
sentejn li ġejjin). 

2.2. L-iżvilupp ta’ strateġiji jew ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ 
konservazzjoni għall-
konservazzjoni u għar-restawr ta’ 
dan it-tip ta’ ħabitat, (eż. fil-qafas 
tal-istrateġiji ta’ konservazzjoni tal-
mergħat).  

- L-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ restawr sabiex jittejbu 
ż-żona, l-istruttura u l-funzjoni, fejn meħtieġ, u l-modi kif 
jiġu indirizzati t-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin. 

- L-identifikazzjoni tal-oqsma prijoritarji għall-azzjoni fil-
livell reġjonali/ nazzjonali, inklużi siti ta’ prijorità u żoni 
għar-restawr, fejn iż-żona tal-ħabitat tkun 
intilfet/tnaqqset jew tkun soġġetta għal deterjorament, 
bħala kontribuzzjoni għall-kisba ta’ stat ta’ 
konservazzjoni favorevoli fir-reġjun bijoġeografiku, 
kemm ġewwa kif ukoll barra n-network Natura 2000 (ara 
4.4 u 5.5). 

Ir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha tal-UE. 

L-Istati Membri kollha 
tal-UE fejn jinsab il-
ħabitat. 

Is-siti kollha ta’ Natura 
2000 iddeżinjati għal 
dan it-tip ta’ ħabitat. 

L-awtoritajiet tal-
konservazzjoni tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 

L-esperti nazzjonali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir (fis-
sentejn li ġejjin). 
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- L-iżvilupp ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi għal pakketti 
agroambjentali u għal skemi oħra li se jappoġġaw il-
konservazzjoni tal-ħabitat 6210. 

2.3. Rieżami/stabbiliment ta’ objettivi 
ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti 
f’siti ta’ Natura 2000 sabiex tiġi 
mmassimizzata l-kontribuzzjoni 
tagħhom għall-kisba ta’ stat ta’ 
konservazzjoni favorevoli ta’ dan il-
ħabitat fil-livell nazzjonali, 
bijoġeografiku u tal-UE (ara 4.4) 

- Analiżi tar-rwol tan-network Natura 2000 fil-kisba tal-
objettivi ta’ konservazzjoni stabbiliti għal dan il-ħabitat 
fil-livell bijoġeografiku u nazzjonali. 

- Analiżi tal-importanza relattiva ta’ kull sit ta’ Natura 
2000 għall-konservazzjoni tal-ħabitat. 

- Fejn meħtieġ jew xieraq, ir-reviżjoni jew l-
aġġornament tal-objettivi ta’ konservazzjoni għal dan it-
tip ta’ ħabitat fis-siti ta’ Natura 2000. 

Ir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha tal-UE. 

L-Istati Membri kollha 
tal-UE fejn jinsab il-
ħabitat. 

Is-siti kollha ta’ Natura 
2000 iddeżinjati għal 
dan it-tip ta’ ħabitat. 

L-awtoritajiet tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 

Il-maniġers tas-siti 
ta’ Natura 2000. 
L-awtoritajiet 
maniġerjali għall-
pjanijiet strateġiċi 
tal-PAK, l-aġenziji 
tal-iżvilupp rurali. 

L-assoċjazzjonijiet 
tal-bdiewa, il-
gruppi ta’ azzjoni 
lokali. 

L-esperti nazzjonali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir sa 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin). 

2.4. L-identifikazzjoni ta’ azzjoni 
strateġika barra min-network 
Natura 2000 filwaqt li jitqiesu l-
kopertura tal-ħabitat fin-network u 
l-kwistjonijiet relatati mal-
konnettività (ara 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 
u 6.3). 

- L-analiżi ta’ kwistjonijiet relatati mal-frammentazzjoni 
u mal-konnettività għal dan it-tip ta’ ħabitat fil-medda 
kollha tiegħu (fil-livell bijoġeografiku u nazzjonali). 

- L-identifikazzjoni u l-inklużjoni f’inventarju ta’ żoni 
importanti għal dan il-ħabitat barra mis-siti ta’ Natura 
2000 li jikkontribwixxu għall-koerenza tan-network. 

Objettiv 3: L-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ konservazzjoni għall-ħabitat 6210, inkluż ir-restawr tal-ħabitat, bl-għan li jintlaħqu l-
objettivi ta’ konservazzjoni ddefiniti fil-livell bijoġeografiku, nazzjonali u tas-siti 
Azzjonijiet ewlenin Attivitajiet, mezzi, input u riżorsi meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Twaqqit  

3.1 Fid-dawl tal-objettivi ta’ 
konservazzjoni stabbiliti fil-livell 
bijoġeografiku, nazzjonali u tas-sit, 
l-istabbiliment u l-implimentazzjoni 
ta’ miżuri ta’ konservazzjoni 
speċifiċi, inkluż ir-restawr tal-
ħabitat f’żoni fejn il-ħabitat 6210 
huwa degradat u fejn sparixxa (ara 
l-kapitolu 5.2). 

- L-identifikazzjoni ta’ azzjonijiet ewlenin fis-siti ta’ 
Natura 2000 u barra Natura 2000. 
- L-iżvilupp, l-ittestjar u l-implimentazzjoni ta’ linji gwida 
dwar il-ġestjoni tal-ħabitat b’varjazzjoni reġjonali kif 
meħtieġ. 
- Il-promozzjoni fil-livell nazzjonali jew bijoġeografiku 
(tal-Istati Membri) tal-istabbiliment ta’ miżuri xierqa ta’ 
konservazzjoni tal-ħabitat fil-pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ 
Natura 2000 jew fi strumenti oħra ta’ ġestjoni u l-ħolqien 
ta’ mekkaniżmi għall-implimentazzjoni tagħhom. 

Miżuri ta’ 
konservazzjoni: iż-żoni 
kollha fejn jinsab il-
ħabitat. 

Restawr tal-ħabitat: iż-
żoni ta’ prijorità 
identifikati għal azzjoni 
fil-livell 
reġjonali/nazzjonali 
(medda storika). Iż-żoni 
fejn dan l-aħħar intilef 
jew iddeterjora l-

L-awtoritajiet tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 

L-awtoritajiet 
maniġerjali għall-
pjanijiet strateġiċi 
tal-PAK, l-aġenziji 
tal-iżvilupp rurali. 

Il-bdiewa, il-gruppi 
ta’ azzjoni lokali 

Azzjoni fuq 
terminu qasir sa 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin) 
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- L-identifikazzjoni ta’ oqsma ewlenin għall-
konservazzjoni tal-ħabitat u l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni mfassla apposta fiż-żoni. 
- L-identifikazzjoni ta’ żoni prijoritarji għar-restawr tal-
ħabitat u l-valutazzjoni tal-fattibbiltà tar-restawr.  
- Il-kompilazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ 
restawr tal-mergħat. 
- L-appoġġ għall-miżuri ta’ restawr u ta’ konservazzjoni: 
skemi ta’ appoġġ agroambjentali u oħrajn inklużi 
pagamenti ta’ investiment u appoġġ għal miżuri ta’ 
azzjoni kollettiva sabiex jiżdied l-introjtu mill-biedja 
(Pilastru I u Pilastru II tal-PAK u fondi oħra). 
- Il-promozzjoni ta’ proġetti fuq skala żgħira appoġġati 
lokalment immirati lejn ir-restawr jew il-konservazzjoni 
tal-ħabitat fil-medda kollha tiegħu. 

- L-implimentazzjoni tal-monitoraġġ u tal-valutazzjoni 
tar-riżultati. 

ħabitat. Speċjalment 
f’pajjiżi u f’reġjuni fejn 
ikun intilef proporzjon 
sinifikanti taż-żona 
storika. 

3.2 Il-ħolqien mill-ġdid tal-ħabitat 
f’żoni xierqa (ara 5.3). 

- Il-valutazzjoni tal-fattibbiltà tal-ħolqien mill-ġdid tal-
ħabitat. 
- Il-kompilazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ 
ħolqien mill-ġdid tal-mergħat kif meħtieġ. It-twettiq ta’ 
introduzzjoni selettiva ta’ speċijiet tal-mergħat permezz 
ta’ inokulanti tat-turf, tiżrigħ, tħawwil mill-ġdid jew tifrix 
ta’ ħuxlief aħdar. L-iżgurar tal-provvista ta’ żrieragħ u ta’ 
materjal veġetattiv reġjonali għall-ħolqien mill-ġdid tal-
mergħa. 
- L-għoti ta’ assistenza teknika (esperti fil-ħamrija u fil-
veġetazzjoni, ekoloġisti, eċċ.) għall-ħolqien mill-ġdid tal-
ħabitat. 
-L-għoti ta’ finanzjament għall-ħolqien mill-ġdid: fondi 
nazzjonali u tal-UE. 

Pajjiżi u reġjuni fejn 
proporzjon sinifikanti 
taż-żona storika tkun 
intilfet u/jew il-
frammentazzjoni 
jeħtieġ li tiġi miġġielda 
sabiex jintlaħaq FCS. 

L-awtoritajiet tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM. 

Il-bdiewa, il-gruppi 
ta’ azzjoni lokali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir sa 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin) 

 

Objettiv 4: L-iżgurar tal-konnettività ekoloġika fil-medda kollha tal-ħabitat 6210, inkluż billi jiġu rrestawrati żoni barra min-network Natura 2000, 
f’konformità mal-objettivi ta’ konservazzjoni ddefiniti fil-livell bijoġeografiku u nazzjonali 
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Azzjonijiet ewlenin Attivitajiet, mezzi, input u riżorsi meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Twaqqit  

4.1. Fid-dawl tal-objettivi ta’ 
konservazzjoni stabbiliti fil-livell 
bijoġeografiku, nazzjonali u tas-siti, 
l-istabbiliment ta’ programm ta’ 
konservazzjoni tal-infrastruttura 
ekoloġika barra mis-siti ta’ Natura 
2000, inkluż ir-restawr tal-ħabitat 
f’żoni ddeterjorati u mitlufa li huma 
importanti sabiex tiġi pprovduta 
konnettività ekoloġika għall-ħabitat 
u għall-ispeċijiet assoċjati (ara 5.4). 

- L-analiżi tal-frammentazzjoni tal-ħabitat u l-
identifikazzjoni ta’ żoni kritiċi għall-konnettività.  

- Ir-riżultati mill-azzjoni 2.4. L-analiżi tar-rwol taż-żona 
barra min-network Natura 2000 sabiex titnaqqas il-
frammentazzjoni u tittejjeb il-konnettività għal dan it-
tip ta’ ħabitat. 

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġija, ta’ pjan 
jew ta’ programm sabiex tittejjeb il-konnettività 
ekoloġika fost iż-żoni tal-ħabitat u l-popolazzjonijiet 
tal-ispeċijiet assoċjati rilevanti. 

L-identifikazzjoni ta’ żoni 
importanti għall-
konnettività fil-medda 
kollha tal-ħabitats u fiż-
żona ta’ distribuzzjoni fir-
reġjuni bijoġeografiċi 
kollha. 
 
 
 

L-awtoritajiet tan-
natura tal-SM, l-
awtoritajiet 
maniġerjali għall-
FAEŻR u għall-FEŻR. 

Il-bdiewa, il-gruppi 
ta’ azzjoni lokali, il-
partijiet 
ikkonċernati  
rilevanti. 

L-esperti nazzjonali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir sa 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin) 

4.2. L-implimentazzjoni ta’ miżuri għall-
prevenzjoni ta’ aktar 
frammentazzjoni permezz tal-
manutenzjoni jew ir-restawr ta’ żoni 
xierqa. 

- L-implimentazzjoni ta’ miżuri rilevanti ta’ 
manutenzjoni u ta’ restawr skont l-azzjonijiet 1.1, 1.2, 
1.3, 3.1 u 3.2. 

- L-għoti ta’ finanzjament u ta’ appoġġ għall-miżuri 
meħtieġa sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni u 
tittejjeb il-konnettività , minn fondi nazzjonali u tal-
UE. 

 

Objettiv 5: It-titjib tal-għarfien, tal-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni u tal-iskemi ta’ monitoraġġ għall-ħabitat 6210  
 
Azzjonijiet ewlenin  Attivitajiet, mezzi, input u riżorsi meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Twaqqit  

5.1. It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ 
metodi armonizzati biex jiġu 
vvalutati l-medda, iż-żona, l-
istruttura u l-funzjonijiet, ix-xejriet u 
l-prospetti futuri, li jippermettu t-
tqabbil tal-istat ta’ konservazzjoni 
bejn il-pajjiżi, filwaqt li titqies il-
varjabbiltà tal-ħabitat fil-medda 
naturali tiegħu. (ara 6.1, 6.2, 6.3) 

- Il-kondiviżjoni, id-diskussjoni u r-rieżami tal-
interpretazzjoni tat-tip ta’ ħabitat fost l-Istati Membri, 
eż. f’seminars u f’avvenimenti bijoġeografiċi fil-livell 
tal-UE. 

- It-tqabbil u l-kondiviżjoni tal-metodi użati fl-Istati 
Membri u l-iżvilupp ta’ sett ta’ standards u metodi 
miftiehma għall-valutazzjoni u għall-monitoraġġ tal-
istat ta’ konservazzjoni fl-Istati tal-medda kollha. 

Il-medda u ż-żona ta’ 
distribuzzjoni kollha tal-
ħabitat. Ir-reġjuni 
bijoġeografiċi u l-pajjiżi 
fejn jinsab il-ħabitat. 

L-awtoritajiet tan-
natura tal-SM.  

L-esperti nazzjonali. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir – 
medju (fis-
sentejn sa ħames 
snin li ġejjin). 
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- Id-definizzjoni ta’ Valuri ta’ Referenza Favorevoli 
(FRV). 

5.2. L-iżvilupp ta’ metodi standard 
sabiex jiġu identifikati u 
kkwantifikati t-theddidiet u l-
pressjonijiet fuq dan it-tip ta’ 
ħabitat 
(ara 6.1, 6.2, 6.3) 

-Id-definizzjoni tal-metodoloġiji għall-valutazzjoni tat-
theddid u tal-pressjonijiet fuq il-ħabitat. L-analiżi tal-
metodi disponibbli. 

- Il-ftehim dwar standards komuni sabiex jiġu 
vvalutati t-theddidiet u l-pressjonijiet fuq dan it-tip 
ta’ ħabitat. 

 

Objettiv 6: Il-promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni, id-disseminazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-esperjenza fil-ħarsien u 
fil-ġestjoni tal-ħabitat 6210 
Azzjonijiet ewlenin  Attivitajiet, mezzi, input u riżorsi meħtieġa Ambitu ġeografiku  Responsabbiltajiet Twaqqit  

6.1. L-iżvilupp ta’ Strateġija ta’ 
Komunikazzjoni u l-promozzjoni 
tal-implimentazzjoni u tal-
koordinazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni.  

- Id-disseminazzjoni u d-diskussjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni f’avvenimenti reġjonali u nazzjonali (eż. 
Seminars u Avvenimenti bijoġeografiċi ta’ Natura 
2000, workshops dwar l-agrikoltura, eċċ.). 

- L-inklużjoni tal-miżuri ta’ konservazzjoni rilevanti 
kollha għal dan it-tip ta’ ħabitat fil-Qafas ta’ Azzjoni ta’ 
Prijorità għal Natura 2000 (2021-2027). 

- Il-promozzjoni ta’ għanijiet komuni u ta’ azzjonijiet 
koordinati f’konformità ma’ dan il-Pjan ta’ Azzjoni tal-
UE dwar il-Ħabitats għal (6210). 

- L-appoġġ u l-komunikazzjoni fil-livell tal-UE tar-rwol 
pożittiv tat-trobbija estensiva tal-bhejjem għall-
konservazzjoni tal-bijodiversità. 

- L-iżvilupp ta’ mekkaniżmi parteċipatorji għall-
promozzjoni tal-involviment tal-bdiewa fil-komunità, 
is-sensibilizzazzjoni u l-motivazzjoni tal-partijiet 
ikkonċernati sabiex jippromwovu ġestjoni xierqa ta’ 
dan il-ħabitat. 

- Il-promozzjoni tal-edukazzjoni/tas-sensibilizzazzjoni 
tal-awtoritajiet lokali, tal-organizzazzjonijiet tas-

Il-pajjiżi u r-reġjuni kollha 
fejn jinsab il-ħabitat 

L-awtoritajiet tan-
natura tal-SM. 

L-esperti nazzjonali. 

 

Azzjoni fuq 
terminu qasir 
(fis-sentejn li 
ġejjin). 
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soċjetà ċivili, ta’ dawk li jfasslu l-politika u ta’ 
dipartimenti u ta’ aġenziji tal-gvern rilevanti oħra, 
dwar l-importanza ta’ mergħat semi-naturali għall-
bijodiversità u l-valuri u s-servizzi li jipprovdu lis-
soċjetà. 

6.2. Skambju ta’ informazzjoni fost l-
Istati Membri u r-reġjuni dwar il-
pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali/reġjonali, l-esperjenzi ta’ 
ġestjoni, ta’ konservazzjoni u ta’ 
restawr. 

- It-twaqqif ta’ gruppi ta’ esperti għall-iskambju tal-
esperjenza.  

- L-organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni f’workshops, 
f’seminars bijoġeografiċi u f’avvenimenti relatati 
rilevanti. 

- Il-promozzjoni u d-disseminazzjoni tal-aħjar prattika 
u ta’ inizjattivi li jibbenefikaw lill-ħabitat tul il-medda 
tiegħu. 

L-awtoritajiet tan-
natura u tal-
agrikoltura tal-SM.  
L-aġenziji tal-
iżvilupp rurali. 
L-esperti nazzjonali. 
Il-bdiewa, il-gruppi 
ta’ azzjoni lokali. Il-
partijiet 
ikkonċernati 
rilevanti.  
 

Azzjoni fuq 
terminu qasir 
(fis-sentejn li 
ġejjin). 
 

6.3. L-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ linji 
gwida ta’ ġestjoni u ta’ prattika 
tajba għall-ġestjoni u għall-
konservazzjoni tal-ħabitat. 

- Il-promozzjoni ta’ gruppi ta’ esperti, ta’ workshops, 
ta’ avvenimenti bijoġeografiċi għall-iżvilupp ta’ linji 
gwida u l-promozzjoni tal-aħjar prattika. 

- L-iżvilupp u d-distribuzzjoni ta’ linji gwida għall-
bdiewa u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti, il-
promozzjoni u l-appoġġ tal-implimentazzjoni tagħhom. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir 
(fis-sentejn li 
ġejjin) 

6.4. L-iżvilupp ta’ approċċi simili fl-
iskemi ta’ appoġġ (eż. rigward l-
għanijiet u t-tipi ta’ sussidji, ta’ 
inċentivi, eċċ.). 

- L-analiżi tal-ħtiġijiet finanzjarji, tal-iskemi ta’ 
appoġġ u tal-inċentivi ma’ gruppi ta’ esperti dwar il-
finanzjament fil-proċessi ta’ programmazzjoni tal-
finanzjament tal-UE. 

- Il-kompilazzjoni tal-pjanijiet reġjonali. 

- L-iżvilupp ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni. 

Azzjoni fuq 
terminu qasir 
(fis-sentejn li 
ġejjin) 
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1. INTRODUZZJONI U SFOND 
 
Skont il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għan-natura, għaċ-ċittadini u għall-ekonomija (COM(2017) 
198 final), il-Kummissjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-partijiet 
ikkonċernati, impenjat ruħa li tiżviluppa u tippromwovi l-implimentazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ 
Azzjoni tal-UE għal tnejn mill-aktar tipi ta’ ħabitats mhedda tal-UE. 

Dan il-pjan ta’ azzjoni għandu l-għan li jipprovdi gwida sabiex it-tip ta’ ħabitat 6210 
Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji (Festuco-Brometalia) 
(*siti importanti tal-orkidi), li huwa protett bid-Direttiva dwar il-Ħabitats2, jinżamm u jiġi 
rrestawrat għal stat ta’ konservazzjoni favorevoli. 

Dawn il-mergħat jinsabu kważi fil-kontinent Ewropew kollu, mil-livell ta’ art baxxa sa tal-
muntanji, huma fost l-aktar komunitajiet ta’ pjanti għonja fl-ispeċijiet fl-Ewropa, u fihom 
numru kbir ta’ speċijiet rari u fil-periklu. 

Dan il-pjan ta’ azzjoni indirizzat lil dawk kollha li huma interessati u involuti fil-
konservazzjoni u fil-ġestjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat u fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
konservazzjoni għalih, inklużi organizzazzjonijiet governattivi u nongovernattivi, 
komunitajiet lokali u partijiet ikkonċernati, speċjalisti tal-ħabitats, eċċ.  

Huwa mistenni li l-pjan ta’ azzjoni se jintuża: 

- għall-iżvilupp tal-istrumenti meħtieġa fil-livell tal-UE u dak nazzjonali u sabiex jiġu 
stabbiliti, promossi u implimentati azzjonijiet fil-kuntest tal-politika agrikola (eż . skemi 
agroambjentali), ta’ proġetti ffinanzjati mill-programm LIFE, u fil-kuntest ta’ politiki u 
ta’ azzjonijiet ambjentali oħra (eż. sabiex jiġu miġġielda l-ewtrofikazzjoni, id-
depożizzjoni ta’ nitroġenu, eċċ.). 

- għall-maniġers tas-siti, bħala referenza għat-tfassil u għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni u bħala bażi ta’ għarfien għal fehim aħjar tal-ġestjoni tal-mergħat. 

Barra minn hekk, peress li b’mod ġenerali l-mergħat niexfa huma milquta mill-istess 
problemi u għandhom ħtiġijiet ta’ ġestjoni tal-konservazzjoni simili, dan il-pjan ta’ azzjoni 
jista’ jintuża wkoll sabiex jiġu ġestiti komunitajiet oħra ta’ mergħat li mhumiex koperti 
eżattament minn din id-definizzjoni tat-tip ta’ ħabitat. 

Il-linji gwida dwar il-ġestjoni għal dan it-tip ta’ ħabitat diġà ġew ippubblikati mill-
Kummissjoni Ewropea3. Dan il-pjan ta’ azzjoni jikkomplementa u jaġġorna xi informazzjoni 
inkluża f’dawk il-linji gwida dwar il-ġestjoni u jipprova jindirizza l-aspetti rilevanti kollha 
filwaqt li jqis is-sitwazzjonijiet differenti eżistenti fid-distribuzzjoni ġeografika ta’ dan il-
ħabitat. 

Dan il-pjan ta’ azzjoni jinkludi deskrizzjoni tat-tip ta’ ħabitat, tad-distribuzzjoni u tal-istat 
ta’ konservazzjoni tiegħu, u r-relazzjonijiet tiegħu ma’ tipi ta’ ħabitats u ma’ speċijiet oħra 

                                                 
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa 

- ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7. 
3 Ara Management of Natura 2000 habitats: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
u b’mod partikolari * Semi-natural dry grasslands (Festuco-Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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protetti skont id-direttivi tal-UE dwar in-natura4. Jeżamina t-theddidiet u l-pressjonijiet 
ewlenin, u jippreżenta l-azzjonijiet ewlenin meħtieġa sabiex dawn jiġu indirizzati. Il-miżuri 
proposti f’dan il-pjan ta’ azzjoni huma mmirati lejn il-konservazzjoni u r-restawr ta’ dan it-
tip ta’ ħabitat kull fejn ikun meħtieġ, iżda jindirizzaw ukoll il-ħtieġa li jittejbu l-għarfien u l-
monitoraġġ. 
 
1.1 Ambitu ġeografiku tal-pjan ta’ azzjoni  

Dan il-pjan ta’ azzjoni jkopri r-reġjuni bijoġeografiċi kollha u l-Istati Membri kollha tal-
Unjoni Ewropea fejn jinsab it-tip ta’ ħabitat. Skont il-Listi ta’ Referenza għar-reġjuni 
bijoġeografiċi (aġġornati f’April 20185), it-tip ta’ ħabitat 6210 jinsab f’25 Stat Membru u f’7 
reġjuni bijoġeografiċi.  Xi pajjiżi għandhom dan it-tip ta’ ħabitat f’aktar minn reġjun 
bijoġeografiku wieħed, kif jidher fit-tabella ta’ hawn taħt.  
 
Tabella 1: L-Istati Membri fejn jinsab it-tip ta’ ħabitat (6210) skont il-Listi ta’ Referenza 

Reġjun 
SM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Akronimi tal-Istati Membri.  AT: L-Awstrija; BE: Il-Belġju; BG: Il-Bulgarija; CZ: Ir-Repubblika Ċeka; DE: Il-

Ġermanja; DK: Id-Danimarka; EE: L-Estonja; ES: Spanja; FI: Il-Finlandja; FR: Franza; HR: Il-Kroazja; HU: L-
Ungerija; IE: L-Irlanda; IT: L-Italja; LT: Il-Litwanja; LV: Il-Latvja; LU: Il-Lussemburgu; NL: In-Netherlands; PL: Il-
Polonja; PT: Il-Portugall; RO: Ir-Rumanija; SE: L-Iżvezja; SI: Is-Slovenja; SK: Is-Slovakkja; UK: Ir-Renju Unit. 

Akronimi tar-reġjuni bijoġeografiċi. ALP: Alpin; ATL: Atlantiku; BLS: Il-Baħar l-Iswed; BOR: Boreali; CON: 
Kontinentali; MED: Mediterran; PAN: Pannonjan 

  
                                                 
4 Id-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE) u d-Direttiva dwar l-Għasafar (id-Direttiva 2009/147/KE dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi ĠU L 20 tas-26.01.2010. p. 7. 
5 Listi ta’ Referenza - disponibbli fuq: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-
natura-2000-network 
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Illustrazzjoni 1: Numru ta' Stati Membri fejn it-tip ta' ħabitat 
jinsab f'kull reġjun bijoġeografiku
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2. DEFINIZZJONI, DESKRIZZJONI U KARATTERIZZAZZJONI EKOLOĠIKA  

2.1. Definizzjoni u deskrizzjoni tal-ħabitat 

Skont l-Interpretation Manual of European Union Habitats (KE 2013), il-ħabitat 6210 
jikkonsisti f’komunitajiet ta’ pjanti li jappartjenu għal żewġ ordnijiet fil-klassi fitosoċjoloġika 
Festuco-Brometea: il-mergħat steppiċi jew subkontinentali (l-ordni Festucetalia 
valesiacae) u l-mergħat ta’ reġjuni aktar oċeaniċi u sub-Mediterranji (l-ordni Brometalia 
erecti jew Festuco-Brometalia). F’dan tal-aħħar, issir distinzjoni bejn il-mergħat niexfa 
primarji tal-alleanza Xerobromion u l-mergħat semi-niexfa (semi-naturali) sekondarji tal-
alleanza Mesobromion (jew Bromion) ma’ Bromus erectus6.  

It-tip ta’ veġetazzjoni jitqies bħala tip ta’ prijorità jekk ikun sit importanti tal-orkidi, li fih 
jilqa’: firxa rikka ta’ speċijiet ta’ orkidi, popolazzjoni importanti ta’ mill-inqas speċi waħda 
ta’ orkidi meqjusa bħala rari jew fil-periklu (kbir) fit-territorju nazzjonali, jew speċi waħda 
jew aktar ta’ orkidi meqjusa bħala rari jew eċċezzjonali fit-territorju nazzjonali. 

Aktar informazzjoni dwar id-definizzjoni tal-ħabitat skont l-Interpretation Manual of 
European Union Habitats u sistemi oħra ta’ klassifikazzjoni (EUNIS u lista ta’ kontroll 
Ewropea tal-veġetazzjoni) hija inkluża fl-Anness 1. 

Il-mergħat tal-ħabitat 6210 huma fost l-aktar komunitajiet tal-pjanti għonja fl-ispeċijiet fl-
Ewropa f’termini tan-numru ta’ speċijiet ta’ pjanti li jappoġġaw għal kull erja ta’ unità, 
b’aktar minn 80 speċi ta’ pjanti/m2 f’ħafna reġjuni (WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 
2015). Ir-rekords dinjija għar-rikkezza tal-ispeċijiet tal-pjanti f’erjas taħt il-100 m2 iseħħu 
f’mergħat b’livelli baxxi ta’ nutrijenti, b’mod partikolari f’popolamenti maħsuda ta’ 
mergħat basifilużi semi-niexfa (ordni Brachypodietalia pinnati fil-Festuco-Brometea) 
(Janišová et al. 2011, Wilson et al., 2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

 
Il-komunitajiet ta’ pjanti ta’ Bromion erecti, li jinżammu bil-ħsad fil-Karpazji Bojod (Iveta Škodová). 

                                                 
6 Madankollu, irid jiġi nnotat li fil-verżjoni EUR25 tal-EU Interpretation Manual (2003), żdied it-tip ta’ 
ħabitat 6240* u dan ikopri b’mod espliċitu l-mergħat steppiċi sotto-pannoniċi tal-alleanza Festucion 
vallesiacae, li qabel kien kompletament inkluż fil-ħabitat 6210. 
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It-tip ta’ komunità huwa kkaratterizzat minn varjetà wiesgħa ta’ ħaxix u ta’ ħxejjex 
aromatiċi, li fihom tal-anqas hemm rappreżentazzjoni moderata ta’ speċijiet kalċikolużi (li 
jippreferu ħamrija rikka fil-kalċju). Xi speċijiet huma assoċjati ma’ veġetazzjoni li titwal 
ħafna, oħrajn ma’ truf tal-boskijiet u ma’ spazji miftuħa fil-boskijiet; speċijiet oħra huma 
aktar tipiċi ta’ mergħat miftuħa kemm b’veġetazzjoni twila kif ukoll qasira. Is-subtipi aktar 
niexfa u aktar estremi jinkludu mużajk ta’ komunitajiet kriptogramma għonja ħafna fl-
ispeċijiet (muski u likeni), bejn il-pjanti ogħla jew fi rqajja’ żgħar ta’ ħamrija kważi għerija. 

Il-biċċa l-kbira tal-popolamenti huma ta’ oriġini sekondarja, u jissostitwixxu dawk li kienu 
foresti termofili, u huma prodotti ta’ perjodu ta’ ragħa estensiv preċedenti. Fl-Ewropa 
Ċentrali, xi siti tal-mergħat huma fdalijiet tal-isteppi bikrin tal-Oloċen (Chytrý et al. 2007). 
Popolamenti naturali fuq skala żgħira ta’ dawn il-mergħat iseħħu fejn il-foresta ma tistax 
tikber minħabba fatturi edafiċi, eż. fuq ħamrija baxxa ħafna madwar promontorji tal-blat, 
jew fuq ħamrija instabbli fuq xaqlibiet wiqfin ħafna (Ellenberg & Leuschner 2010), li jidher 
li huma permanenti wkoll mingħajr ragħa (eż. fil-Polonja). 

Dawn il-mergħat fihom numru kbir ta’ speċijiet rari u fil-periklu, inklużi xi speċijiet ta’ pjanti 
elenkati fl-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (eż. Pulsatilla slavica, Gentianella 
anglica). Il-fawna invertebrata assoċjata ma’ dan il-ħabitat, b’mod partikolari l-friefet u 
invertebrati oħra, hija notevoli wkoll.  Din tinkludi numru ta’ speċijiet ta’ friefet elenkati 
fid-Direttiva dwar il-Ħabitats, bħal Colias myrmidone (Anness II) u Maculinea arion (Large 
Blue, Anness IV). Il-ħabitat huwa prijorità għolja għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet ta’ 
dakkara selvaġġi, inklużi n-naħal selvaġġ u Hymenoptera oħra, id-dubbien (pereżempju 
hoverflies, robber flies, bombilidi), kif ukoll il-friefet u l-baħrijiet (ara t-taqsima 2.4 dwar 
speċijiet relatati u t-taqsima 2.2 dwar il-benefiċċji u s-servizzi tal-ekosistema). 

2.1.1 Identifikazzjoni tal-ħabitat ta’ prijorità 

Il-ħabitat ta’ prijorità 6210 “Mergħat niexfa u 
scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji 
(Festuco-Brometalia) siti importanti tal-orkidi*” fiż-
żona tal-Mediterran huwa eċċezzjonalment rikk fl-
orkidi tal-ġeneri Ophrys, Orchis, Neotinea u Serapias. 

Xi komunitajiet ta’ mergħat fil-Karpazji huma wkoll 
magħrufa għar-rikkezza tagħhom fl-orkidi, b’madwar 
20 speċi ta’ orkidi f’dan il-ħabitat (Jongepierová 1995). 

Fil-Latvja, dawn il-mergħat jitqiesu bħala ħabitat ta’ 
prijorità meta jospitaw xi wħud mill-ispeċijiet ta’ orkidi 
li ġejjin: Orchis militaris, O.ustulata, O.morio, 
O.mascula, (Auniņš 2013). 

Id-diffikultà li jiġi identifikat il-ħabitat ta’ prijorità 
6210* tista’ tkun relatata man-natura effimera tal-
popolazzjonijiet tal-orkidi f’ċerti żoni. Pereżempju, fl-
Irlanda, f’sit partikolari, f’sena ġiet irreġistrata wirja 
impressjonanti ta’ Ophrys apifera u ta’ Ophrys 
insectifera matul stħarriġ ta’ mergħa semi-naturali 
filwaqt li fis-snin ta’ wara nstabu biss ftit jew l-ebda 
orkidi (O’Neill et al. 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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Il-periklu li jiġu identifikati xi siti bħala l-ħabitat ta’ prijorità rikk fl-orkidi *6210 u oħrajn 
bħala 6210 mhux ta’ prijorità huwa li dawn tal-aħħar jistgħu fil-fatt ikunu siti rikki f’orkidi 
li kienu għaddejjin minn “perjodu ta’ mistrieħ” fin-nwar tal-orkidi. 

L-approċċ għall-monitoraġġ u għall-ġestjoni taż-żewġ varjanti ta’ dan il-ħabitat jista’ jkun 
prekawzjonarju u inklużiv għalkollox, bis-siti kollha ttrattati bħala siti 6210* rikki f’orkidi 
potenzjali u ġġestiti kif xieraq; jew jista’ jiġi adottat approċċ ta’ “stenna u ara”, biex is-siti 
6210* jiġu identifikati biss wara snin suċċessivi ta’ monitoraġġ. Il-periklu ta’ dan l-approċċ 
tal-aħħar huwa li siti importanti tal-orkidi huma aktar vulnerabbli għad-deterjorament 
minħabba l-effetti negattivi tal-penetrazzjoni tal-iscrubs u tal-abbandun fuq il-
ġerminazzjoni taż-żrieragħ tal-orkidi, u siti bħal dawn jistgħu jintilfu minħabba ġestjoni 
mhux xierqa jew minħabba n-nuqqas ta’ ġestjoni qabel ma tiġi nnotata l-importanza vera 
tagħhom. 

2.1.2 Stadji dinamiċi tas-suċċessjoni 

Il-veġetazzjoni tal-iscrubs u tal-pjanti tal-injam, li tiżviluppa bir-rilassament tal-ġestjoni, 
huma meqjusa wkoll bħala parti mill-Ħabitat 6210.  

L-interpretazzjoni u l-immappjar tal-ħabitat fil-mużajk b’komunitajiet termofili fit-truf u 
b’arbuxelli termofili huma ġeneralment problematiċi. Tali mużajki huma komuni ħafna, xi 
drabi bħala riżultat tas-suċċessjoni. L-EU Habitat Interpretation Manual jirrakkomanda 
interpretazzjoni pjuttost wiesgħa tal-ħabitat 6210, inklużi wkoll xi forom ta’ komunitajiet 
fit-truf erbaċej (pereżempju Geranion sanguinei), bħala kenn ewlieni għal speċijiet ta’ 
pjanti termofili, u facies ta’ penetrazzjoni assoċjati ma’ dawn il-mergħat. 

2.1.3 Differenzi bejn il-pajjiżi u r-reġjuni. Problemi ta’ interpretazzjoni 

It-tip ta’ ħabitat 6210 jinkludi medda wiesgħa ta’ komunitajiet ta’ mergħat li ġeneralment 
jiġu assenjati għall-klassi fitosoċjoloġika Festuco-Brometea. Pereżempju, fi Franza huma 
rrikonoxxuti 39 subtip (Besettitti et al. 2005). 

Minħabba n-nuqqas ta’ għarfien standardizzat f’livell internazzjonali dwar dan it-tip ta’ 
veġetazzjoni, l-Interpretation Manual of EU habitats (KE, 2013) ikkunsidra t-tipi ta’ ħabitats 
li ġejjin: 

- 6210 Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji u 6210* siti 
importanti tal-orkidi,  

- 6240* Mergħat steppiċi sotto-pannoniċi, u  
- 6250* Mergħat steppiċi Pannoniċi fuq il-loess.  

Dawn il-ħabitats ġew iddefiniti bil-kombinament ta’ żewġ kriterji, (i) il-preżenza ta’ speċijiet 
(sub)kontinentali u pannoniċi fitoġeografikament importanti u (ii) it-tip ta’ substrat 
ġeoloġiku. Madankollu, il-kontenut ta’ dawn it-tliet unitajiet fil-biċċa l-kbira tiegħu 
jikkoinċidi, u dan jagħmilha diffiċli li jintużaw fil-protezzjoni tan-natura u fil-prattika 
xjentifika. Fuq il-bażi tal-kompożizzjoni floristika, xi drabi jkun diffiċli li ssir distinzjoni 
rigward għal liema tip ta’ ħabitat jappartjenu l-mergħat tal-alleanza Festucion valesiacae. 
Dan wassal għal interpretazzjonijiet differenti tal-istess tip ta’ ħabitat fi Stati Membri 
differenti tal-UE (Mucina et al. 2016). 
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Il-klassifikazzjoni ta’ mergħat partikolari bħala ħabitat 6210 jew 6240* mhijiex dejjem 
inekwivokabbli7. Din il-problema sseħħ pereżempju fil-fruntiera Pollakka-Ġermaniża (in-
naħa ta’ isfel tal-wied Odra). Fil-Polonja ġie deċiż li l-ħabitat 6240* ma jiġix inkluż fil-lista 
ta’ referenza nazzjonali affattu, u b’hekk il-mergħat termofili kollha huma kklassifikati 
bħala ħabitat 6210. Fuq in-naħa Ġermaniża tal-istess wied, mergħat simili ħafna huma 
kklassifikati bħala ħabitat 6240*. Dan iwassal sabiex il-mergħat Ġermaniżi jkollhom 
prijorità għolja ta’ ħabitat filwaqt li l-mergħat Pollakki le. Il-koerenza tal-approċċ Pollakk 
mal-pajjiżi ġirien hija ddubitata mill-esperti (Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, 
Barańska et al. 2014b).  

Franza u l-Italja għandhom interpretazzjoni differenti tal-mergħat steppiċi subkontinentali 
ta’ Stipo capillatae-Poion carniolicae, li huma meqjusa bħala parti mit-tip ta’ ħabitat 6210 
fi Franza, filwaqt li fl-Italja huma inklużi fil-ħabitat 6240*. 

Il-klassifikazzjoni tal-komunitajiet ta’ mergħat tal-isteppi kserotermiċi tal-Ewropa Ċentrali 
fil-livell tal-ħabitats mhijiex uniformi u ċara fis-Slovakkja, fir-Rumanija u fil-pajjiżi tal-
madwar.  

Fil-Grigal tal-Ewropa, dan it-tip ta’ ħabitat jinsab fil-marġni tat-Tramuntana tal-medda 
tiegħu, u l-maġġoranza tal-ispeċijiet tipiċi, skont liema l-ħabitat 6210 huwa deskritt fl-
Interpretation Manual of the European Union Habitats, mhumiex preżenti. Dan jista’ 
joħloq ukoll problemi ta’ interpretazzjoni. 

Barra minn hekk, differenzi floristiċi bejn il-Mediterran u popolamenti moderati ta’ xi tipi 
ta’ ħabitats ta’ mergħat niexfa spiss irriżultaw f’interpretazzjoni ħażina u f’diffikultajiet fl-
assenjazzjoni ta’ ċerti popolamenti għal kategorija xierqa (Apostolova et al. 2014).  

Informazzjoni aktar dettaljata dwar l-interpretazzjoni u d-definizzjoni ta’ dan it-tip ta’ 
ħabitat skont sistemi ta’ klassifikazzjoni differenti hija pprovduta fl-Anness 1. 
 
2.1.4 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 Ikun importanti li l-interpretazzjoni tat-tip ta’ ħabitat tiġi kondiviża fost il-pajjiżi, u li 
dawn jirrieżaminawha f’seminars bijoġeografiċi u f’avvenimenti rilevanti fil-livell tal-
UE.L-unifikazzjoni tal-interpretazzjoni mill-Istati Membri kollha mhijiex probabbli; 
minkejja dan, l-Istati Membri u l-esperti nazzjonali għandhom ikunu konxji tal-
interpretazzjonijiet f’pajjiżi oħra. Għandu jiġi promoss l-iskambju ta’ data bażika li turi 
l-identifikazzjoni tal-ħabitat, bħal data fitosoċjoloġika u deskrizzjonijiet u ritratti tas-
siti. Standards għal tali skambju ta’ data jistgħu jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE. Din il-
kwistjoni tibbenefika wkoll minn diskussjonijiet f’seminars konġunti fost ir-reġjuni 
bijoġeografiċi (mhux individwali biss). 

 Reviżjoni tad-definizzjoni mogħtija għall-ħabitat 6210 u għall-ħabitat 6240 fl-
Interpretation Manual of EU habitats tkun rakkomandabbli wkoll.  

 Minħabba li l-ħabitat spiss ikun element ta’ mużajki dinamiċi tal-veġetazzjoni, fl-
ippjanar tal-ġestjoni għandu jiġi kkunsidrat il-kuntest spazjali usa’ (jiġifieri l-mużajk 

                                                 
7 Fl-EU Interpretation Manual, id-definizzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat (6210) tikkoinċidi parzjalment mad-
definizzjoni ta’ ħabitat ta’ mergħat steppiċi Sotto-Pannoniċi (6240*) jew tal-anqas id-distinzjoni bejn dawn 
iż-żewġ tipi mhijiex ċara biżżejjed. Il-ħabitat 6240* iddaħħal sussegwentement matul il-proċess ta’ tkabbir 
tal-UE, mingħajr ma ġiet ikkoreġuta l-koinċidenza mad-definizzjoni mhux mibdula tal-ħabitat 6210.  
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kollu). L-ippjanar tal-konservazzjoni tal-ħabitat normalment ma għandux ikun limitat 
għall-irqajja’ tal-ħabitat 6210 li jifdal.  
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2.2 Rekwiżiti ekoloġiċi 

Il-karatteristiċi strutturali u floristiċi ta’ dan it-tip ta’ ħabitat huma influwenzati ħafna minn 
fatturi klimatiċi, minn karatteristiċi topografiċi, minn kundizzjonijiet tal-ħamrija u minn 
prattiki ta’ ġestjoni. Il-fehim tar-rekwiżiti ekoloġiċi ewlenin, li jistgħu jvarjaw fil-livell 
nazzjonali u lokali, huwa kruċjali għall-istabbiliment ta’ miżuri ta’ konservazzjoni sabiex jiġi 
żgurat stat ta’ konservazzjoni favorevoli tal-ħabitat, kif meħtieġ mill-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats.  

2.2.1 Ħamrija (inkluża d-disponibbiltà tal-ilma u tan-nutrijenti) 

Il-ħamrija titqies bħala l-aktar fattur importanti li jiddetermina l-kompożizzjoni tal-
ispeċijiet ta’ pjanti u ta’ annimali ta’ dan il-ħabitat. L-ammont ta’ ndewwa fil-ħamrija huwa 
fost l-aktar fatturi ambjentali importanti responsabbli għall-varjabbiltà tal-veġetazzjoni tal-

klassi Festuco-Brometea. 

B’mod ġenerali, din il-klassi ta’ mergħat niexfa tinstab fuq ħamrija niexfa bi skular tajjeb, 
minn newtrali sa alkalina. Din tista’ tinstab fuq ħamrija baxxa jew fonda, fuq sodod ta’ blat 
kalkarju u fuq pavimenti b’ħaġar tal-ġir, fuq art ramlija b’kontenut ta’ karbonat żgħir ħafna 
u b’reazzjoni newtrali.  

Xi tipi ta’ mergħat niexfa jiżviluppaw ukoll fuq ħamrija aċiduża batuta fil-bażi (Chytrý et al. 
2007) u rarament jistgħu jinstabu wkoll fuq blat vulkaniku rikk fil-bażi (Škodová et al. 2014) 
jew fuq promontorji vulkaniċi kalkarja rari (Badberg fil-Ġermanja) 

Fatturi ewlenin għall-okkorrenza ta’ dan it-tip ta’ ħabitat huma livelli baxxi ta’ nutrijenti u 
perjodi ta’ nixfa fil-ħamrija matul is-sajf fl-Ewropa Ċentrali u tat-Tramuntana. Min-naħa l-
oħra, fi klima Mediterranja, dawn il-komunitajiet normalment jistgħu jeżistu biss fuq 
ħamrija b’umdità żejda tal-ħamrija (freatiżmu), fil-qiegħ tal-widien (eż. fi Spanja); iż-żieda 
fin-nixfa fis-sajf u fl-erożjoni tal-ħamrija jistgħu jwasslu għal tibdiliet drastiċi fil-
kompożizzjoni tal-istruttura u tal-flora, favur speċijiet annwali li huma tolleranti għan-nixfa 
(eż. fl-Italja). 

2.2.2 Topografija 

Dawn il-mergħat iseħħu l-aktar f’altitudnijiet baxxi sa moderati fl-Ewropa Ċentrali u tat-
Tramuntana (eż. 200-400 m), filwaqt li jistgħu jilħqu altitudnijiet ogħla fin-Nofsinhar tal-
Ewropa, eż. fi Spanja (l-altitudni tista’ tvarja bejn 400 u 2000 m), fl-Italja, fil-Ġermanja u fir-
Rumanija (li jinsabu f’żoni għoljin fir-reġjun Alpin, bejn 300 u 800 m). 

Il-ħabitat jista’ jinstab f’żoni ċatti miftuħa, f’xaqlibiet, jew f’żoni kemxejn inklinati f’postijiet 
termofilużi esposti għan-Nofsinhar jew għall-Punent (eż. fis-Slovakkja, fil-Lussemburgu, fil-
Polonja), f’xaqlibiet f’widien maġenb ix-xmajjar, f’artijiet imtarrġa alluvjali f’livell għoli, u 
fil-periferiji ta’ foresti li jaraw ix-xemx (il-Litwanja).  

2.2.3 Klima 

Tnaqqis ripetut fil-preċipitazzjoni u/jew fit-temperaturi fuq perjodu twil jista’ jimmodifika 
l-kompożizzjoni floristika, li jwassal għal tibdiliet fl-ispeċijiet ta’ annimali assoċjati.  
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2.3 Ħabitats relatati 

Tipi oħra ta’ ħabitats huma assoċjati mal-ħabitat 6210, jew huma f’kuntatt miegħu, u 
jistgħu jinfluwenzaw il-ġestjoni tiegħu. Xi ħabitats huma relatati mal-ħabitat 6210 f’termini 
tad-dinamika u tas-suċċessjoni ekoloġika jew jifformaw mużajki ta’ ħabitats.  

Peress li l-gradjent tal-kundizzjonijiet ambjentali tal-mergħat niexfa huwa kontinwu, il-
veġetazzjoni tal-ħabitat tal-veġetazzjoni 6210 spiss tkun fi tranżizzjoni għal tipi ta’ 
veġetazzjoni oħra, inklużi għaram (eż. 2130 *Għaram konsolidati mal-kosta b’veġetazzjoni 
erbaċeja (għaram griżi), ħabitats ta’ scrubs (40A0 *Scrub peri-Pannonika subkontinentali , 
5130 formazzjonijiet ta’ Juniperus communis), diversi tipi ta’ mergħat (6110*, 6120*, 
6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410), Fen alkalina (7230) u jistgħu jifformaw parti 
integrali tat-tip ta’ ħabitat kumpless pavimenti b’ħaġar tal-ġir (8240*). Aktar dettalji dwar 
it-tipi ta’ ħabitats li jistgħu jkunu assoċjati mal-ħabitat 6210 jew li huma f’kuntatt miegħu 
huma pprovduti fl-Anness 1. 

Fost it-tipi relatati ta’ ħabitat li jistgħu jifformaw mużajki hemm ukoll komunitajiet fit-truf 
termofili (pereżempju Geranion sanguinei) u varjetà ta’ ħabitats ta’ foresti niexfa bħal 
9150, 9170, 91G0 u xi foresti tar-ruvlu jew tar-ruvlu-karpin mediterranju, tar-reġjun Dacia 
u dillirjan, inklużi mużajki “steppiċi” naturali fil-limitu tat-tkabbir tas-siġar mal-foresti tal-
ballut termofili Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis fuq mergħat niexfa fuq ħaġar tal-ġir fin-naħa t’isfel tal-
Awstrija (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Speċijiet relatati 

Xi speċijiet mill-Annessi II, IV u V tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u mill-Anness I tad-Direttiva 
dwar l-Għasafar għandhom rabta b’saħħitha ma’ dan il-ħabitat u jistgħu jeħtieġu xi ġestjoni 
partikolari għall-konservazzjoni tagħhom. Dan it-tip ta’ ħabitat huwa partikolarment 
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importanti għall-ispeċijiet invertebrati, inklużi d-dakkara, bħal ħafna Hymenoptera 
akuleati, taxa ta’ dubbien u speċijiet ta’ friefet. Xi speċijiet rilevanti jissemmew hawn taħt.  

Pjanti 

Il-mergħat semi-niexfa huma rikki fi speċijiet ta’ pjanti rari u protetti, inklużi tliet speċijiet 
elenkati fl-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats: 

Gentianella anglica (Early Gentian) hija pjanta annwali rari endemika għar-Renju Unit. Din 
isseħħ f’mergħat kalkarji, primarjament f’xaqlibiet wiqfin ħafna li jħarsu lejn in-Nofsinhar, 
li jirċievu perjodi itwal ta’ dawl tax-xemx u fejn il-fond tal-ħamrija huwa baxx ħafna (2-5 
cm) u għalhekk il-fertilità hija baxxa ħafna (WCC 1999). Fil-biċċa l-kbira tal-lokalitajiet 
tagħha, il-veġetazzjoni taqa’ taħt il-ħabitat 6210. Din tikber fuq art għerija jew f’turf irqiq 
li jinżamm miftuħ minn taħlita ta’ ragħa u ta’ rfis mill-bhejjem fuq ħamrija baxxa u niexfa. 
F’turf dens, titgħatta mid-dell u ma tkunx tista’ tikkompeti ma’ speċijiet oħra aktar vigorużi. 
Ġie nnotat tnaqqis notevoli fil-preżenza ta’ G. anglica mill-1970, l-aktar minħabba l-ħrit u 
l-fertilizzazzjoni ta’ mergħat tal-ġibs qodma u l-abbandun tar-ragħa fuq il-mergħat li kien 
fadal. 

Pulsatilla slavica* hija endemika għall-Karpazji tal-Punent fil-Polonja u fis-Slovakkja u hija 
elenkata bħala speċi ta’ prijorità fl-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Fis-Slovakkja, il-
pjanta tinstab fuq xaqlibiet ta’ blat bil-ħaxix u f’foresti tal-arżnu relitti, rari wkoll fil-foresti 
tal-fagu fuq ħaġar tal-ġir u fuq id-dolomiti minn żoni bl-għoljiet sal-faxxa ta’ veġetazzjoni 
sub-Alpina. Il-ġbir ta’ din il-pjanta ġie nnotat bħala theddida importanti fil-Polonja. Fis-
Slovakkja, hija mhedda minn telf ta’ ħabitat minħabba tkabbir eċċessiv jew tisġir 
(prinċipalment Pinus sylvestris u P. nigra), erożjoni tal-ħamrija u rfis madwar il-mogħdijiet 
għat-turisti, il-ġbir tal-pjanti u l-attività fil-barrieri (Mereďa u Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum hija orkida endemika Ewropea rari li tinsab fil-periklu f’ħafna 
pajjiżi. Din tikber fuq ħamrija kalkarja f’mergħat naturali u semi-naturali, niexfa u mesofiliċi 
jew fi msaġar miftuħa u hija ristretta għal reġjun żgħir tul il-kosta tal-Adrijatiku fl-Ewropa 
Ċentrali u tax-Xlokk. H. adriaticum tikber l-aktar ta’ spiss f’mergħat li jistgħu jiġu 
kkaratterizzati bħala l-istat ta’ suċċessjoni sekondarju tal-klassi ta’ veġetazzjoni Festuco-
Brometea(Bódis et al 2018). Din hija soġġetta għal diversi theddidiet inklużi l-
intensifikazzjoni tal-agrikoltura, il-ġestjoni tal-foresti, l-abbandun tal-art, speċijiet invażivi, 
u l-ġbir. Din isseħħ f’żoni protetti tul il-medda kollha tagħha u huwa rrakkomandat 
monitoraġġ kontinwu tal-popolazzjonijiet (Dostalova et al. 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Għasafar 

Dawn il-mergħat jipprovdu ħabitat għal ħafna speċijiet ta’ għasafar mhedda jew rari, 
inklużi ħafna li huma elenkati fl-Anness I tad-Direttiva dwar l-Għasafar. Diversi għasafar tal-
priża bħal Falco biarmicus (Bies Rasu Qastnija), Pernis apivorus (Kuċċard), Circaetus gallicus 
(Ajkla Bajda) u Circus pygargus (Bugħadam Griż) jużaw dawn il-mergħat bħala żoni tal-
kaċċa matul l-istaġun tat-tgħammir u, għalhekk, huwa importanti li tiġi żgurata l-preżenza 
tal-annimal li jieklu, bħal mammiferi żgħar u għasafar ta’ speċijiet galliformi. Provvista 
abbundanti tal-ikel hija rekwiżit ewlieni għal tjur tal-priża li fix-xitwa jistkennu fuq mergħat 
niexfa. Dawn it-tjur tal-priża kollha jeħtieġu żoni kbar u miftuħa għall-kaċċa b’veġetazzjoni 
itwal xierqa għas-siti għall-mistrieħ jew l-irqad (Croft & Jefferson 1999). 

Ħafna speċijiet passeriformi, inklużi Emberiza hortulana (Ortolan), Sylvia nisoria (Bekkafik 
tal-Istrixxi), Lullula arborea (Ċuqlajta) u Lanius collurio (Kaċċamendula Ħamra) jużaw dan 
il-ħabitat għat-tibjit u għall-mistrieħ jew l-irqad u ġew affettwati ħafna minn tibdiliet fil-
prattiki agrikoli. Għasafar oħra tal-Anness I li jgħammru f’dawn il-mergħat jinkludu 
Burhinus oedicnemus (Tellerita) u Calandrella brachydactyla (Bilbla).  

Dan il-ħabitat huwa importanti wkoll għal speċijiet oħra ta’ għasafar bħal Lanius excubitor 
(Kaċċamendula Griża Prima), Emberiza cia (ortolan tal-blat), Emberiza citronella (Durrajsa 
Safra) u Caprimulgus europaeus (Buqrajq). 

It-telf, il-frammentazzjoni u d-deterjorament tal-ħabitat permezz ta’ tibdiliet fl-agrikoltura 
għandhom impatt dirett fuq l-ispeċijiet tal-għasafar. In-nuqqas ta’ ġestjoni minħabba l-
abbandun agrikolu jew l-intensifikazzjoni tal-biedja, inkluż l-użu akbar ta’ pestiċidi, ta’ 
fertilizzanti artifiċjali u ta’ demel likwidu, jirriżulta f’numri aktar baxxi ta’ invertebrati. 
Disponibbiltà mnaqqsa ta’ dan is-sors importanti tal-ikel fix-xitwa wasslet għal tnaqqis 
mifrux u kontinwu fil-firxa tal-UE ta’ dawn l-ispeċijiet ta’ għasafar. Barra minn hekk, id-
disturb mill-bniedem matul l-istaġun tat-tgħammir huwa responsabbli għan-nuqqas ta’ 
tgħammir. 
 
Invertebrati 

Il-ħabitat 6210 huwa prijorità għolja għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet ta’ dakkara selvaġġi, 
inklużi n-naħal selvaġġi u d-dubbien kif ukoll il-friefet u l-baħrijiet. Ħafna naħal, żnażan, 
ġurati, grilli, robber flies (Asilidae), hoverflies (Syrphidae), naħal-dubbien (Bombyliidae) u 
insetti u brimb oħrajn huma tipiċi ta’ dan il-ħabitat, u minħabba dan, sett varjat ta’ 
invertebrati predatorji u parassitiċi huma wkoll speċijiet tipiċi.  

Il-mergħat kalkarji huma partikolarment rikki fi speċijiet ta’ nemel peress li jiffavorixxu 
sitwazzjonijiet niexfa sħan f’meded ta’ ħaxix irqiq imħattba jew ġeblin. Dan il-ħabitat 
għandu wkoll fawna rikka tal-ħamrija – artropodi żgħar, nematodi, larvi tal-insetti, ħniex. 
Il-mergħat għar-ragħa (bwar) għandhom diversità ta’ invertebrati (insetti, dud, nematodi) 
saprofagi (li jieklu materja organika li tkun qed tiddekomponi) li jiddependu fuq l-
eskrement tal-annimali minn annimali li jirgħu.  

Dawn il-mergħat jipprovdu wkoll riżorsa importanti ta’ nektar u ta’ trab tad-dakra għal 
ħafna aktar insetti ġeneralisti. Matul l-istaġun tan-nwar, il-mergħat jospitaw diversità kbira 
ta’ friefet u ta’ insetti antofili oħra (li jżuru l-fjuri) – ħanfus, naħal u żunżan, thunder flies, 
hoverflies u dubbien ieħor.Studju li għaqqad id-data dwar id-distribuzzjoni u l-produttività 
tan-nektar ta’ speċijiet differenti tan-nwar fir-Renju Unit (Baude et al 2016), sab li l-mergħa 
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kalkarja hija wieħed mill-ħabitats li jipproduċu l-akbar ammont ta’ nektar għal kull unità 
tal-erja mill-aktar sorsi ta’ pjanti differenti. 

Speċijiet ta’ friefet assoċjati ma’ dan il-ħabitat huma notevoli u jinkludu numru ta’ speċijiet 
b’rekwiżiti ekoloġiċi speċjalizzati. Il-mergħat kalkarji niexfa huma l-aktar ħabitats għonja fl-
ispeċijiet għall-friefet fl-Ewropa (van Swaay, 2002, 2006). Mill-576 speċi rrapportati bħala 
indiġeni fl-Ewropa, 274 (48 %) issemmew li jseħħu fuq mergħat kalkarja niexfa, saħansitra 
aktar minn fuq mergħat Alpini u sub-Alpini (fejn ġew irrapportati 261 speċi) (WallisDeVries 
& Van Swaay 2009). Erbgħa u erbgħin minn dawn il-274 speċi ta’ farfett (16 %) huma 
endemiċi u ristretti għall-Ewropa. Mill-71 speċi kkunsidrati mhedda fl-Ewropa, 37 (52 %) 
jistgħu jinstabu fuq mergħat kalkarji. L-ispeċijiet tipiċi jinkludu ħafna speċijiet ta’ tursin 
(Zygaena) u Hesperiidae, u friefet kbar li jispikkaw bħal Old World swallow-tail (Papilio 
machaon) jew Scarce Swallotail (Iphiclides podalirius). 

L-ispeċijiet ta’ friefet karatteristiċi tal-
mergħat kalkarji jinkludu l-ispeċi Colias 
myrmidone (Annessi II u IV) u Maculinea arion 
(Anness IV) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, li t-
tnejn huma mhedda ħafna.  

L-ispeċi Colias myrmidone hija meqjusa bħala 
l-agħar każ ta’ tnaqqis ta’ friefet fuq skala 
Ewropea. Din l-ispeċi ta’ farfett diġà sparixxiet 
minn ħafna mill-pajjiżi fil-medda Ewropea 
tagħha u jekk ma jittiħdux azzjonijiet 
minnufih, se tintilef għalkollox fl-Ewropa. L-
introduzzjoni mill-ġdid ta’ din l-ispeċi 
għandha tiġi kkunsidrata fil-pajjiżi u fir-
reġjuni kollha fejn saret estinta f’dawn l-
aħħar snin, dment li jiġi rrestawrat biżżejjed 
ħabitat, skont il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għall-
Ispeċijiet (Marhoul u Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo hija assoċjata ma’ dan it-tip ta’ ħabitat fir-reġjun Boreali fejn isseħħ 
f’mergħat baxxi8. Fil-Kroazja, Proterebia afra dalmata (Dalmatian Ringlet) tinsab f’dan il-
ħabitat, u fix-Xlokk tal-Ewropa, Pseudophilotes bavius (Bavius Blue) hija tipika ta’ dan il-
ħabitat. Il-mergħat kalkarji niexfa huma wkoll meqjusa bħala ħabitats ta’ tgħammir tajbin 
għall-Euphydryas aurinia (Marsh Fritillary) u għal-Lycaena dispar (Large Copper) (Rūsiņa, 
2017).  

Il-mergħat kalkarji niexfa huma ħabitats importanti għal ħafna Hymenoptera akuleati 
bħan-naħal selvaġġ, iż-żunżan u s-sawflies. Il-biċċa l-kbira tan-naħal solitarju huwa 
speċjalizzat fuq ċerti speċijiet ta’ pjanti bħala provvista ta’ trab tad-dakra u ħafna minnhom 
huma speċjalizzati fuq speċijiet ta’ mergħat kalkarji. Pereżempju, fir-Renju Unit, dawn il-
ħabitats jistgħu jospitaw aktar minn 80 speċi, b’14 assoċjati ħafna mal-ħabitat (Falk, 2015). 
Xi speċijiet tan-naħal jiddependu fuq familji ta’ pjanta waħda jew fuq ġeneri tipiċi ta’ 
mergħat kalkarji, eż. Melitta dimidiata fuq Onobrychis sp. u Andrena hattorfiana fuq 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe ipproponiet li din l-ispeċi tiżdied bħala speċi tipika tat-tip ta’ ħabitat fis-
Seminar Bijoġeografiku Boreali (2012). Fl-Alpi u fil-meded assoċjati, din isseħħ biss f’żoni sub-Alpini f’għoli 
ta’ bejn 750 u 2000 m fil-ħabitat 6170. 
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Knautia arvensis. Dawn in-naħal għandhom konnessjoni stretta ħafna minħabba li 
jiddependu fuq it-trab tad-dakra miġbur bħala ikel għall-bejtiet tagħhom. Numru 
konsiderevoli ta’ dubbien (Diptera) jappartjeni wkoll għall-ispeċi tipika b’adattamenti 
għall-kundizzjonijiet niexfa, bħal pereżempju n-naħal-dubbien (Bombylidae), diversi 
hoverflies (Syrphidae: speċijiet ta’ Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella), u robber flies 
(Asilidae), li jeħtieġu kundizzjonijiet sħan xemxin u spiss ikunu karatteristiċi ta’ mergħat 
kalkarji fi ġnub ta’ għoljiet. In-naħal-dubbien u n-naħal jeħtieġu struttura ta’ mergħat 
miftuħa u eteroġeni fuq il-mikroskala (5-10 cm). Struttura monotona ta’ meded ta’ ħaxix 
irqiq mhijiex tajba għan-naħal li jbejtu fuq l-art jew għal insetti predatorji bħal nemel u 
ħanfus tigra (Cicindelinae). 

Ħafna speċijiet rari ta’ ġurat, bħal Saga pedo, Gomphocerippus rufus u Stenobothrus 
lineatus, kif ukoll grilli bħal Gyrillus campestris, huma assoċjati wkoll ma’ dawn il-mergħat 
(Alexander 2003, Sardet et al. 2015). 

Ara t-taqsima 5.1.3 għal diskussjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ ġestjoni għall-invertebrati. 

Rettili 

Rettili marbuta ma’ dan il-ħabitat f’xi partijiet tal-medda ta’ distribuzzjoni tagħhom 
jinkludu: Coronella austriaca (Serp Lixx), Zamenis longissimus (Serp Eskulapjan), Hierophis 
viridiflavus (Western Whip Snake), Lacerta agilis (Gremxula tar-Ramel), Lacerta bilineata 
(Gremxula Ħadra), Podarcis muralis (Gremxula tal-Ħajt) (Bensettiti et al. 2005). 

Mammiferi 

Xi speċijiet ta’ mammiferi huma tipiċi ta’ dan it-tip 
ta’ ħabitat, b’mod partikolari r-rodituri żgħar. Is-
Suslik Ewropew (Spermophilus citellus), elenkat fl-
Annessi II u IV tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, 
jeħtieġ turf qasir (10-20 cm) normalment 
f’mergħat u fi steppi niexfa. Dawn il-
kundizzjonijiet jistgħu jintilfu meta jieqaf ir-ragħa 
u l-ħaxix jikber selvaġġ u aħrax u tiżviluppa 
scrubland (Janák et al. 2013).  

 
  Suslik Ewropew (Michal Ambros) 

2.5 Servizzi u benefiċċji tal-ekosistema 

Il-mergħat kalkarji jipprovdu benefiċċji importanti għas-soċjetà (produzzjoni, impjiegi), 
għall-ambjent u għall-bijodiversità, għalkemm dawn il-benefiċċji mhux dejjem ikunu 
rikonoxxuti jew mifhuma sew. Dawn il-mergħat jintużaw b’mod estensiv għar-ragħa tal-
bhejjem madwar l-UE kollha, li jiġġenera introjtu għall-komunitajiet lokali fiż-żona ta’ 
distribuzzjoni tagħhom. Is-servizzi u l-benefiċċji tal-ekosistema pprovduti mill-ħabitat 
jinkludu s-servizzi ta’ dakkir, il-prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija, is-sekwestru tal-
karbonju, u valuri estetiċi u rikreazzjonali.  

Kif muri fit-taqsima preċedenti, dawn il-mergħat huma ħabitats ewlenin għal ħafna 
speċijiet protetti tal-UE (pjanti, għasafar, friefet, rettili u mammiferi) u għal annimali 
selvaġġi oħra li jirgħu bħaċ-ċriev u r-rodituri. Il-ħabitat 6210 huwa prijorità għolja għall-
konservazzjoni tal-ispeċijiet ta’ dakkara selvaġġi, b’mod partikolari n-naħal selvaġġi, iżda 
anki d-dubbien, il-friefet u l-baħrijiet. 
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Barra minn hekk, filwaqt li l-ħamrija taħt għelejjel ġestita b’mod intensiv mhijiex effettiva 
ħafna fis-sekwestru tal-karbonju, il-bwar jistgħu jissekwestraw 0.3 – 0.6 ta’ tunnellata ta’ 
karbonju għal kull ettaru fis-sena (DEFRA, 2007). 

Fil-mergħat u l-isteppi niexfa jgħixu l-antenati jew il-qraba ta’ ħafna mill-ħxejjex aromatiċi 
li nużaw ta’ spiss (bħall-ħabaq selvaġġ, il-merqtux selvaġġ, is-sagħtar selvaġġ), il-basal tal-
ġonna, diversi ħwawar u pjanti mediċinali (EEA 2001). 

It-tip ta’ ħabitat 6210, li huwa viżibbilment rikk fl-ispeċijiet (fanerogami, insetti, tjur tal-
priża) għandu valur rikreazzjonali għoli wkoll. Dan it-tip ta’ mergħa ilu, għal ħafna żmien, 
karatteristika importanti għall-pitturi tal-pajsaġġi u għall-apprezzament tal-kampanja.  
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2.6 Distribuzzjoni ġeografika 

2.7.1. Żona rrapportata mill-Istati Membri 

It-tip ta’ ħabitat jinsab f’25 pajjiż u f’7 reġjuni bijoġeografiċi9. L-Istati Membri kollha 
rrapportaw il-medda u ż-żona attwali koperti minn dan it-tip ta’ ħabitat (skont l-obbligi ta’ 
rapportar stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats10). Iż-żona totali 
rrapportata fl-2013 ammontat għal 16,732 km2. Ix-xejra fl-erja tas-superfiċje ġiet 
irrapportata bħala li naqset fi kważi nofs il-valutazzjonijiet. L-akbar żona tal-ħabitat tinsab 
fir-reġjun tal-Mediterran, filwaqt li l-medda hija l-akbar fir-reġjun Kontinentali. 

  

Illustrazzjoni 2: L-erja tas-superfiċje (km2) u l-medda tal-ħabitat 6210 f’kull reġjun bijoġeografiku: 
Alpin (ALP), Atlantiku (ATL), Il-Baħar l-Iswed (BLS), Boreali (BOR), Kontinentali (CON), Mediterran 
(MED) u Pannonjan (PAN).  
 

Għalkemm it-tip ta’ ħabitat jinsab f’25 pajjiż, kważi 90 % tas-superfiċje rrapportata tinsab 
f’5 pajjiżi (IT, FR, RO, ES u BG).  

 

                                                 
9 Skont il-Listi ta’ Referenza tal-UE. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Sett ta’ data tal-Artikolu 17 li fih data f’forma ta’ tabelli kif irrapportata mill-Istati Membri kollha (ħlief il-
Kroazja) għall-perjodu 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-
habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format . Irid jiġi indikat li hemm 
problemi ta’ kwalità tad-data fir-rapporti tal-Artikolu 17, u għalhekk l-informazzjoni inkluża f’dan il-pjan ta’ 
azzjoni li huwa bbażat fuq din id-data għandha tittieħed b’kawtela u titqies bħala indikattiva. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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L-Italja rrapportat l-ogħla erja tas-superfiċje tal-ħabitat 6210 (6,407km2) fil-perjodu ta’ bejn 
l-2007 u l-2012, segwita minn Franza (3,028 km2), mir-Rumanija (2,200 km2), minn Spanja 
(1,915km2) u mill-Bulgarija (1,258 km2). 

 
Illustrazzjoni 4: Erja tas-superfiċje tal-ħabitat (km2) tal-ħabitat 6210 fl-Istati Membri  

 
Illustrazzjoni 5: Erja tas-superfiċje tal-medda (km2) tal-ħabitat 6210 fl-Istati Membri  

 

Illustrazzjoni 6: Żona (km2) tal-ħabitat 6210 skont l-Istati Membri f’kull reġjun Bijoġeografiku 
(skont ir-rapportar tal-Artikolu 17 għall-perjodu 2017-2012) 
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2.6.1. Xejra tal-erja tas-superfiċje 

Ix-xejra fl-erja tas-superfiċje ġiet irrapportata bħala li naqset fi kważi nofs il-valutazzjonijiet 
fil-perjodu 2007-2012)11. Ix-xejra kienet qed tiżdied biss f’4 % tal-valutazzjonijiet (BE fir-
reġjuni ATL u CON). Informazzjoni dwar ix-xejra fl-erja tas-superfiċje kienet nieqsa f’16 % 
tal-valutazzjonijiet (BG fir-reġjuni ALP, BLS u CON; ES fir-reġjun MED; LU fir-reġjun CON u 
PL fir-reġjuni ALP u CON).  
 

 

Illustrazzjoni 7. Ix-xejra fiż-żona tat-tip ta’ ħabitat 6210: 
in-numru ta’ valutazzjonijiet irrapportati f’kull kategorija ta’ xejriet 

 

 

2.6.2 Distribuzzjoni tal-ħabitat 6210 f’Natura 2000 

Madwar 57 % tas-superfiċje totali ta’ dan it-tip ta’ ħabitat fl-UE huwa inkluż fin-network 
Natura 2000.  

Il-ħabitat huwa rrapportat bi preżenza sinifikanti12 f’4,437 sit ta’ Natura 2000. 

Ir-reġjun fejn 6210 jinsab f’numru akbar ta’ siti ta’ Natura 2000 huwa r-reġjun Kontinentali. 
Aktar minn 50 % tas-siti li jinkludu dan il-ħabitat f’dan ir-reġjun jinsabu fil-Ġermanja, fl-
Italja u fi Franza.  

Madankollu, is-superfiċje stmata tal-ħabitat 6210 koperta min-network hija l-akbar fir-
reġjun bijoġeografiku tal-Mediterran.  

L-Italja għandha l-akbar erja tas-superfiċje tal-ħabitat 6210 inkluża f’Natura 2000 iżda meta 
tħares lejn in-numru ta’ siti bi preżenza tal-ħabitat, il-Ġermanja għandha ħafna siti, 
ġeneralment b’erja żgħira ta’ dan il-ħabitat, filwaqt li d-daqs medju tas-siti huwa żgħir 

                                                 
11 B’kollox, ġew irrapportati 45 valutazzjoni għat-tip ta’ ħabitat 6210 f’24 Stat Membru (il-Kroazja ma 
pprovdietx rapport fil-perjodu 2007-2012) u f’7 reġjuni. 
12 Mingħajr ma jiġu inklużi s-siti fejn it-tip ta’ ħabitat jiġi rrapportat bir-Rappreżentattività D: preżenza mhux 
sinifikanti. 
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ħafna. Stati Membri oħra bħall-Bulgarija għandhom biss ftit siti iżda b’erja kbira tas-
superfiċje tal-ħabitat. 

 

 

Illustrazzjoni 9: Superfiċje totali tal-ħabitat 6210 f’Natura 2000 f’kull Stat Membru 

 

 

Illustrazzjoni 10. In-numru ta’ siti ta’ Natura 2000 fejn jinsab il-ħabitat 6210 f’kull Stat Membru 

 
Il-perċentwal tas-superfiċje tal-ħabitat inkluż f’Natura 2000 ġie stmat ukoll għal kull Stat 
Membru f’kull reġjun bijoġeografiku mis-sett ta’ data tal-Artikolu 17, idderivat mill-erja 
totali tal-ħabitat irrapportata u mill-erja f’Natura 2000 (ara t-tabella 4 hawn taħt). 
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Tabella 4. Żona u proporzjon tal-ħabitat 6210 f’Natura 2000 (mis-sett ta’ data tal-Artikolu 17, 
2013) 

Reġjun BijoĠeo SM 
6210 – Erja 
totali (km2) 

6210-Erja f’Natura 
2000 (km2) 

% f’Natura 
2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR N/A  N/A N/A 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPIN   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE N/A 1,94 N/A 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTIKU   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

IL-BAĦAR L-ISWED   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREALI   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR N/A N/A N/A 

CON IT 1 218,47 509,18 42 
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CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTALI   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR N/A N/A N/A 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT N/A 284,00 N/A 

MEDITERRAN   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONJAN  137,58 117,10 85 % 

TOTAL UE 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STAT TA’ KONSERVAZZJONI, THEDDIDIET U PRESSJONIJIET 

3.1 Stat ta’ konservazzjoni u xejriet 

L-istat ta’ konservazzjoni mhuwiex favorevoli u qed jiddeterjora fil-biċċa l-kbira tal-
medda tal-ħabitat, skont ir-rapportar tal-Istati Membri fil-kuntest tal-Artikolu 17 tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats.  
L-istat ta’ konservazzjoni ġewwa n-network Natura 2000 huwa aħjar minn barra (35 % 
tas-superfiċje tal-ħabitat f’Natura 2000 tinsab fi stat ta’ konservazzjoni eċċellenti, madwar 
55 % tinsab fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb u anqas minn 10 % hija fi stat ta’ konservazzjoni 
inqas minn tajjeb).  
L-użu ta’ metodi armonizzati jippermetti paragun aħjar tal-valutazzjonijiet tal-istat ta’ 
konservazzjoni, tal-anqas bejn pajjiżi li jappartjenu għall-istess reġjun bijoġeografiku. 

L-informazzjoni inkluża f’din it-taqsima hija bbażata l-aktar fuq data rrapportata mill-Istati 
Membri għall-perjodu 2007-2012 u inkluża fis-sett ta’ data tal-Artikolu 1713. Hija inkluża 
wkoll xi data mill-aħħar rapporti sottomessi mill-SM fl-2019 dwar l-istat ta’ konservazzjoni 
u x-xejriet irrapportati għall-perjodu 2013-2018. Madankollu, ta’ min jinnota li din id-data, 
disponibbli bħalissa mill-EEA14 xorta waħda tista’ tkun teħtieġ xi rieżami. 

Il-metodoloġija użata għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni tiddependi fuq data 
minn varjetà ta’ sorsi. Idealment, id-data kellha tinġabar matul il-perjodu ta’ rapportar bl-
użu ta’ metodi komparabbli fl-Istati Membri kollha. Madankollu, l-Istati Membri użaw data 
miġbura għal skopijiet differenti u fuq perjodi ta’ żmien li jvarjaw. F’ħafna każijiet, ma 
teżistix data xierqa u ntużat opinjoni esperta sabiex ikunu jistgħu jsiru l-valutazzjonijiet. 

3.1.1 Stat ta’ konservazzjoni fil-livell tar-reġjun bijoġeografiku 

L-istat ta’ konservazzjoni ma kienx favorevoli fir-reġjuni bijoġeografiċi kollha fil-perjodu ta’ 
rapportar preċedenti (din id-data għadha ma ġietx elaborata għall-aħħar perjodu). Iż-żona 
kienet fil-biċċa l-kbira mhux favorevoli u l-parametri bl-agħar klassifikazzjoni kienu l-
prospetti futuri u l-istruttura u l-funzjonijiet. Dawn il-valutazzjonijiet indikaw li l-ħabitat 
iddegrada u kien mistenni jkompli jiddeterjora fil-livell bijoġeografiku fil-futur. 

Tabella 5: Stat ta’ konservazzjoni u xejriet tal-ħabitat 6210 skont ir-reġjun bijoġeografiku (2007-
2012)  

Reġjun Medda Żona Struttura 
u funzjoni 

Prospetti 
futuri 

CS 
2007-2012 

Xejra fis-CS CS 
preċedenti 
(2001-2006) 

ALPIN U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTIKU FV U2 U2 U2 U2 - U2 

IL-BAĦAR L-ISWED FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREALI FV U2 U2 U2 U2 - U2 

KONTINENTALI U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

MEDITERRAN U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Il-Kroazja (HR) ma pprovdietx ir-rapport skont l-Artikolu 17 
fl-aħħar perjodu u, għal din ir-raġuni, id-data minn dan il-pajjiż mhijiex inkluża f’din it-taqsima. Irid jitfakkar 
ukoll li hemm problemi ta’ kwalità tad-data fir-rapporti skont l-Artikolu 17, u għalhekk l-informazzjoni inkluża 
f’din it-taqsima trid tiġi interpretata b’kawtela u għandha titqies biss bħala indikattiva. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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PANNONJAN FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Favorevoli FV 
Mhux 

magħruf 
XX Mhux favorevoli - inadegwat U1 

Mhux favorevoli - 
ħażin 

U2 

Kwalifikatur (+) titjib (-) deterjorament (=) stabbli (x) mhux magħruf (n/a) mhux irrapportat 

 
3.1.2 Stat ta’ Konservazzjoni tal-ħabitat fil-livell tal-Istati Membri f’kull reġjun 
bijoġeografiku 

L-istat ta’ konservazzjoni jiġi vvalutat kull sitt snin f’kull Stat Membru, f’kull reġjun 
bijoġeografiku. Il-valutazzjonijiet minn tliet perjodi ta’ rapportar (sa mill-2001) issa huma 
disponibbli (ara d-data fil-qosor dwar l-istat ta’ konservazzjoni rrapportata għal dan it-tip 
ta’ ħabitat fit-tliet perjodi ta’ rapportar fit-Tabella 6 fil-paġna li jmiss).  

L-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210 irrapportat għall-perjodu 2013-2018 
ġeneralment ma tjiebx. Fil-fatt, ġie rrapportat deterjorament tal-istat ta’ konservazzjoni ta’ 
dan it-tip ta’ ħabitat f’diversi Stati Membri fil-livell tar-reġjun bijoġeografiku.  

Skont l-aħħar rapporti pprovduti mill-Istati Membri fl-2019, l-istat ta’ konservazzjoni 
mhuwiex favorevoli fl-Istati Membri u fir-reġjuni kollha, bl-eċċezzjoni tal-Kroazja fir-reġjuni 
tal-Alpi u tal-Mediterran u fir-Rumanija fir-reġjuni tal-Alpi u Kontinentali. 

Is-sitwazzjoni hija inkwetanti fir-reġjun tal-Atlantiku, fejn il-pajjiżi kollha rrapportaw dan il-
ħabitat bħala fi stat mhux favorevoli. Barra minn hekk, l-istat ta’ konservazzjoni kien naqas 
mill-ewwel perjodu ta’ rapportar (2001-2006) fil-Belġju, fil-Ġermanja u fin-Netherlands. 

L-istat ta’ konservazzjoni għal dan it-tip ta’ ħabitat ġie rrapportat ukoll bħala mhux 
favorevoli fil-pajjiżi kollha fir-reġjun Boreali, u b’xejra ta’ tnaqqis fil-Latvja u fl-Iżvezja. 

Il-pajjiżi kollha rrapportaw il-ħabitat bħala fi stat mhux favorevoli fir-reġjun tal-Mediterran 
u l-istat ta’ konservazzjoni mar għall-agħar fi Franza, fl-Italja u fil-Portugall meta mqabbel 
mal-perjodi ta’ rapportar preċedenti.  

Fir-reġjun Pannonjan, l-istat ta’ konservazzjoni tat-tip ta’ ħabitat 6210 ġie rrapportat bħala 
mhux favorevoli - inadegwat (U1) fil-pajjiżi kollha, għalkemm jidher li tjieb mill-aħħar 
perjodi ta’ rapportar fir-Repubblika Ċeka.  

Il-biċċa l-kbira tal-erja ta’ dan it-tip ta’ ħabitat fir-reġjun Kontinentali tinsab fi stat ħażin 
(U2), inqas minn 20 % hija inadegwata (U1) u l-uniku stat favorevoli fir-reġjun ġie 
rrapportat mir-Rumanija, li għandha madwar 0.2 % biss tal-erja totali tal-ħabitat fir-reġjun.  

L-istat ta’ konservazzjoni kien iddeterjora f’diversi każijiet meta mqabbel mal-perjodu ta’ 
rapportar preċedenti. Dan huwa l-każ għall-Awstrija fir-reġjuni tal-Alpi u Kontinentali, fil-
Ġermanja fir-reġjuni tal-Atlantiku u Kontinentali u fl-Italja fir-reġjuni tal-Alpi, Kontinentali 
u tal-Mediterran. 

Is-sitwazzjoni tjiebet xi ftit, b’tibdil minn stat ta’ konservazzjoni ħażin (U2) għal inadegwat 
(U1) fi Spanja fir-reġjuni tal-Alpi u tal-Atlantiku (minħabba metodu differenti u għarfien 
imtejjeb rispettivament), fil-Polonja fir-reġjun tal-Alpi (minħabba għarfien imtejjeb) u fir-
Repubblika Ċeka fir-reġjun Pannonjan (minħabba għarfien imtejjeb).  
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Tabella 6 Stat ta’ konservazzjoni rrapportat mill-Istati Membri tal-UE għall-ħabitat 6210 fit-
tliet perjodi ta’ rapportar disponibbli 

SM 
 

REĠJUN 
 

CS 2001-
2006 

CS 2007-
2012 

Xejra 
 

% fir-
reġjun 

CS 2013-
2018 

Xejra 
 

AT ALPIN U1 U1 = 23.6 U2 - 

BG ALPIN N/A U1 = 8.5 U1 x 

DE ALPIN U1 U1 - 3.7 U1 = 

ES ALPIN XX U2 - 7.2 U1 x 

FR ALPIN U1 U1 = 18.3 U1 = 

HR ALPIN N/A N/A   FV = 

IT ALPIN FV U1 - 22.1 U2 - 

PL ALPIN U1 U2 + 0.5 U1 x 

RO ALPIN N/A FV  0.5 FV x 

SE ALPIN U2 U2 - 0.7 U2 - 

SI ALPIN U2 U2 = 2.8 U2 - 

SK ALPIN U1 U1 = 12.1 U1 x 
        

BE ATLANTIKU U1 U2 + 0.7 U2 x 

DE ATLANTIKU U1 U1 x 2.6 U2 - 

DK ATLANTIKU U2 U2 x 1.3 U2 - 

ES ATLANTIKU U1 U2 - 15.0 U1 = 

FR ATLANTIKU U2 U2 - 37.7 U2 - 

IE ATLANTIKU U2 U2 = 6.2 U2 - 

NL ATLANTIKU U1 U2 = 0.2 U2 + 

UK ATLANTIKU U2+ U2  36.2 U2 = 
        

BG IL-BAĦAR L-ISWED N/A U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREALI U1- U1 = 17.3 U1 = 

FI BOREALI U2- U2 - 4.6 U2 = 

LT BOREALI U2- U2 - 25.9 U2 x 

LV BOREALI U2+ U2 - 23.8 U2 - 

SE BOREALI U2- U2 - 28.4 U2 - 
        

AT KONTINENTALI U1 U1 = 5.0 U2 - 

BE KONTINENTALI U1 U2 + 1.0 U2 + 

BG KONTINENTALI N/A U1 = 10.7 U1 x 

CZ KONTINENTALI U2 U2 + 10.3 U2 = 

DE KONTINENTALI U1- U1 - 33.1 U2 - 

DK KONTINENTALI U2 U2 x 3.6 U2 - 

FR KONTINENTALI U2 U2 - 17.9 U2 - 

HR KONTINENTALI N/A N/A   U1 = 

IT KONTINENTALI FV U1 - 8.9 U2 - 

LU KONTINENTALI U1 U2 x 0.3 U2 - 

PL KONTINENTALI U2 U1 + 6.0 U1 x 

RO KONTINENTALI  FV  0.2 FV x 

SE KONTINENTALI U2 U2 - 1.1 U2 - 

SI KONTINENTALI U2 U2 - 1.8 U2 - 
        

ES MEDITERRAN XX U2 x 45.9 U2 - 

FR MEDITERRAN U1 U2 - 10.7 U2 - 

HR MEDITERRAN N/A N/A   FV = 

IT MEDITERRAN FV U1 - 40.2 U2 - 

PT MEDITERRAN FV FV  3.2 U1 - 
        

CZ PANNONJAN U2 U2 + 6.9 U1 = 

HU PANNONJAN U2 U1 = 84.9 U1 = 

SK PANNONJAN XX U1 = 8.2 U1 X 
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Illustrazzjoni 12. Mappa bid-distribuzzjoni tal-ħabitat 6210 u l-istat ta’ konservazzjoni ġenerali kif 
irrapportat mill-SM għall-perjodu 2007-2012 (minbarra l-Kroazja). 

3.1.3 Xejra fl-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210 

Skont l-aħħar informazzjoni disponibbli (rapportar skont l-Artikolu 17 għall-2007-2012), l-
istat ta’ konservazzjoni qed jiddeterjora fil-biċċa l-kbira tal-valutazzjonijiet reġjonali 
għalkemm huwa fil-biċċa l-kbira stabbli f’żewġ reġjuni (il-Baħar l-Iswed u l-Pannonjan). 
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Illustrazzjoni 13. Ix-xejra fl-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210 irrappreżentata bħala n-
numru ta’ Stati Membri skont ir-reġjun bijoġeografiku f’kull kategorija ta’ tendenza (2007-2012) 

 

3.2 Stat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat fis-siti ta’ Natura 2000  

Il-grad ta’ konservazzjoni ta’ kull ħabitat jiġi rrapportat fil-Formola Standard tad-Data ta’ 
Natura 2000 għal kull sit fejn jinsab il-ħabitat skont il-kategoriji li ġejjin: 

 A: Konservazzjoni eċċellenti 

 B: Konservazzjoni tajba 

 C: Konservazzjoni medja jew imnaqqsa. 

 

Illustrazzjoni 14. Perċentwal tas-superfiċje totali tal-ħabitat 6210 f’kull klassi ta’ grad ta’ 
konservazzjoni f’Natura 2000. A: eċċellenti, B. tajjeb, C: medju jew imnaqqas (bażi ta’ data ta’ 
Natura 2000, 2018) 

 
Bħala medja, madwar 35 % tas-superfiċje tal-ħabitat f’Natura 2000 tinsab fi stat ta’ 
konservazzjoni eċċellenti, madwar 55 % tinsab fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb u inqas minn 
10 % tinsab fi stat ta’ konservazzjoni mnaqqas.  
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Illustrazzjoni 15. Perċentwal tas-superfiċje tal-ħabitat bi grad ta’ konservazzjoni eċċellenti f’siti ta’ 
Natura 2000 f’kull reġjun bijoġeografiku 
 

3.3 Metodoloġiji għall-valutazzjoni u għall-monitoraġġ tal-istat ta’ 
konservazzjoni 

L-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu sorveljanza tal-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitats 
u tal-ispeċijiet naturali msemmija fl-Artikolu 2 b’attenzjoni partikolari għat-tipi ta’ ħabitats 
naturali ta’ prijorità u għall-ispeċijiet ta’ prijorità, skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats u dawn għandhom ikunu l-bażi tal-valutazzjonijiet skont l-Artikolu 1715.  

Huma żviluppaw metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni tat-tipi ta’ 
ħabitats u tal-ispeċijiet ta’ interess Komunitarju jew jinsabu fil-proċess li jiżviluppaw/ itejbu 
tali metodi. Dawn il-metodi normalment jiddefinixxu varjabbli, kriterji u valuri ta’ limitu 
għall-parametri ewlenin (medda, żona, struttura u funzjoni, eċċ.) li jindikaw jekk it-tip ta’ 
ħabitat huwiex fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli (FCS).  

Xi pajjiżi issa qed jiżviluppaw u jittestjaw protokolli metodoloġiċi standardizzati (l-Italja), 
mudelli b’diversi kriterji (id-Danimarka), jew żviluppaw matriċijiet ta’ valutazzjoni dettaljati 
fil-livell lokali jew tas-siti kif ukoll għal skopijiet ta’ monitoraġġ inklużi speċijiet ta’ pjanti 
tipiċi (il-Ġermanja16) u approċċi oħra għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni. 

Madankollu, fir-rigward ta’ deskrizzjoni ta’ “FCS” għall-ħabitat 6210, ma hemm l-ebda 
referenza uffiċjali u xi Stati Membri għad ma għandhomx metodoloġija dettaljata sabiex 
jivvalutaw l-istat ta’ konservazzjoni, peress li fil-livell tal-UE hemm biss qafas kunċettwali 
għall-finijiet tar-rapportar tal-Artikolu 17. 

                                                 
15  Rapportar skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.  Noti ta’ Spjegazzjoni u Linji Gwida għall-
perjodu 2013–2018. Verżjoni finali – Mejju 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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Diversi Stati Membri jwettqu mmappjar tal-ħabitat u jiġbru informazzjoni dwar il-
kundizzjoni tal-ħabitat (eż. f’diversi pajjiżi jiġu rreġistrati l-fatturi bijotiċi u abijotiċi). Dettalji 
dwar il-metodi użati fl-Istati Membri fejn jinsab dan il-ħabitat huma pprovduti fit-taqsima 
5.1. (Metodi ta’ monitoraġġ tal-ħabitat). 

Fil-passat, xi Stati Membri stmaw il-medda abbażi ta’ informazzjoni mhux kompluta tal-
istħarriġ u ddependew fuq it-tbassir tal-okkorrenza probabbli tal-ħabitat abbażi tat-tip ta’ 
ħamrija, tal-altitudni, u tal-preżenza rrapportata ta’ speċijiet indikaturi fi grilja kwadra ta’ 
10 km (eż. l-Irlanda). Għall-perjodu ta’ rapportar 2007-2012, l-Istati Membri kollha użaw l-
għodda tal-medda, li f’xi każijiet irriżultat fi stima differenti. 

Xi Stati Membri għandhom għarfien tajjeb taż-żona assoluta minħabba l-immappjar riċenti 
tal-ħabitats. L-immappjar tal-ħabitats jista’ jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-
kwalità u l-frammentazzjoni tal-ħabitat. 

Madankollu, f’xi Stati Membri, jidher diffiċli li tiġi vvalutata b’mod akkurat iż-żona koperta 
minn dan it-tip ta’ ħabitat, eż. fi Spanja fejn hemm ħafna tranżizzjonijiet gradwali li jseħħu 
bejn Brometalia erecti u sintaxa oħrajn. Għalhekk, huwa pjuttost diffiċli u għali li tiġi 
mmappjata b’mod akkurat id-distribuzzjoni ta’ dawn il-meded ta’ ħaxix irqiq f’post 
partikolari, u saħansitra aktar diffiċli fil-livell tal-pajjiżi. Barra minn hekk, id-distribuzzjoni 
ta’ dawn il-komunitajiet tista’ ġġarrab varjazzjonijiet sinifikanti anki fit-terminu qasir jew 
medju. 

Għall-evalwazzjoni tal-istruttura u tal-funzjonijiet, normalment tintuża l-okkorrenza ta’ 
speċijiet u karatteristiċi tipiċi. Il-Belġju (Flanders) juża wkoll l-istat ta’ theddida ta’ speċijiet 
tipiċi skont il-Lista l-ħamra reġjonali sabiex jiġu vvalutati l-istruttura u l-funzjonijiet. 

Qed jintużaw indiċijiet differenti sabiex jiġi ddefinit l-istat ta’ konservazzjoni. Id-Danimarka 
żviluppat mudell b’diversi kriterji sabiex twettaq valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni, li 
ntużat flimkien ma’ evalwazzjonijiet esperti fir-rapportar tal-2013. 

Il-varjabbli użati għad-definizzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni u tal-indikaturi għall-ħabitat 
6210 jistgħu jinkludu n-numru ta’ speċijiet dijanjostiċi, il-kopertura relattiva tal-ispeċijiet 
ta’ pjanti tal-injam, il-preżenza ta’ elementi li jindikaw deterjorament possibbli, ħxejjex 
aromatiċi u ħxejjex indiġeni invażivi, ħxejjex aromatiċi nitrofiliċi, speċijiet aljeni invażivi, 
eċċ.. 

Indikaturi ta’ kwalità tajba għall-ħabitat 6210 (abbażi ta’ Schaminée 2016): 

 Ir-rikkezza kbira ta’ speċijiet 

 In-nuqqas ta’ speċijiet ruderali u li jirrekjedu nutrijenti 

 L-istabbiltà tal-ħabitat fit-tul 

 Medda ta’ ħaxix irqiq ġeneralment magħluqa bi struttura ta’ veġetazzjoni baxxa 

 Sistema tradizzjonali ta’ ragħa/ħsad 

 Kopertura baxxa ta’ ħaxix twil, ta’ arbuxelli u ta’ siġar li jippenetraw iż-żona. 
 

Jista’ jkun hemm problemi meta jintużaw indikaturi għall-mergħat “l-aktar tipiċi” jew “tal-
ogħla standard” bħala bażi jew “referenza” għat-tqabbil, peress li dan jista’ jwassal għall-
assenjazzjoni ta’ punteġġi “mhux favorevoli” (U1, U2) għal mergħat anqas tipiċi anki jekk 
dawn ikunu kkonservati tajjeb. B’mod partikolari, il-mergħat fil-limiti tal-medda tal-
ħabitats, li b’mod naturali jospitaw sett limitat ta’ speċijiet karatteristiċi jistgħu jirċievu 
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punteġġi ta’ U2 jew ta’ U1, anki jekk fil-fatt ikunu fi stat tajjeb, kif indikat fil-Latvja jew fl-
Irlanda. Fil-Ġermanja ntużaw ukoll adattamenti reġjonali tal-limiti u tal-ispeċijiet tipiċi fir-
rigward tal-potenzjal/tal-kundizzjonijiet tal-unitajiet tal-pajsaġġ naturali (Naturräume). 

L-Irlanda applikat protokoll ġdid li jippermetti li l-waqfiet ta’ monitoraġġ jgħaddu bħala ta’ 
kwalità tajba jekk speċi indikatur ta’ kwalità għolja tkun ġiet irreġistrata fi ħdan 20 metru 
mill-waqfa ta’ monitoraġġ, b’rikonoxximent tal-fatt li speċijiet indikaturi pożittivi ta’ 
kwalità għolja xi drabi jistgħu jkunu okkażjonali biss fi ħdan komunità tal-mergħat tal-
Anness I (Martin et al 2018). 

F’xi każijiet il-ġestjoni tista’ tiġi kkunsidrata wkoll meta tiġi vvalutata l-istruttura, eż. fl-
Estonja: “il-ħabitat huwa ġestit b’mod permanenti (maħsud jew mirgħi) jew inħasad jew 
kien mirgħi riċentement, u għalhekk il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet ma nbidlitx; l-ebda sinjal 
ta’ tkabbir eċċessiv b’arbuxelli” jindika “struttura tajba ħafna”. 

Ix-xejriet huma parti essenzjali mill-valutazzjoni tal-parametri kollha tal-istat ta’ 
konservazzjoni ħlief il-Prospetti futuri. Ix-xejriet huma deċiżivi għall-valutazzjoni tal-istat 
ta’ konservazzjoni peress li normalment xejriet stabbli jew ta’ titjib biss jistgħu jirriżultaw 
fi Stat ta’ konservazzjoni favorevoli (FCS) b’mod ġenerali.  

L-analiżi tax-xejriet mhux dejjem issegwi approċċ sistematiku. Fl-Italja hemm proposta 
sabiex jibdew jiġu analizzati x-xejriet billi jiġu applikati l-parametri “żona, struttura u 
funzjoni” u sabiex jiġu żviluppati paraguni bejn perjodi ta’ monitoraġġ differenti (analiżi 
dijakronika ta’ rappreżentazzjonijiet kartografiċi u metrika tal-pajsaġġ relatata; analiżi 
dijakronika ta’ tibdiliet floristiċi/strutturali).  
 
3.3.1 Siti ta’ referenza għat-tip ta’ ħabitat fi Stat ta’ Konservazzjoni Favorevoli 

L-identifikazzjoni tas-siti ta’ referenza għat-tip ta’ ħabitat f’FCS (f’kull Stat Membru/reġjun 
bijoġeografiku) tista’ tgħin sabiex jiġu armonizzati l-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-ħabitat. Kunċett simili diġà jintuża skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma17. 
Meta jitqies li dan it-tip ta’ ħabitat huwa estremament varjat u varjabbli, skont diversi 
fatturi ambjentali u bijotiċi, għandhom jiġu identifikati siti ta’ referenza għal kull subtip ta’ 
ħabitat (tipi ta’ ħamrija, unitajiet ta’ veġetazzjoni u sitwazzjonijiet klimatiċi ewlenin). 

Id-dinamika naturali tal-ħabitat, li tiddependi fuq fatturi ekoloġiċi li jinbidlu (it-temp, il-
klima, l-idroloġija, eċċ.) tista’ ġġib diffikultajiet meta titqabbel mal-lokalitajiet ta’ referenza. 
Tali sitwazzjoni tista’ tiġi solvuta permezz ta’ monitoraġġ regolari tal-lokalitajiet ta’ 
referenza, li jista’ jipprovdi biżżejjed data għal tqabbil f’kundizzjonijiet differenti. Għandu 
jitqies ukoll li dawn is-siti jistgħu jinbidlu maż-żmien. Għandha tiġi żviluppata u 
implimentata sistema ta’ monitoraġġ speċifika sabiex tiġi vvalutata l-evoluzzjoni fit-tul, 
speċjalment jekk ikun hemm suspett ta’ tibdiliet globali li jinterferixxu mal-FCS tal-ħabitat 
(ara wkoll l-obbligu ta’ monitoraġġ tal-Artikolu 11 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-ħtieġa 
li jkun hemm xi monitoraġġ speċifiku għas-sit sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-ġestjoni): 

L-użu ta’ siti ta’ referenza għal dan it-tip ta’ ħabitat jista’ jkun partikolarment impenjattiv 
minħabba l-varjabbiltà u d-diversità floristika għolja tiegħu kemm fuq skala lokali kif ukoll 

                                                 
17 L-Anness II 1.3 (iv): “L-Istati Membri jridu jiżviluppaw networks ta’ referenza għal kull tip ta’ korp tal-ilma 
tal-wiċċ. In-networks għandu jkollhom numru suffiċjenti ta’ siti ta’ stat għoli biex jipprovdu livell suffiċjenti 
ta’ kunfidenza fuq il-valuri għall-kundizzjonijiet ta’ referenza, b’varjabilità mogħtija fil-valuri tal-elementi ta’ 
kwalità li jikkorrispondu għal stat ekoloġiku għoli għal dak it-tip ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ”. 
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fuq skala ġeografika. Il-potenzjal għal kull żona jista’ jkun differenti ħafna minħabba l-
kundizzjonijiet ambjentali u klimatiċi. Xi żoni mmappjati huma ristretti minn dawn il-fatturi 
u, għalhekk, għandhom potenzjal differenti fir-rigward tal-kopertura tal-veġetazzjoni. Xi 
żoni jistgħu ma jitjibux daqs oħrajn minkejja ġestjoni ottimali, iżda xorta waħda huma 
importanti għall-bijodiversità.  

Is-siti ta’ referenza għandhom jiġu identifikati filwaqt li jitqiesu d-differenzi floristiċi fost ir-
reġjuni u l-gradjenti tad-diversità tal-ispeċijiet. Jekk jiġi applikat dan l-approċċ, għandhom 
jintgħażlu s-siti ta’ referenza għat-tip ta’ ħabitat sabiex jiġu koperti l-varjabbiltà ekoloġika 
u tal-ispeċijiet tiegħu. Idealment, għandu jkun hemm lokalitajiet ta’ referenza tal-ħabitat 
(f’kundizzjonijiet ekoloġiċi ottimali) għal kull reġjun bijoġeografiku u l-lokalitajiet l-oħra 
kollha tal-ħabitat f’dan ir-reġjun għandhom jitqabblu magħhom. Vantaġġ ta’ dan l-approċċ 
huwa li jipprovdi approċċ metodoloġiku (statistiku) ħafna aktar faċli għall-valutazzjoni tal-
istat ta’ konservazzjoni. Min-naħa l-oħra, il-gradjenti nazzjonali tal-kompożizzjoni tal-
ispeċijiet minħabba l-medda ġeografika ta’ ħafna speċijiet tipiċi jistgħu jwasslu għal 
valutazzjonijiet qarrieqa tal-istat ta’ konservazzjoni. 
 
3.3.2 Valuri ta’ Referenza Favorevoli 

Sabiex jiġi vvalutat l-istat ta’ konservazzjoni fil-kuntest tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (HD) 
skont il-metodu miftiehem użat mill-perjodu ta’ rapportar 2001-2006 skont l-Artikolu 17 
tal-HD, jeħtieġ jiġu ddeterminati valuri ta’ referenza favorevoli (FRVs) għall-medda ta’ tipi 
ta’ ħabitats u ta’ speċijiet (FRR), għall-erja tat-tipi ta’ ħabitats (FRA) u għad-daqs tal-
popolazzjoni tal-ispeċijiet (FRP). L-FRVs huma livelli ta’ referenza importanti li għandhom 
jiġu ddefiniti meta jkun qed jinkiseb Stat ta’ Konservazzjoni Favorevoli (FCS) għal speċijiet 
u għal ħabitats individwali.  

Rapport riċenti dwar il-metodoloġiji u l-gwida sabiex jiġu stabbiliti l-FRVs ġie ppubblikat bl-
appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea (Bijlsma et al. 2018).  

Xi pajjiżi bħalissa qed jaħdmu sabiex jiddefinixxu l-FRV għat-tipi ta’ ħabitats tagħhom tal-
UE, inklużi l-mergħat. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri ma għandhom l-ebda 
FRV iddefinit sew għall-ħabitat 6210. Id-diffikultajiet assoċjati mas-separazzjoni ta’ 
komunitajiet ta’ mergħat niexfa f’tipi ta’ ħabitats naturali differenti (eż. fl-alleanza 
Festucion valesiacae: 6210, 6240* u 6250* fis-Slovakkja) jippreżentaw sfidi sinifikanti 
għad-definizzjoni tal-FRVs. 

Identifikazzjoni, immappjar u valutazzjoni tal-ħabitats aktar preċiżi huma kruċjali għall-
kunsiderazzjoni tal-FRVs. L-impatti negattivi possibbli fit-tul tal-frammentazzjoni u 
theddidiet oħra jeħtieġ li jiġu kkwantifikati qabel ma l-FRV ikun jista’ jiġi stmat għal dan it-
tip ta’ ħabitat.  
 
3.3.4 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 Għandu jiġi propost l-użu ta’ metodi sempliċi u armonizzati sabiex jippermetti t-tqabbil 
tal-valutazzjonijiet tal-istat ta’ konservazzjoni, tal-anqas bejn pajjiżi li jappartjenu għall-
istess reġjun bijoġeografiku. L-armonizzazzjoni teħtieġ kollaborazzjoni internazzjonali 
sabiex ikunu jistgħu jitqabblu l-metodi użati f’pajjiżi differenti. Madankollu, xi pajjiżi 
jemmnu li armonizzazzjoni fl-UE kollha hija pjuttost diffiċli minħabba l-kundizzjonijiet 
tas-siti, il-bijoġeografija, il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, il-ġestjoni u ċ-ċirkostanzi 
soċjoekonomiċi differenti. 
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 Huwa importanti li jitqiesu d-differenzi lokali fl-istruttura u fil-funzjonijiet, sabiex jiġi 
evitat li l-lokalitajiet kollha jitqabblu mal-ogħla standards; minħabba l-post ġeografiku 
jew fatturi oħra, xi mergħat jista’ diġà jkollhom struttura u funzjonijiet favorevoli fil-
kuntest tal-ekosistema lokali tagħhom (O’Neill et al 2013) għalkemm ma jilħqux l-ogħla 
standards.  

 Ikun ta’ għajnuna li jiġu kkunsidrati parametri rilevanti li huma relattivament faċli li jiġu 
vvalutati fuq il-post jew permezz tal-internet, bħall-kopertura ta’ ħamrija għerija, 
speċijiet invażivi jew il-kopertura ta’ veġetazzjoni, bl-użu ta’ protokoll ta’ evalwazzjoni 
standardizzat ibbażat fuq ritratti tal-post jew fuq tekniki oħra ta’ telerilevament.  

 Il-post tat-transects u tar-relevés għandu jiġi mmarkat b’mod permanenti fuq il-post 
sabiex tiġi ggarantita ripetibbiltà sħiħa. Il-kopertura tal-arbuxelli għandha tiġi vvalutata 
pjuttost fuq il-bażi tal-fotointerpretazzjoni tar-ritratti satellitari/minn ajruplan/minn 
dron, mhux biss bħala valutazzjoni viżwali minn osservatur; dan jgħin sabiex ikun hemm 
preċiżjoni aħjar u identifikazzjoni aktar rapida ta’ tibdiliet reali. 

 L-immappjar tal-ħabitat/bijotopu jista’ jsir bl-użu ta’ tekniki ta’ telerilevament (data 
satellitari, ritratti mill-ajru) għad-delinjazzjoni ta’ poligoni ta’ tipi ta’ ħabitats omoġeni 
(eż.. Stanová, Valachovič ed. 2002). Dan l-approċċ diġà ġie applikat fis-Slovakkja, fil-
parti tat-Tramuntana ta’ Ċipru, fir-Rumanija, fil-Montenegro u fl-Ukrajna. 

 Approċċ ieħor jista’ jkun li tintuża segmentazzjoni dinamika ta’ immaġnijiet satellitari 
għall-identifikazzjoni u għall-monitoraġġ tal-ħabitats ta’ Natura 2000.  

 Approċċ xieraq sabiex jiġi ddefinit l-FRV nazzjonali jista’ jiġi żviluppat fil-livell 
bijoġeografiku. Il-kriterji rilevanti għandhom jiġu stabbiliti skont metodi/prinċipji 
konsistenti. 

 In-Noti ta’ Spjegazzjoni u l-Linji Gwida għar-rapportar skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats jissuġġerixxu l-ħtieġa li tingħata aktar attenzjoni lill-metodoloġija tal-
iskemi ta’ monitoraġġ sabiex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni dwar ix-xejriet. 

3.4 Theddidiet u pressjonijiet 

L-aktar pressjonijiet u theddidiet prominenti li bħalissa qed jaffettwaw il-ħabitat 6210 
huma l-abbandun jew il-waqfien ta’ ragħa u ta’ ħsad estensivi. F’ħafna partijiet tal-
medda tal-ħabitat qed iseħħ ragħa insuffiċjenti. Fl-istess ħin, ir-ragħa eċċessiv qed iseħħ 
f’xi żoni, fejn qed jinfluwenza b’mod negattiv il-livelli ta’ nutrijenti baxxi b’mod naturali li 
huma importanti ħafna għal dan il-ħabitat. 

Il-konsegwenzi u l-effetti ewlenin tal-pressjonijiet/tat-theddid identifikati huma tnaqqis 
taż-żona tal-ħabitat u tibdil fl-istruttura u fil-funzjoni tiegħu, inkluża modifika tal-
kompożizzjoni tal-ispeċijiet u għajbien ta’ speċijiet tipiċi. 

Il-kawżi eżistenti u potenzjali għad-degradazzjoni jew għall-għajbien tal-ħabitat jeħtieġ li 
jiġu indirizzati permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni. L-għarfien u l-metodi użati sabiex jiġu 
identifikati u kkwantifikati t-theddidiet u l-pressjonijiet huma importanti għall-ippjanar tal-
konservazzjoni. 
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3.4.1 Theddidiet u pressjonijiet ewlenin identifikati għall-ħabitat  

L-Istati Membri ntalbu jirrapportaw l-aktar 20 theddida u pressjoni importanti għal kull tip 
ta’ ħabitat billi jużaw lista ġerarkika miftiehma, fiċ-ċiklu ta’ rapportar li jkopri l-perjodu 
2007-2012 skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Il-pressjonijiet huma 
attivitajiet li bħalissa qed ikollhom impatt fuq il-ħabitats u t-theddidiet huma attivitajiet 
mistennija jkollhom impatt fil-futur qarib. 

Il-pressjonijiet u t-theddid ġew ikklassifikati fi tliet klassijiet: importanza għolja, medja u 
baxxa. It-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin identifikati fil-perjodu ta’ rapportar 2007-
2012 skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats kienu simili fir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha u huma koinċidenti ma’ dawk identifikati mill-esperti nazzjonali matul l-
elaborazzjoni ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni18.  

Fir-reġjuni bijoġeografiċi kollha, l-aktar pressjonijiet importanti għat-tip ta’ ħabitat 6210 fl-
2007-2012 kienu relatati ma’ ragħa mhux xieraq, evoluzzjoni bijoċenotika/ suċċessjoni u 
ħsad/qtugħ ta’ mergħat. Il-modifika tal-prattiki ta’ kultivazzjoni u tal-fertilizzazzjoni wkoll 
ġew identifikati bħala theddidiet importanti għal dan it-tip ta’ ħabitat f’ħafna pajjiżi. 
 

Ragħa insuffiċjenti u abbandun  

L-aktar raġuni importanti għat-tnaqqis fiż-żona tal-mergħat hija l-waqfien tal-ġestjoni tal-
mergħat.  Proċess dejjem akbar ta’ telf taż-żona jidher li għadu għaddej f’partijiet kbar tal-
medda tal-ħabitat minħabba l-għajbien tal-attività tar-ragħa (eż. fil-biċċa l-kbira taż-żona 
ta’ distribuzzjoni tan-Nofsinhar tiegħu, fl-Italja, fi Spanja u fi Franza). L-attività tar-ragħa 
fuq mergħat kalkarji niexfa spiss ma tkunx ekonomikament sostenibbli llum il-ġurnata u, 
għalhekk, tiġi abbandunata. Id-diffikultajiet finanzjarji li jaffaċċjaw in-nissiela tal-bhejjem 
għandhom impatt fit-tul fuq iż-żamma ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. 

Ragħa insuffiċjenti u, f’sitwazzjoni estrema, l-abbandun, ibiddlu l-istruttura, il-
kompożizzjoni tal-ispeċijiet u l-funzjonament ta’ din l-ekosistema, li jaffettwaw ukoll l-
ispeċijiet relatati tagħha bħall-invertebrati jew il-komunitajiet ta’ muski u ta’ likeni 

Wara li jieqaf ir-ragħa jew il-ħsad f’mergħat semi-naturali, il-mifrex jakkumula malajr 
ħafna, in-numru ta’ speċijiet jonqos u l-għoli tal-medda ta’ ħaxix irqiq jiżdied.  L-
akkumulazzjoni tal-mifrex għandha wkoll effett fertilizzanti, peress li l-bijomassa ma 
titneħħiex mill-mergħa u l-kontenut tal-materja organika tal-ħamrija jiżdied. Ħaxix aktar 
kompetittiv, bħal Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius u Brachypodium 
pinnatum jistgħu jiddominaw u joħonqu speċijiet oħra. Id-diversità tal-ispeċijiet tonqos 
malajr. Speċijiet annwali u biennali jgħibu wkoll minħabba li l-irqajja’ żgħar miftuħa fil-
veġetazzjoni jisparixxu (Rūsiņa, 2017).  

Is-suċċessjoni għall-iscrubs hija r-riżultat aħħari tal-abbandun u tirriżulta fit-telf tal-ħabitat, 
iżda t-tibdiliet fil-kwalità tal-ħabitat iseħħu ħafna qabel dan. Bwar niexfa ħafna jikbru aktar 
bil-mod minħabba li l-kundizzjonijiet tal-umdità mhumiex adattati għan-nebbieta tal-
iscrubs u tas-siġar. Is-suċċessjoni ma tbiddilx biss il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, iżda tbiddel 

                                                 
18 Madankollu kien hemm inkonsistenzi fil-mod kif il-pajjiżi rrapportaw it-theddidiet u l-pressjonijiet, u dan 
għamilha diffiċli li jsiru paraguni. Il-gwida sabiex jiġu rrapportati t-theddidiet u l-pressjonijiet ġiet riveduta u 
l-“Lista ta’ pressjonijiet u ta’ theddidiet” standardizzata ġiet aġġornata għall-perjodu ta’ rapportar li ġej 
(2013-2018) sabiex jiġu evitati inkonsistenzi preċedenti f’kif il-pajjiżi rrapportawhom sabiex jiġu ffaċilitati l-
paraguni. 
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ukoll l-abbundanza relattiva ta’ speċijiet individwali u l-istruttura tal-veġetazzjoni. Dan 
jista’ jinkludi tibdiliet fil-proporzjonijiet relattivi tal-komponenti tal-veġetazzjoni (ħaxix, 
ħxejjex), l-ammont ta’ art għerija, u l-għoli tal-ħaxix irqiq, li lkoll għandhom impatt fuq l-
invertebrati. Hekk kif tinbidel l-istruttura, jinbidlu wkoll il-forom ta’ tkabbir ta’ xi speċijiet 
ta’ pjanti, u dan jista’ jagħmilhom anqas adattati bħala pjanti ospiti għal xi invertebrati. 

L-impatti fuq il-friefet minħabba s-suċċessjoni għall-imsaġar jissemmew f’xi pajjiżi, bħal fir-
Renju Unit (Fox et al 2015). Ħafna mill-ispeċijiet speċjalisti tal-ħabitats komplew jonqsu fid-
distribuzzjoni jew fid-daqs tal-popolazzjoni.  Madankollu, miżuri ta’ konservazzjoni pożittivi 
fuq il-mergħat kalkarji fir-Renju Unit matul l-aħħar 10 snin wasslu għal stabbilizzazzjoni jew 
għal żieda ta’ xi speċijiet li jinsabu fuq dawn il-mergħat, bħal Small Blue Cupido minimus, 
Adonis Blue Lysandra bellargus, Large Blue Maculinea arion, Marsh Fritillary Euphydryas 
aurinia (din l-ispeċi tinsab ukoll fil-mergħat ta’ Molinia -6410). 
 

Ragħa eċċessiv 

Ir-ragħa eċċessiv għandu effett negattiv fuq dan it-tip ta’ ħabitat li huwa adattat għal livelli 
baxxi ta’ nutrijenti. Densitajiet għoljin ta’ bhejjem u għalf supplimentari jistgħu jirriżultaw 
fil-konverżjoni tal-ħabitat 6210 f’mergħat. Dan qed iseħħ pereżempju f’żoni ta’ mergħat li 
jinsabu fil-madwar ta’ rħula u toroq, peress li l-bhejjem għandhom it-tendenza li jinżammu 
f’żoni bħal dawn mingħajr ma l-annimali jiċċaqilqu lejn postijiet aktar imbiegħda, jew fejn 
l-annimali li jirgħu jiġu raggruppati u jinżammu bejn ċnut. 

Ir-ragħa eċċessiv iwassal sabiex speċijiet tipiċi jiġu ssostitwiti b’oħrajn li kapaċi jifilħu ragħa 
aktar intens, u li huma karatteristiċi ta’ mergħat, jew b’taxa nitrofili. F’żoni fejn ir-ragħa 
eċċessiv ikun intens wisq, jistgħu jseħħu problemi ta’ kompattazzjoni tal-ħamrija, ta’ 
nitrifikazzjoni u saħansitra ta’ telf tal-kopertura tal-ħamrija. 

Ir-ragħa eċċessiv, speċjalment matul is-sajf, jimplika tgerrim u rfis eċċessivi, li jikkawżaw 
kemm erożjoni tal-ħamrija kif ukoll tnaqqis fir-rikkezza tal-ispeċijiet u fid-diversità 
strutturali, b’telf ta’ ħxejjex aromatiċi twal u b’żieda ta’ speċijiet ta’ arbuxelli li ftit li xejn 
jattiraw lill-bhejjem. 
 

Tibdiliet fil-prattiki ta’ ġestjoni u intensifikazzjoni 

L-impatt ta’ tibdiliet pjuttost żgħar fil-ġestjoni bħall-pressjoni tar-ragħa, jista’ jkollu 
konsegwenzi importanti għall-konservazzjoni ta’ komunitajiet tipiċi u tal-fawna assoċjata 
tagħhom. Pereżempju, tibdiliet fl-għoli tal-medda ta’ ħaxix irqiq jew fl-ammont ta’ art 
għerija jista’ jkollhom impatt kbir fuq il-popolazzjonijiet ta’ invertebrati (kemm f’termini ta’ 
kompożizzjoni kif ukoll ta’ abbundanza tal-ispeċijiet). 

L-intensifikazzjoni tal-ġestjoni tal-mergħat tista’ tinvolvi l-fertilizzazzjoni u l-użu ta’ erbiċidi, 
li jnaqqas ir-rikkezza tal-ispeċijiet f’dawn il-mergħat, fir-rigward tal-ispeċijiet kemm ta’ 
pjanti kif ukoll ta’ annimali. Fir-rigward tal-effetti fuq il-fawna assoċjata ma’ dan il-ħabitat, 
l-intensifikazzjoni taffettwa b’mod partikolari l-ispeċijiet invertebrati. 

Ħafna bwar issa huma kkontaminati minn demel tal-bhejjem tal-ifrat li ngħataw terapiji 
kontra l-ħniex (antielmintiċi) f’dożi massivi. Il-persistenza tal-kura tvarja minn ftit jiem sa 
ftit xhur. Jekk l-annimali jiġu ttrattati matul il-perjodu tar-ragħa, il-molekoli attivi jinstabu 
malajr fl-ambjent naturali u jista’ jkollhom impatt fuq il-popolazzjonijiet ta’ insetti 
koprofagi u ta’ speċijiet insettivori (mammiferi, għasafar, eċċ.). Dan ir-riskju jista’ jkun 
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limitat bl-għażla ta’ ingredjenti attivi anqas dannużi u anqas persistenti u billi jiġi evitat it-
trattament meta l-annimali jirgħu f’żoni sensittivi (it-trattament ta’ bhejjem li jinżammu fi 
stalel jew fuq mergħat użati għal dan l-għan). 
 

Tibdiliet fil-prattiki ta’ ġestjoni tal-bhejjem 

Sabiex tinżamm il-profittabbiltà ekonomika, it-trobbija tal-bhejjem staġonali evolviet lejn 
merħliet kbar, li jinġiebu bi trakk fil-bwar tas-sajf, filwaqt li qabel merħliet iżgħar kienu 
jmorru fil-bwar tas-sajf bil-mixi, jirgħu huma u sejrin lejn diversi żoni ta’ artijiet baxxi u ta’ 
widien. Minbarra l-impatt fuq l-ambjent, dan jaffettwa wkoll l-organiżmi selvaġġi, 
minħabba l-wasla aktar bikrija tal-merħliet fis-sajf (Mejju-Ġunju), fl-istaġun tat-tgħammir 
ta’ galliformi (faġan tal-muntanja, ħaġla, u perniċi bajda). B’hekk, inħolqu “distretti ta’ 
Awwissu” fil-pjanijiet ta’ ġestjoni ekopastorali, eż. fi Franza, sabiex tiddewwem il-wasla tal-
merħliet f’xi bwar Alpini sensittivi. 

 

Depożizzjoni tan-nitroġenu 

F’xi pajjiżi, il-ħabitat huwa mhedded mid-depożizzjoni ta’ nitroġenu atmosferiku u mill-
formazzjoni sussegwenti ta’ veġetazzjoni fqira fl-ispeċijiet u minn tibdiliet fl-istruttura tal-
veġetazzjoni, eż. fil-Belġju, fir-Repubblika Ċeka, fil-Lussemburgu, fin-Netherlands, fir-Renju 
Unit u fir-Repubblika Ċeka.  

Żieda fid-disponibbiltà tan-nitroġenu fil-ħamrija għandha effetti negattivi f’dan il-ħabitat li 
jeħtieġ ħamrija b’livelli baxxi ta’ nutrijenti. Xi speċijiet karatteristiċi tal-ħabitat jisparixxu 
filwaqt li speċijiet mhux indiġeni oħra li huma utenti effiċjenti tan-nitroġenu jiġu ffavoriti u 
l-istruttura tal-mergħat issir iddominata minn ħaxix twil.  

Fejn jinqabżu tagħbijiet kritiċi, iseħħu tnaqqis fid-diversità tal-ispeċijiet u fl-ekwilibriju 
tagħhom, tnaqqis fil-frekwenza tal-ispeċijiet karatteristiċi u numru aktar baxx ta’ pjanti 
skarsi u rari. (van den Berg et al. 2010). 
 

Speċijiet espansivi u invażivi 

L-introduzzjoni u t-tixrid ta’ speċijiet ta’ pjanti espansivi spiss ikunu riżultat ta’ pressjonijiet 
oħra fuq il-mergħat semi-naturali, bħall-abbandun jew l-ewtrofikazzjoni (jiġifieri l-
arrikkiment tal-ħamrija b’nutrijenti tal-pjanti, li jirriżulta f’ħamrija aktar fertili u 
f’veġetazzjoni aktar densa u itwal). Hekk kif dawn l-ispeċijiet jinfirxu, dawn ibiddlu b’mod 
sinifikanti l-ambjent u l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-ispeċijiet għall-ispeċijiet tal-
mergħat.  

Iż-żrieragħ jew it-tipi kollha ta’ propaguli ta’ speċijiet invażivi jistgħu jiġu ppropagati wkoll 
mill-bhejjem meta jiċċaqilqu f’żoni differenti. 

It-tifrix ta’ speċijiet invażivi hija rikonoxxuta bħala theddida għal dan il-ħabitat f’diversi 
pajjiżi, bħall-Belġju, id-Danimarka, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Polonja u r-Renju 
Unit. F’kull pajjiż ġew identifikati speċijiet differenti bħala theddida għall-ħabitat 6210. 
B’mod ġenerali, dawn il-pjanti huma kompetittivi ħafna u jegħlbu speċijiet ta’ pjanti oħra 
li għandhom valur ta’ konservazzjoni f’dawn il-mergħat. 
 

Tibdiliet fl-użu tal-art u frammentazzjoni tal-ħabitat 
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Tibdiliet fl-użu tal-art, bħall-konverżjoni f’raba’ li jinħadem, f’landfills, f’barrieri għall-
produzzjoni tal-konkrit jew tal-ġipsum jew għal ġebel kalkarju u l-iżvilupp tal-infrastruttura, 
jistgħu jikkawżaw tnaqqis u frammentazzjoni taż-żona tal-ħabitat.  

L-urbanizzazzjoni f’żoni qrib l-agglomerazzjonijiet, eż. fil-madwar tal-irħula u tal-bliet, tista’ 
tikkawża tnaqqis fiż-żona għal dan it-tip ta’ ħabitat.  

Il-frammentazzjoni tal-ħabitat u t-tnaqqis tal-konnettività tal-ħabitat huma meqjusa bħala 
theddida għal dan it-tip ta’ ħabitat b’mod partikolari fir-Renju Unit u fil-pajjiżi tat-
Tramuntana (eż. l-Iżvezja, il-Polonja, il-Belġju, id-Danimarka) iżda ftit hemm studji u 
metodoloġiji jew esperjenzi disponibbli b’mod ġenerali dwar il-frammentazzjoni tal-
mergħat. 

Il-frammentazzjoni tal-ħabitat tnaqqas il-konnettività tal-mergħat għall-ispeċijiet tal-pjanti 
(Soons et al., 2005). Jista’ jkollha wkoll impatt fuq il-popolazzjonijiet ta’ invertebrati 
assoċjati mal-mergħat, hekk kif tnaqqas ir-rikkezza tal-ispeċijiet (Parker & McNally, 2002). 
F’ħabitats frammentati, id-diversità ġenetika tal-popolazzjonijiet għandha t-tendenza li ssir 
ifqar, u b’hekk tiddgħajjef il-manutenzjoni fit-tul tagħhom. 

Il-frammentazzjoni tal-ħabitat hija ssuspettata li għandha impatt importanti fuq id-
dinamika tal-popolazzjoni u r-riċerka enfasizzat ostaklu ġenetiku għal xi 
speċijiet/popolazzjonijiet u l-eżistenza ta’ dejn ta’ estinzjoni għal irqajja’ iżolati tal-ħabitat. 
Il-proċess ta’ rkupru wara r-restawr ta’ mergħat abbandunati jista’ jiġi mfixkel ukoll minn 
nuqqas ta’ kolonizzazzjoni, minħabba n-nuqqas ta’ speċijiet tipiċi fil-veġetazzjoni li jifdal u 
ta’ żrieragħ fil-bank taż-żerriegħa tal-ħamrija jew fix-xita taż-żerriegħa.  

Il-frammentazzjoni tal-ħabitat hija wkoll kwistjoni importanti għal ħafna speċijiet 
invertebrati tipiċi, li huma anqas mobbli u jew jeħtieġu mużajk ta’ elementi tal-ħabitat jew 
ħabitats differenti għaċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom jew jiddependu fuq id-dinamika tal-
metapopolazzjoni. Barra minn hekk, minħabba t-tibdil fil-klima, se jkunu meħtieġa 
migrazzjonijiet tal-ispeċijiet għal ħabitat adattat ġdid u dawn jistgħu jsiru impossibbli bil-
frammentazzjoni tal-ħabitat li qed tiżdied fil-pajsaġġ. 

Hemm bżonn li jitjieb l-għarfien dwar il-frammentazzjoni tal-ħabitat u dwar kif dan jista’ 
jaffettwa l-konservazzjoni tal-ħabitat fit-tul. 

Il-valutazzjoni tal-impatt ta’ żviluppi ġodda fiż-żoni ta’ distribuzzjoni tal-ħabitats għandha 
tagħti aktar importanza lill-qerda jew lid-degradazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. 
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Tħawwil tal-foresti  

It-tħawwil tal-foresti sar f’żoni li qabel kienu okkupati minn dan it-tip ta’ ħabitat f’xi pajjiżi, 
eż. l-Italja, is-Slovakkja u l-Latvja. It-tisġir seħħ spiss bl-użu ta’ speċijiet mhux nattivi jew ta’ 
speċijiet li ma jikkorrispondux mal-veġetazzjoni potenzjali taż-żona (eż. Pinus sp., 
Cupressus sp., Picea sp.). Dan mhux qed jiġri spiss fil-preżent iżda xorta jista’ jseħħ għal 
raġunijiet ekonomiċi jew ta’ kaċċa. It-tħawwil ta’ siġar koniferi jista’ jwassal għal tibdil fil-
pH tal-ħamrija u, konsegwentement, fil-kompożizzjoni tal-komunitajiet tal-pjanti. Barra 
minn hekk, is-sistema tal-għeruq tas-siġar għandha t-tendenza li tbiddel l-istruttura tal-
ħamrija permezz tal-fratturazzjoni tal-ġibs. Fl-aħħar nett, id-dell ikkawżat mill-faxxina tas-
siġar jillimita l-aċċess għad-dawl u joħloq mikroklimi aktar imxarrba li huma ta’ detriment 
għaż-żamma ta’ dawn l-ispeċijiet tal-mergħat. 

Preservazzjoni/ konservazzjoni tal-foresti f’kunflitt mar-restawr tal-ħabitat 

F’xi Stati Membri jeżistu liġijiet dwar il-forestrija, bl-għan ta’ tkabbir jew ta’ preservazzjoni 
tal-foresti, u obbligi nazzjonali oħra, li jagħmluha diffiċli li jiġi rrestawrat it-tip ta’ ħabitat 
6210, ladarba s-suċċessjoni tkun avvanzata sew u l-ewwel stadji ta’ foresta bħal 
pereżempju l-popolamenti ta’ Pinus sylvestris ikunu qabdu sew. Dawn il-foresti tal-ewwel 
ġenerazzjoni speċjalment b’siġar li ma jdellux wisq, ta’ spiss ikun fihom biżżejjed speċijiet 
ta’ pjanti jew dijaspori tipiċi sabiex il-ħabitat 6210 preċedenti jiġi rrestawrat faċilment fi 
żmien relattivament qasir. Għalhekk għandu jiġi żgurat li ma jeżisti l-ebda ostakolu prattiku 
jew legali għar-restawr, bħal regoli dwar preservazzjoni jew kumpens għall-foresti wara s-
suċċessjoni minħabba l-abbandun tal-ġestjoni ta’ mergħat niexfa. 
 

Attivitajiet ta’ rikreazzjoni 

L-attivitajiet ta’ rikreazzjoni, meta jkunu jistgħu jsiru intensivi, jistgħu jipproduċu l-
kompattazzjoni u l-erożjoni tal-ħamrija, b’effetti negattivi sussegwenti fuq l-ispeċijiet tal-
flora u tal-fawna relatati ma’ dan it-tip ta’ ħabitat. Attivitajiet sportivi u ta’ divertiment fuq 
barra ġew irrapportati bħala pressjonijiet u theddidiet ta’ intensità medja u għolja għal dan 
it-tip ta’ ħabitat f’xi pajjiżi tal-UE (fid-dawl tar-rapportar skont l-artikolu 17).  

L-irfis eċċessiv jista’ jwassal għall-introduzzjoni ta’ speċijiet ta’ pjanti invażivi u espansivi, 
għall-iżvilupp ta’ veġetazzjoni ruderali u għat-tnaqqis tal-bijodiversità. 
 

Ġbir tal-pjanti 

Għalkemm il-ġbir tal-pjanti qed isir rari llum il-ġurnata, l-orkidi (mhux biss il-fjuri iżda wkoll 
il-basal) u xi speċijiet ta’ pjanti relatati ma’ dan it-tip ta’ ħabitat għandhom fjuri attraenti 
ħafna u f’postijiet partikolari din l-attività tista’ ssir theddida. Din l-azzjoni tista’ taffettwa 
l-vijabbiltà ta’ xi popolazzjonijiet ta’ speċijiet, u matulha jitnaqqsu l-materjali ta’ 
propagazzjoni tagħhom. 
 

3.4.2 Identifikazzjoni ta’ żoni fejn l-azzjoni hija urġenti sabiex jiġu miġġielda 
pressjonijiet għoljin 

Xi żoni jistgħu jiġu identifikati bħala partikolarment importanti sabiex jiġu miġġielda l-
impatti ewlenin fuq dan it-tip ta’ ħabitat f’xi pajjiżi. L-enfasi tindika b’mod ċar iż-żoni 
abbandunati kbar li juru sinjali ċari ta’ invażjoni tal-iscrubs, fejn l-introjtu minn ragħa 
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estensiv ma għadux profittabbli. Barra minn hekk, il-miżuri ta’ kumpens jew ta’ rikreazzjoni 
spiss ma jkunux ikkontrollati għal żmien itwal u għandha tiġi adottata ġestjoni fit-tul. 

Huwa importanti wkoll li tittieħed azzjoni f’żoni li jistgħu jkunu aktar suxxettibbli għall-
arrikkiment tan-nutrijenti (eż. fid-Danimarka) u f’żoni fejn il-ħabitat huwa frammentat 
ħafna (kif indikat fid-Danimarka u fl-Iżvezja). 

Xi rqajja’ ta’ kwalità għolja ta’ dan il-ħabitat li mhumiex fis-siti ta’ Natura 2000 għandu jkun 
jistħoqqilhom attenzjoni partikolari, kif indikat fl-Irlanda (Martin et al. 2018). 

Fil-kuntest Ewropew, għandha tingħata wkoll attenzjoni speċjali lill-aktar żoni mbiegħda 
(eż. iż-żona ta’ tranżizzjoni mir-reġjun Kontinentali għar-reġjun Boreali), fejn it-tip ta’ 
ħabitat mhux biss huwa anqas preżenti, iżda għandu wkoll anqas reżistenza u potenzjal ta’ 
rkupru aktar baxx. 
 
3.4.3 Proċeduri u metodoloġiji sabiex jiġu ddeterminati u vvalutati t-theddidiet u l-
pressjonijiet ewlenin għall-ħabitat 

B’mod ġenerali, ma hemm l-ebda proċedura u metodoloġija standard fil-livell tal-pajjiżi 
sabiex jiġu ddeterminati u vvalutati t-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin fuq il-ħabitat 
6210. Normalment, it-theddidiet u l-pressjonijiet ġew identifikati minn speċjalisti 
ambjentali fil-qasam u l-intensità tagħhom ġiet stmata fuq il-bażi ta’ għarfien espert.  

Xi pajjiżi bħalissa qed iħejju metodoloġiji standard sabiex jivvalutaw it-theddidiet u l-
pressjonijiet fuq il-ħabitats u fuq l-ispeċijiet ta’ interess Komunitarju. 

Xi kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati fir-rigward tal-valutazzjoni u tar-rapportar tat-
theddidiet u tal-pressjonijiet huma marbuta mad-distribuzzjoni u mal-intensità inugwali 
tagħhom. 

 
3.4.4 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 It-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin huma ċari u komuni fir-reġjuni bijoġeografiċi 
kollha u huma marbuta man-nuqqas ta’ ġestjoni adegwata. Dawn jinkludu, minn naħa, 
l-abbandun tal-art u nuqqas jew tnaqqis ta’ ragħa u ta’ ħsad, li jirriżultaw f’suċċessjoni 
tal-veġetazzjoni bl-espansjoni tal-iscrubs u tas-siġar. Min-naħa l-oħra, l-
intensifikazzjoni tar-ragħa tista’ twassal għall-ewtrofikazzjoni, għal tibdiliet fil-ħamrija, 
u għal tibdiliet fil-komunitajiet tal-veġetazzjoni u fil-fawna assoċjata. 

 Hemm bżonn li jiġu studjati aktar il-frammentazzjoni tal-ħabitat (tnaqqis tal-
konnettività tal-ħabitat) u l-impatt tagħha fuq l-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat. 

 It-tixrid ta’ speċijiet invażivi fil-ħabitat jeħtieġ li jiġi investigat u mmonitorjat aktar.  

 B’mod ġenerali, ma hemm l-ebda proċedura u metodoloġija standard fil-livell tal-pajjiżi 
sabiex jiġu ddeterminati u vvalutati t-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin fuq il-ħabitat 
6210 u għandhom jiġu żviluppati metodi standard bħal dawn. 
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3.5 Effetti tat-tibdil fil-klima 

Ma hemmx biżżejjed għarfien dwar l-effetti possibbli tat-tibdil fil-klima fuq dan it-tip ta’ 
ħabitat. Jeħtieġ li jiġu esplorati aktar analiżi tal-vulnerabbiltà u l-esperjenzi fil-monitoraġġ 
tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq it-tip ta’ ħabitat 6210 fil-livell Ewropew sabiex jiġu 
identifikati miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima. 
 
3.5.1 Evidenza tal-effetti tat-tibdil fil-klima fuq il-ħabitat 6210 

Ma hemmx wisq evidenza ta’ effetti tat-tibdil fil-klima fuq il-ħabitat 6210, peress li dan ma 
ġiex ivvalutat fid-dettall u jidher li ma hemm l-ebda studju speċifiku dwar tali effetti fil-
biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Fil-fatt, it-tibdil fil-klima ma ġiex irrapportat fir-rapport tal-Artikolu 
17 (perjodu 2007-2012) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats bħala theddida jew pressjoni għolja 
għall-ħabitat 6210 fi kwalunkwe Stat Membru. 

Il-Lista l-Ħamra Ewropea riċenti tal-Ħabitats (Janssen et al., 2016) tirreferi l-mergħat niexfa 
semi-naturali 6210 għal żewġ tipi ta’ mergħat (E1.2a, E1.1i). F’każ minnhom, it-tibdil fil-
klima ġie inkluż fil-lista speċifika ta’ pressjonijiet u ta’ theddidiet.  

Fl-Irlanda, hemm xi evidenza li l-fatturi klimatiċi li huma importanti sabiex tiġi ddefinita l-
medda ta’ dan il-ħabitat tal-Anness I inbidlu f’dawn l-aħħar 12-il sena. Għadha għaddejja l-
investigazzjoni dwar kif il-livelli ta’ xita fis-sajf żdiedu matul l-aħħar għaxar snin u dwar kif 
dan qed ikollu impatt fuq il-komunitajiet tal-mergħat. Leahy & Kiely 2011 jenfasizzaw il-
problemi li ġġib magħha żieda fl-avvenimenti ta’ għargħar (iċċitati f’NPWS 2013).  Matul l-
istħarriġ dwar l-Iskema ta’ Monitoraġġ tal-Mergħat (2015-2017), ġie nnotat li l-
kompożizzjoni tal-ispeċijiet f’sit minnhom ġiet affettwata b’mod negattiv minħabba s-sjuf 
b’aktar xita (Martin et al 2018).  

F’xi pajjiżi (eż.. l-Italja) fenomeni relatati mat-tibdil fil-klima, bħal nixfiet u temperaturi li 
qed jiżdiedu matul is-sajf, huma meqjusa bħala theddida li tista’ taffettwa l-ħabitat u 
probabbilment huma l-bażi tal-każijiet osservati ta’ tnaqqis u ta’ erożjoni tal-ħamrija, li 
jistgħu jwasslu għal tibdiliet drastiċi fl-istruttura u fil-kompożizzjoni floristika, favur 
speċijiet annwali li huma tolleranti għan-nixfiet. 

Fi Franza, ġew osservati xi effetti fil-wasla ta’ speċijiet ta’ annimali tad-distribuzzjoni tan-
Nofsinhar fir-reġjun tan-Normandija (il-wied tal-Eure u l-wied tas-Seine) fejn il-ħabitat 
6210 għandu rwol partikolari fl-ilqigħ u fid-dispersjoni ta’ dawn l-ispeċijiet. 

Madankollu, l-evidenza sperimentali fit-tul fir-Renju Unit tindika li l-ħabitat huwa reżistenti 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima (fil-forma ta’ nixfiet fis-sajf u tisħin fix-xitwa) (Grime et al 
2008).  

It-tibdil fil-klima jista’ jippromwovi wkoll l-iżvilupp ta’ speċijiet aljeni invażivi li huma anqas 
sensittivi għal tibdiliet fl-ambjent.  

 
3.5.2 Vulnerabbiltà tal-ħabitat għat-tibdil fil-klima u l-kapaċità ta’ adattament tiegħu 

Ftit studji ppruvaw jimmudellaw ir-rispons ta’ xi tipi ta’ mergħat għat-tibdil fil-klima. It-tipi 
ta’ ħabitats huma entitajiet kumplessi b’natura dinamika, u għalhekk l-immudellar tad-
distribuzzjoni futura tagħhom għandu jkun ibbażat fuq l-elementi kostitwenti tagħhom, u 
b’mod partikolari l-ispeċijiet ta’ pjanti karatteristiċi tagħhom (Bittner et al. 2011). 
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Madankollu, ir-relazzjonijiet u l-funzjonijiet interspeċifiċi jinbidlu wkoll meta jaslu speċijiet 
ġodda jew jintilfu speċijiet u jistgħu jirriżultaw f’tipi ta’ ħabitats ġodda jew modifikati 
b’reazzjoni mhux mistennija differenti għall-varjabbli klimatiċi. 

Fil-livell tal-UE hemm diversi studji ta’ mmudellar li saru li jindikaw li se jseħħu aktar 
għargħar u nixfiet itwal (ICCP 2007). Is-simulazzjoni tal-okkorrenza ta’ diversi tipi ta’ 
ħabitats protetti tal-mergħat fl-Ewropa sal-2060 taħt l-influwenza tat-tibdil fil-klima turi li 
l-okkorrenza ġenerali ta’ ħabitats protetti tal-mergħat fl-Ewropa se tonqos (Bittner et al. 
2011). Madankollu, għal ċerti tipi ta’ ħabitats, it-tibdil fil-klima jista’ jġib kundizzjonijiet 
klimatiċi aktar favorevoli f’ċerti żoni. Pereżempju, perjodi ta’ nixfa itwal u aktar frekwenti 
jistgħu jżidu ż-żoni ta’ ħabitats ta’ mergħat niexfa (6120*, 6210) fit-Tramuntana tal-Ewropa 
(Rusina, 2017). 

Huwa mistenni li l-medda tal-biċċa l-kbira tal-ispeċijiet se tiċċaqlaq lejn il-Grigal minħabba 
t-tibdil fil-klima. Il-meded tal-għasafar Ewropej se jinbidlu b’medja ta’ 550 km u se jonqsu 
b’medja ta’ 20 % (Huntley et al. 2008). Speċijiet b’potenzjal ta’ dispersjoni aktar baxx minn 
dak tal-għasafar (pereżempju, pjanti u invertebrati) jistgħu jkunu saħansitra aktar 
affettwati mit-tibdil fil-klima. Hekk kif tinbidel il-medda tal-ispeċijiet, il-komunitajiet tal-
ispeċijiet u l-interazzjoni bejn l-ispeċijiet se jinbidlu wkoll. Dan jista’ jikkawża komunitajiet 
ta’ speċijiet mhux saturati b’riskju għoli ta’ introduzzjoni u ta’ tixrid ta’ speċijiet invażivi 
(Auniņš 2009).   

Buse et al. (2015) jirrapportaw li l-mergħat kserofitiċi jidhru li huma anqas vulnerabbli 
għat-tibdil fil-klima minn tipi ta’ ħabitats oħra studjati minnhom, filwaqt li l-mergħat 
muntanjużi mesofiliċi rriżultaw li x’aktarx se jiġu affettwati minn tibdiliet klimatiċi, 
speċjalment fil-kompożizzjoni u fl-abbundanza tal-ispeċijiet. 

Fil-Polonja huma previsti perjodi itwal sħan fis-sajf, li jistgħu jkunu saħansitra ta’ benefiċċju 
għall-ħabitat 6210. Madankollu, xi speċijiet tipiċi bħall-Pulsatilla spp. jistgħu jiġu affettwati 
b’mod negattiv minn nixfiet twal fis-sajf jew minn nuqqas ta’ perjodi ta’ ġlata fix-xitwa, 
peress li hemm xi evidenza li l-ġlata hija meħtieġa sabiex jirnexxu n-nwar u l-produzzjoni 
taż-żerriegħa tal-Pulsatilla, Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
L-impatt tal-varjabbiltà tat-temp fuq id-dinamika ta’ komunità tal-pjanti f’mergħa niexfa 
ġie studjat minn Dostálek & Frantík (2011) fir-Repubblika Ċeka. Instabu korrelazzjonijiet 
bejn gruppi funzjonali differenti ta’ speċijiet u speċijiet individwali u l-varjabbiltà tat-temp. 
Matul studju fuq 9 snin f’ħames riżervi naturali, ġew osservati r-risponsi li ġejjin tal-
veġetazzjoni ta’ mergħat niexfa għall-kundizzjonijiet tat-temp: (i) kundizzjonijiet aktar 
imxarrbin, speċjalment fix-xitwa, affettwaw id-dominanza u r-rikkezza tal-ispeċijiet ta’ 
ħaxix perenni u t-tnaqqis tal-pjanti tar-rożetta; (ii) it-temperaturi ogħla minn sena għal 
sena fix-xitwa pproduċew tnaqqis fid-dominanza ta’ graminojdi qosra u ta’ nongraminojdi 
rampikanti; (iii) in-nixfa fir-rebbiegħa affettwat b’mod negattiv l-abbundanza globali, 
speċjalment l-abbundanza ta’ speċijiet dikotiledonużi, u r-rikkezza tal-ispeċijiet. 
Madankollu, dawn ir-relazzjonijiet jistgħu jidhru b’modi differenti f’postijiet differenti, u 
f’xi każijiet il-veġetazzjoni ta’ postijiet differenti tista’ tirreaġixxi għall-kundizzjonijiet tat-
temp b’modi kontrastanti. 

Xi esperti involuti fit-tħejjija ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni semmew li l-mergħat għonja fl-
ispeċijiet huma adattati tajjeb għall-kundizzjonijiet tat-temp li jistgħu jinbidlu. L-ispeċijiet 
kserotermiċi jieħdu vantaġġ fi snin niexfa, filwaqt li dawk mesofitiċi jiddominaw fi snin li 
jaraw aktar xita. 

Skont xi esperti, il-ħabitat innifsu huwa prattikament indipendenti mil-livell tal-ilma ta’ taħt 
l-art, u l-ispeċijiet tiegħu huma adattati l-aktar għall-kundizzjonijiet niexfa u semi-niexfa. 
Għalhekk, mhumiex mistennija impatti diretti u osservabbli sew. L-impatt indirett (iż-żieda 
fil-vulnerabbiltà u t-tnaqqis fil-kapaċità ta’ adattament) ma għandux jiġi eskluż minħabba 
l-ġestjoni li possibbilment tinbidel u r-rwol emerġenti potenzjali tal-invażuri – madankollu, 
tali impatti jistgħu jiġu analizzati biss fi studji ta’ każijiet lokali. 

L-effetti possibbli jistgħu jintrabtu, f’xi każijiet, mal-effett tat-tibdil fil-klima fuq l-ilma 
minħabba d-dipendenza fuq in-nuqqas ta’ ilma sabiex tinżamm l-istruttura distintiva tal-
flora u tal-mergħat matul l-istaġun niexef. 
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3.5.3 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 Minħabba n-nuqqas ta’ għarfien u ta’ evidenza dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima fuq dan 
il-ħabitat, jidher xieraq li jiġu promossi studji sabiex jimtela dan in-nuqqas ta’ għarfien, 
tiġi analizzata l-vulnerabbiltà tal-ħabitat għat-tibdil fil-klima u jiġu identifikati miżuri 
possibbli ta’ adattament. Dawn l-istudji għandhom jinkludu wkoll speċijiet ta’ 
invertebrati tipiċi u speċijiet potenzjalment vulnerabbli jew sensittivi 
b’metapopolazzjonijiet. 

 Sabiex wieħed jikkuntrasta mal-konsegwenzi possibbli tat-tibdil fil-klima, tista’ tintuża 
ġermoplażma lokali (żrieragħ, propaguli) idderivata minn żoni tal-madwar xierqa sabiex 
jissaħħu l-istruttura, id-densità u l-kompożizzjoni tal-flora tal-irqajja’ tal-ħabitat 
eżistenti, iżda kuntrast reali tal-kawżi ta’ din il-pressjoni jista’ jseħħ biss fuq skala akbar. 

 Il-prevenzjoni tal-frammentazzjoni tal-ħabitat u l-iżgurar tal-konnettività se jtejbu l-
kapaċità ta’ adattament tal-ħabitat 6210 għat-tibdil fil-klima. 
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4. OBJETTIVI TA’ KONSERVAZZJONI U TA’ ĠESTJONI TAL-ĦABITATS 
 
Dawn il-mergħat jinżammu b’ġestjoni regolari permezz ta’ ragħa u/jew ta’ ħsad estensiv. 
L-azzjonijiet ta’ restawr jistgħu jkunu meħtieġa wkoll sabiex jiġu rkuprati ż-żona, l-
istruttura u l-funzjonijiet fejn il-mergħat diġà huma degradati b’mod sinifikanti jew 
sparixxew. Il-monitoraġġ tal-impatt tal-ġestjoni tal-ħabitat huwa importanti wkoll.  

L-objettivi u l-prijoritajiet ta’ konservazzjoni jistgħu jiġu ddefiniti fil-livell tar-reġjun 
bijoġeografiku sabiex jinkiseb Stat ta’ Konservazzjoni Favorevoli u sabiex jiġu indirizzati t-
theddidiet ewlenin għall-ħabitat, eż. titjib taż-żona, tal-istruttura, tal-funzjoni, ħtiġijiet ta’ 
restawr. Dawn imbagħad jeħtieġ li jiġu tradotti f’objettivi speċifiċi fil-livell tal-pajjiżi. 

L-objettivi ta’ konservazzjoni jridu jiġu stabbiliti wkoll fis-siti ta’ Natura 2000 sabiex jiġi 
mmassimizzat il-kontribut tas-siti sabiex jinkiseb stat ta’ konservazzjoni favorevoli tal-
ħabitat.  

Se tkun meħtieġa wkoll azzjoni barra mis-siti ta’ Natura 2000 sabiex jiġu żgurati l-
konservazzjoni, il-varjabbiltà ekoloġika u l-konnettività adegwata fit-tul tagħhom 

 

4.1 Sfond u kuntest 

Id-Direttiva dwar il-Ħabitats tirrikjedi li jiġu stabbiliti u implimentati miżuri ta’ 
konservazzjoni sabiex jinżammu jew jiġu rrestawrati għal stat ta’ konservazzjoni favorevoli 
t-tipi ta’ ħabitats u l-ispeċijiet ta’ interess Komunitarju. Skont id-Direttiva, l-istat ta’ 
konservazzjoni ta’ ħabitat naturali jitqies bħala “favorevoli” meta:  

 l-medda u ż-żoni naturali li jkopri f’dik l-estensjoni ikunu stabbli jew qed jiżdiedu, 

 l-istruttura speċifika u l-funzjonijiet li huma meħtieġa sabiex jinżamm fit-tul ikunu 
jeżistu u x’aktarx jibqgħu jeżistu fil-ġejjieni prevedibbli, u  

 l-istat ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet tipiċi tiegħu jkun favorevoli. 

Id-Direttiva teħtieġ ukoll l-istabbiliment tan-network Natura 2000 ta’ żoni speċjali ta’ 
konservazzjoni, fejn għandhom jiġu stabbiliti u implimentati l-miżuri ta’ konservazzjoni 
meħtieġa għat-tipi ta’ ħabitats u għall-ispeċijiet li jinsabu fis-siti, kif ukoll sistema ta’ 
protezzjoni sabiex jiġu evitati d-deterjorament tal-ħabitats u t-tfixkil tal-ispeċijiet li 
għalihom ġew iddeżinjati ż-żoni. Dan jeħtieġ ukoll li jiġu vvalutati pjanijiet jew proġetti 
sabiex jiġu evitati effetti avversi fuq l-integrità tas-siti. 

L-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 tirrikjedi li sal-2020 l-Istati Membri 
jirrestawraw tal-anqas 15 % tal-ekosistemi degradati fit-territorji tagħhom. L-istrateġija 
għandha wkoll l-għan li tikseb titjib sinifikanti u li jista’ jitkejjel fl-istat ta’ konservazzjoni 
tal-ispeċijiet u tal-ħabitats protetti skont iż-żewġ Direttivi dwar in-Natura. L-Istrateġija 
tagħti wkoll attenzjoni partikolari għall-iżgurar tal-ġestjoni effettiva tas-siti ta’ Natura 2000, 
b’mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni tas-siti u tal-miżuri 
ta’ konservazzjoni, kif ukoll għall-integrazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ ġestjoni tal-ispeċijiet u tal-
ħabitats f’politiki ewlenin dwar l-użu tal-art u tal-ilma kull fejn possibbli.  
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4.2 Objettiv ġenerali ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni 

Bl-għan ġenerali li jinkiseb stat ta’ konservazzjoni favorevoli, il-pjan jissuġġerixxi l-
istabbiliment ta’ objettivi ġenerali għall-konservazzjoni u għall-ġestjoni ta’ dan it-tip ta’ 
ħabitat fil-livell bijoġeografiku, li mbagħad għandhom jissarrfu f’objettivi aktar speċifiċi fil-
livell tal-pajjiżi. Il-pjan jissuġġerixxi wkoll l-identifikazzjoni ta’ siti u ta’ żoni ta’ prijorità 
sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni tal-ħabitat u bħala kontribut għall-objettivi stabbiliti 
f’livell ogħla (eż. bijoġeografiku, nazzjonali) kemm ġewwa kif ukoll barra n-network Natura 
2000. 

 

4.3 Stabbiliment ta’ objettivi fil-livell bijoġeografiku u tal-pajjiżi  

Fil-livell bijoġeografiku u tal-pajjiżi, jeħtieġ li jitqiesu l-istat ta’ konservazzjoni (CS) tat-tip 
ta’ ħabitat u l-parametri li jiddefinixxu dan l-istat (iż-żona, l-istruttura u l-funzjonijiet, il-
prospetti futuri), u li jiġu analizzati t-theddidiet jew il-kombinament ta’ theddidiet li setgħu 
kkawżaw l-istat attwali u li jiddeterminaw ix-xejriet. 

Fejn is-CS ikun Favorevoli: l-objettivi għandu jkollhom l-għan li jżommu l-ħabitat fi stat 
favorevoli billi jżommu sistema ta’ ġestjoni xierqa tal-ħabitat u jipprevjenu t-theddidiet u 
l-pressjonijiet possibbli li jistgħu jaffettwaw l-istat tiegħu. 

Fejn is-CS ma jkunx favorevoli (Inadegwat - U1 jew Ħażin - U2), dan għandu jittejjeb. Skont 
l-istat tal-parametri li jiġu vvalutati fi stat mhux favorevoli, dan jista’ jirrikjedi: 

- It-titjib tal-medda  
- It-titjib taż-żona 
- It-titjib tal-istruttura u tal-funzjonijiet 
- It-titjib tal-prospetti futuri. 

It-titjib tal-medda u taż-żona jkun jeħtieġ ir-restawr tal-ħabitat f’siti xierqa, filwaqt li fl-
istess ħin ma jitħallewx jonqsu l-erja totali tal-ħabitat u n-numru ta’ lokalitajiet tal-ħabitat 
fil-pajjiż. Għandhom jiġu identifikati u jintgħażlu siti xierqa għar-restawr tal-ħabitat fil-
pajjiżi fil-livell bijoġeografiku bl-għan li jiġu żgurati l-konservazzjoni fit-tul tal-ħabitat u tal-
ispeċijiet assoċjati tiegħu, il-varjabbiltà ekoloġika tiegħu u l-konnettività adegwata fil-
medda naturali tiegħu. 

It-titjib tal-istruttura u tal-funzjonijiet. L-istruttura u l-funzjonijiet ta’ tip ta’ ħabitat 
jikkonċernaw il-kompożizzjoni u d-diversità tal-ispeċijiet tiegħu, il-funzjonijiet ekoloġiċi u l-
proċessi li jsostnu l-ħabitat, kif ukoll il-konnettività ekoloġika. It-titjib tal-istruttura u tal-
funzjonijiet jista’ jkun meħtieġ f’żoni fejn il-ħabitat huwa degradat. Dan jinvolvi r-restawr 
u l-prevenzjoni ta’ aktar degradazzjoni permezz tat-tneħħija u tat-tnaqqis tat-theddidiet u 
tal-pressjonijiet ewlenin li jaġixxu fuq it-tip ta’ ħabitat. It-titjib tal-istruttura u tal-
funzjonijiet tal-ħabitat jeħtieġ ukoll li jiġu kkunsidrati d-diversità u d-distribuzzjoni tal-
komunitajiet ta’ pjanti u tal-ispeċijiet karatteristiċi tal-ħabitat f’livell nazzjonali. 



 

56 

It-titjib tal-prospetti futuri normalment jeħtieġ li jiġu indirizzati l-kawżi sottostanti tat-
theddidiet u tal-pressjonijiet ewlenin fuq il-ħabitat sabiex it-tendenzi fil-parametri 
differenti jkunu jistgħu jitjiebu. Xi eżempji f’dan ir-rigward jistgħu jkunu: li titnaqqas id-
depożizzjoni ta’ nutrijenti atmosferiċi, li jitwaqqfu l-espansjoni taż-żona tal-iscrubs u l-
ispeċijiet invażivi, li jiġi evitat l-abbandun u li tiġi żgurata ġestjoni xierqa taż-żoni fejn jinsab 
il-ħabitat, eċċ. 
 
 

Objettivi ġenerali 

Fil-livell bijoġeografiku u tal-pajjiżi, il-pjan jissuġġerixxi l-objettivi ġenerali li ġejjin: 

 Li jinżammu l-medda u ż-żona u fejn meħtieġ li tiġi rrestawrata u tiżdied iż-żona, li 
jinżammu jew jittejbu l-istruttura u l-funzjoni ta’ dawn il-mergħat (skont l-istat attwali 
ta’ dawn il-parametri) u li jiġi żgurat prospett futur favorevoli fuq iż-żona ta’ 
distribuzzjoni kollha tagħhom fuq terminu medju-twil. 

 Li tiġi żgurata l-preservazzjoni tad-diversità ekoloġika tat-tip ta’ ħabitat u tal-
komunitajiet karatteristiċi tal-pjanti tiegħu kif ukoll ta’ speċijiet invertebrati tipiċi bħad-
dakkara fiż-żona ta’ distribuzzjoni tiegħu. Dan jista’ jinvolvi l-istabbiliment ta’ għanijiet 
speċifiċi għal kull pajjiż filwaqt li jitqiesu d-diversità u karatteristiċi partikolari li 
għandhom jiġu ppreservati fir-reġjun kollu. 

 Li tiġi żgurata l-konnettività ekoloġika fil-medda kollha tal-ħabitat. Huwa importanti li 
tiġi żgurata l-konnettività fost iż-żoni fejn jinsab dan il-ħabitat peress li dawn għandhom 
rwol importanti fil-konnessjoni ta’ popolazzjonijiet ta’ xi speċijiet bħal friefet jew 
dakkara rilevanti oħra, fost speċijiet oħra ta’ fawna u ta’ flora. Il-ħolqien ta’ ħabitats ta’ 
tranżizzjoni b’veġetazzjoni fil-mira sabiex titjieb il-konnettività tal-pajsaġġ huwa 
meħtieġ għall-funzjonament tal-metapopolazzjonijiet tal-pjanti u tal-annimali. 

 Li jiġu kondiviżi u armonizzati l-għarfien u l-esperjenza fil-protezzjoni u fil-ġestjoni tal-
ħabitat fost il-pajjiżi fl-istess reġjun bijoġeografiku.  

 Li jiġu żviluppati approċċi simili fi skemi ta’ appoġġ (eż. rigward tipi ta’ 
sussidji/inċentivi) fil-pajjiżi kollha tal-istess reġjun bijoġeografiku. 

 

 
4.3.1 Miri u valuri kwantitattivi għall-objettivi ta’ konservazzjoni 

F’xi pajjiżi ġew stabbiliti miri speċifiċi għat-titjib tal-istat ta’ konservazzjoni, eż. f’termini ta’ 
żona tal-ħabitat li għandha tiġi rrestawrata. F’każijiet oħra, huma stabbiliti biss objettivi 
aktar ġenerali. Hawn taħt jingħataw xi eżempji. Il-valuri kwantitattivi għall-objettivi ta’ 
konservazzjoni jistgħu jiġu stabbiliti aħjar meta l-FRV(s) għat-tip ta’ ħabitat ikun(u) 
magħruf(a). 

Eżempji ta’ objettivi ta’ konservazzjoni għall-mergħat niexfa 6210 f’xi wħud mill-Istati 
Membri 

- Il-Belġju (Flanders): żieda tal-erja sa 7.8 ettari, li hija żieda ta’ 875 % fir-rigward tal-erja 
attwali. SIK wieħed bil-ħabitat 6210 huwa kklassifikat bħala sit essenzjali. 

- Il-Latvja: l-iżgurar tal-konnettività tal-pajsaġġ u tal-proċessi ekoloġiċi karatteristiċi 
(diversità tal-istruttura tal-veġetazzjoni u ċiklu tan-nutrijenti). Ir-restawr ta’ ħabitats 
xierqa sabiex jitjieb in-numru ta’ lokalitajiet u l-istat ta’ konservazzjoni ta’ speċijiet 
tipiċi, rari u vulnerabbli u l-popolazzjonijiet tagħhom. Ir-restawr u ż-żamma tad-
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diversità tal-ispeċijiet u tal-komunitajiet ta’ likeni, muski, invertebrati u pjanti ogħla 
(Rūsiņa, 2017) 

- Il-Lussemburgu: l-espansjoni tal-erja tal-ħabitat permezz tal-iżvilupp ta’ żoni 
b’potenzjal għall-estensifikazzjoni, għar-restawr ta’ żoni tal-ħabitat li jintużaw b’mod 
intensiv, kif ukoll għar-restawr ta’ żoni abbandunati u degradati. Ġiet stabbilita mira 
ta’ mill-inqas 350 ettaru għar-restawr tal-ħabitat (kif ukoll għar-restawr taż-żoni tal-
ħabitat fir-reġjun tal-estrazzjoni, li mhumiex inklużi f’din il-mira peress li mhumiex 
kwantifikabbli). (Naumann et al 2013) Il-ħolqien ta’ network ekoloġiku ta’ mergħat 
niexfa semi-naturali u l-iżgurar ta’ skambju ġenetiku bejn mergħat kalkarji.  

 

4.4 Stabbiliment tal-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti 

Kif intqal qabel fit-test, ġew iddeżinjati 4,437 sit ta’ Natura 2000 għall-protezzjoni u għall-
konservazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. Ħafna minn dawn is-siti ġew iddeżinjati bħala Żoni 
Speċjali ta’ Konservazzjoni u ġew stabbiliti objettivi ta’ konservazzjoni u miżuri ta’ 
konservazzjoni għal dawn iż-żoni.  

L-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti jeħtieġ li jiġu stabbiliti fis-siti ta’ Natura 2000 
bl-għan li jiġu stabbiliti l-miżuri ta’ konservazzjoni meħtieġa għat-tipi ta’ ħabitats u għall-
ispeċijiet li jimmotivaw id-deżinjazzjoni tas-sit19. 

L-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti għandhom jiddefinixxu l-kundizzjoni li 
għandha tinkiseb mit-tip ta’ ħabitat fis-siti sabiex jiġi mmassimizzat il-kontribut tas-siti 
għall-kisba ta’ stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-livell nazzjonali, bijoġeografiku jew 
Ewropew. 

L-istabbiliment tal-objettivi ta’ konservazzjoni jkun jeħtieġ valutazzjoni tal-importanza 
relattiva ta’ kull sit għall-konservazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat u tal-potenzjal reali ta’ kull 
sit għall-ħabitat, li jeħtieġ investigazzjoni tal-aspetti li ġejjin: 

- L-importanza ta’ kull sit għall-ilħuq tal-objettivi fil-livell bijoġeografiku u tal-pajjiżi. 
- il-kundizzjonijiet attwali tal-ħabitat f’kull sit u l-potenzjal għall-irkupru jew għar-

restawr tiegħu 
- il-ġestjoni storika li żammet il-ħabitat jew it-tibdiliet u l-fatturi li setgħu wasslu 

għad-degradazzjoni tal-ħabitat, u l-impatti possibbli fit-tul. 

Ladarba titlesta din l-analiżi, jista’ jsir rieżami tal-objettivi ta’ konservazzjoni diġà stabbiliti 
għas-siti ta’ Natura 2000 fejn jinsab il-ħabitat sabiex tiġi aġġustata jew tittejjeb id-
definizzjoni tagħhom fejn meħtieġ. Barra minn hekk, l-objettivi korrispondenti għal dawk 
is-siti fejn l-objettivi ta’ konservazzjoni għadhom ma ġewx stabbiliti għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dawl tal-importanza, tal-kundizzjonijiet u tal-potenzjal relattivi tagħhom għat-
tip ta’ ħabitat. 
 
Meta jiġu ddefiniti l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-sit, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll l-
aspetti li ġejjin:  

                                                 
19 Nota tal-Kummissjoni dwar l-Istabbiliment tal-Objettivi ta’ Konservazzjoni għas-Siti ta’ Natura 2000 
(2012), disponibbli fuq 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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- Ir-rekwiżiti ekoloġiċi tal-ħabitat f’kull sit partikolari, 
- it-theddidiet u l-pressjonijiet li jaġixxu fuq is-sit u li jistgħu jaffettwaw il-ħabitat, 
- il-kundizzjonijiet fiż-żoni tal-madwar, li jistgħu jinfluwenzaw l-istat tal-ħabitat fis-

sit. 
 
Hawn taħt (Tabella 6) huwa ppreżentat eżempju ta’ objettivi ta’ konservazzjoni pjuttost 
dettaljati stabbiliti għal dan it-tip ta’ ħabitat f’ŻSK partikolari fl-Irlanda. 
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Tabella 7. Objettivi ta’ konservazzjoni stabbiliti għall-ħabitat (6210) f’ŻSK fl-Irlanda 
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Barra minn hekk, skont il-kopertura ta’ dan il-ħabitat min-network Natura 2000, jista’ jkun 
hemm bżonn li tittieħed azzjoni barra miż-żoni protetti sabiex jiġu żgurati l-konservazzjoni 
fit-tul tal-ħabitat, il-varjabbiltà ekoloġika tiegħu u konnettività adegwata fil-medda naturali 
tiegħu, kif ukoll għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet assoċjati mal-ħabitat.  

It-Tabella 4 fil-paġni 33-34 tipprovdi l-erja perċentwali ta’ dan it-tip ta’ ħabitat f’Natura 
2000 skont il-pajjiż u r-reġjun bijoġeografiku (fuq il-bażi tal-informazzjoni mis-Sett ta’ Data 
tal-Artikolu 17). Għandha ssir analiżi aktar dettaljata fil-livell nazzjonali u bijoġeografiku, 
sabiex jiġu ddeterminati l-aktar żoni xierqa għat-titjib tal-istat ta’ konservazzjoni jew għar-
restawr tal-ħabitat.  
 

4.4 Determinazzjoni tal-objettivi u tal-approċċi ta’ ġestjoni f’qasam 
partikolari 
 
Skont il-kundizzjoni tal-mergħa, jistgħu jkunu meħtieġa l-manutenzjoni, ir-restawr jew il-
ħolqien mill-ġdid (ara d-definizzjonijiet hawn taħt). 
 
Illustrazzjoni 16. Approċċi ta’ ġestjoni fil-konservazzjoni tal-mergħat semi-naturali (Rusina (ed.) 
2017) 
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Il-manutenzjoni ta’ mergħat semi-naturali tinvolvi l-preservazzjoni u ż-żamma tal-
kompożizzjoni tal-ispeċijiet u tal-karatteristika tal-istruttura tal-mergħat semi-naturali u 
tal-kundizzjonijiet u tal-proċessi ekoloġiċi meħtieġa għaż-żamma tagħhom f’kundizzjoni 
favorevoli. Normalment dan jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ miżuri rikorrenti (ragħa, ħsad, 
eċċ.) ta’ spiss fuq bażi annwali. Hemm bżonn ta’ attenzjoni speċjali sabiex jitqiesu wkoll il-
ħtiġijiet ta’ ġestjoni ta’ komunitajiet ta’ invertebrati tipiċi. Hemm numru dejjem akbar ta’ 
eżempji, fejn is-siti ta’ mergħat niexfa ġestiti jmorru tajjeb ħafna f’termini ta’ speċijiet ta’ 
pjanti u ta’ veġetazzjoni tipiċi, li madankollu huma virtwalment vojta fir-rigward ta’ 
speċijiet ta’ invertebrati tipiċi bħal pereżempju l-friefet. It-tnaqqis tal-insetti fil-Ħabitats 
tal-Anness I intwera li jseħħ b’mod wiesa’ tal-anqas f’xi reġjuni fil-Ġermanja f’żoni protetti 
sew (Hallmann et al. 2017) iżda anki f’pajjiżi oħra, bħal pereżempju n-Netherlands 
(Hallmann et al. 2018), u huwa ssuspettat li huwa problema li tolqot l-Ewropa kollha jekk 
mhux id-dinja kollha. Fost fatturi importanti ssuspettati li huma r-raġunijiet ewlenin, hemm 
il-pestiċidi inklużi l-kisjiet taż-żrieragħ, il-ġestjoni monotona u simultanja fuq żoni kbar 
bħall-ħsad ta’ żoni sħaħ fejn jinsabu l-ħabitats f’sit fi żmien jum jew tnejn, u l-
frammentazzjoni. Għalhekk, anki l-komponenti tal-fawna jeħtieġu ġestjoni effettiva. 

Ir-restawr jinvolvi t-titjib tal-kundizzjoni tal-mergħat fejn xi wħud mill-karatteristiċi jew 
mill-proċessi tat-tip ta’ ħabitat tal-mergħat għadhom preżenti. Pereżempju, ir-restawr ta’ 
mergħat bi tkabbir eċċessiv ta’ arbuxelli fejn għadhom preżenti l-kundizzjonijiet u l-
proċessi ekoloġiċi li jsostnu l-ħabitat (eż. il-kompożizzjoni tal-ħamrija u l-proprjetajiet 
kimiċi).  Ir-restawr ekoloġiku normalment jinkludi miżuri ta’ darba, bħall-qtugħ ta’ siġar u 
ta’ arbuxelli jew l-immolar tal-għeruq. Dan jista’ jinvolvi wkoll ragħa u ħsad aktar intensivi 
fuq ċertu perjodu ta’ żmien sakemm it-tkabbir mill-ġdid tal-arbuxelli jiġi kkontrollat u jkunu 
jistgħu jitwettqu ragħa jew ħsad ta’ manutenzjoni aktar estensivi u regolari (Rusina, 2017). 

Il-ħolqien mill-ġdid ta’ mergħat semi-naturali jinvolvi l-ħolqien tal-kundizzjonijiet 
ambjentali meħtieġa għall-ħabitat u l-introduzzjoni tal-ispeċijiet karatteristiċi tal-ħabitat 
f’post fejn il-ħabitat ikun sparixxa. Il-ħolqien mill-ġdid tal-ħabitats jista’ jkun aktar rilevanti 
f’pajjiżi fejn iż-żona tal-ħabitat attwali tkun iżgħar miż-żona li tista’ tipprovdi stat ta’ 
konservazzjoni favorevoli għall-ispeċijiet u għall-komunitajiet tagħha, u fejn iż-żona 
eżistenti tkun qed tonqos minħabba abbandun, intensifikazzjoni jew kawżi oħra li wasslu 
għall-għajbien tal-ħabitat. Il-ħolqien mill-ġdid jista’ tal-anqas jikkumpensa parzjalment 
għall-konsegwenzi tal-qerda tal-ħabitat u għat-tnaqqis taż-żona tiegħu.  

Il-prinċipju ta’ gwida huwa li dejjem ikun aħjar li jitħarsu u jinżammu l-ekosistemi naturali 
billi, fejn ikun possibbli, jiġu eliminati l-effetti negattivi u l-pressjonijiet estensivi, peress li 
r-restawr ta’ ekosistemi degradati dejjem jinvolvi r-riskju ta’ falliment u kostijiet għoljin. 
Ħafna valuri naturali jistgħu jġarrbu ħsara irreparabbli u r-riżorsi u l-investimenti meħtieġa 
sabiex jiġu rrestawrati l-ekosistemi naturali jaqbżu bil-kbir ir-riżorsi meħtieġa għall-
preservazzjoni tagħhom. Il-kostijiet jiżdiedu aktar ma jiżdied il-livell ta’ degradazzjoni. 
Għalhekk, il-konservazzjoni u l-manutenzjoni xierqa tal-ekosistemi naturali dejjem huma 
prijorità, u r-restawr jew il-ġestjoni għandhom jintużaw biss bħala għodda għall-irkupru ta’ 
ekosistemi li diġà jkunu degradati. Ħabitats maħluqa mill-ġdid spiss jibqgħu aktar foqra fl-
ispeċijiet anke fuq terminu twil f’pajsaġġ frammentat fejn ir-rikolonizzazzjoni tkun aktar 
diffiċli jew saħansitra impossibbli għal xi speċijiet. 

B’mod ġenerali, ir-restawr tas-sitwazzjoni “ideali” preċedenti (f’termini ta’ żona tal-
ħabitat, ta’ kompożizzjoni tal-ispeċijiet u ta’ proċessi funzjonali) ikun possibbli biss jekk ma 
jkun hemm l-ebda kundizzjonijiet irriversibbli jew iddegradati b’mod sinifikanti fiż-żona u 
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fl-inħawi li jwasslu biex ir-restawr tal-ħabitat u tal-proċessi meħtieġa tiegħu jkun 
impossibbli (Rusina, 2017, jew Priede & Rūsiņa, 2017). Xi drabi jkun possibbli biss titjib tal-
istat.  

Ir-restawr ekoloġiku jew il-ħolqien ta’ ħabitat ta’ mergħat semi-naturali huwa proċess li 
jieħu ħafna żmien. Ir-restawr jista’ jikseb ir-riżultati malajr (eż. fi żmien sentejn) biss jekk il-
biċċa l-kbira tal-ispeċijiet karatteristiċi jkunu għadhom preżenti u jkunu qed iseħħu l-
proċessi ekoloġiċi kollha meħtieġa. Madankollu, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-proċess ta’ 
restawr jieħu tal-anqas 5-10 snin (Rusina, 2017) u għal restawr aktar komplut tal-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet ta’ invertebrati jieħu għexieren ta’ snin.  

Wara li l-attivitajiet ta’ restawr ikunu kisbu r-riżultati mistennija tagħhom, ikunu meħtieġa 
miżuri ta’ manutenzjoni sabiex il-mergħa tinżamm f’kundizzjoni tajba. Barra minn hekk, il-
miżuri ta’ restawr u ta’ manutenzjoni spiss ma jkunux strettament separati, iżda jistgħu 
jseħħu fl-istess ħin. 
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5. MIŻURI TA’ KONSERVAZZJONI U TA’ RESTAWR 
 

Iż-żamma ta’ dan il-ħabitat f’kundizzjoni tajba hija dipendenti fuq ragħa jew ħsad 
estensiv, skont il-kundizzjonijiet lokali u l-prattiki storiċi ta’ ġestjoni. Jista’ jkun meħtieġ 
ukoll il-kontroll tal-iscrubs jew ta’ speċijiet invażivi. 

L-adattament tal-ġestjoni għall-ħtiġijiet ta’ speċijiet partikolari jista’ jkun meħtieġ skont 
l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-siti.  

 

5.1 Prattiki ta’ ġestjoni ewlenin għall-manutenzjoni tal-ħabitat f’kundizzjoni 
tajba 

B’mod ġenerali, dan it-tip ta’ ħabitat ma jkunx komunità klimatika u jiddependi fuq prattiki 
ta’ ġestjoni estensivi kważi tul il-medda kollha tiegħu. Il-fatturi bijotiċi ewlenin għall-
konservazzjoni tiegħu huma relatati b’mod qawwi mal-possibbiltà li tiġi limitata s-
suċċessjoni sekondarja. Dan ġeneralment ikun żgurat mill-attività tar-ragħa ta’ erbivori 
selvaġġi u, b’mod speċjali, ta’ bhejjem domestiċi (nagħaġ, mogħoż, bhejjem tal-ifrat, 
żwiemel, ħmir). Il-ħsad jista’ jkun għodda xierqa għall-konservazzjoni fuq l-aktar aspett 
meżiku tal-ħabitat (jiġifieri bi provvista moderata ta’ umdità). 

Jekk ir-ragħa jew il-ħsad ikunx l-aktar ġestjoni regolari xierqa għal mergħat kalkarji ta’ 
kwalità għolja jista’ jiddependi mill-kundizzjonijiet u mill-ġestjoni storika taż-żoni 
partikolari u fuq is-subtipi tal-ħabitat preżenti. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-istudji 
jirrakkomandaw ir-ragħa bħala l-aktar metodu ta’ ġestjoni xieraq għall-mergħat kalkarji, 
Fischer & Wipf (2002) sabu li fir-reġjun sub-Alpin ta’ fuq, il-mergħat kalkarji li 
tradizzjonalment kienu jiġu maħsuda kienu jmorru aħjar bil-ħsad milli bir-ragħa. Hemm 
differenzi fil-kompożizzjoni tal-ispeċijiet f’mergħat mirgħija u maħsuda, li jikkorrispondu 
għal unitajiet u għal subtipi ta’ veġetazzjoni differenti. Sabiex tinżamm il-bijodiversità sħiħa 
tal-ħabitat 6210, jista’ jkun meħtieġ kombinament adattat għar-reġjuni taż-żewġ tipi ta’ 
ġestjoni. 

L-istorja u n-natura tal-komunità huma varjabbli importanti ħafna meta jiġu ddefiniti 
reġimi ta’ ġestjoni xierqa (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). F’esperiment dwar l-effetti 
ta’ diversi reġimi ta’ ġestjoni (ragħa, ħsad, u nuqqas ta’ intervent) fuq il-bijodiversità tal-
mergħat tal-ġibs tan-Netherlands, ir-ragħa rriżulta fl-ogħla livell ta’ bijodiversità, u n-
nuqqas ta’ intervent fl-aktar livell baxx (During & Willems 1984). Barra minn hekk, ir-ragħa 
wera li kien aktar effiċjenti mill-ħsad fil-ġlieda kontra l-effetti taż-żieda fil-livelli ta’ 
nitroġenu (Butaye et al. 2005).  

Fejn ma kien hemm l-ebda storja preċedenti ta’ ħsad, iridu jiġu evalwati l-effetti probabbli 
ta’ bidla mir-ragħa għall-ħsad fuq il-konservazzjoni tal-komunità tal-mergħat. Dan jista’ 
jkun partikolarment kritiku għall-invertebrati. Fil-fatt, l-ispeċijiet invertebrati preżenti se 
jkunu dawk li ċ-ċikli tal-ħajja tagħhom ikunu konformi mar-reġim ta’ ġestjoni stabbilit fit-
tul eżistenti. B’mod simili, il-konverżjoni minn reġim tradizzjonali ta’ ħsad għar-ragħa 
x’aktarx li tirriżulta f’tibdiliet fil-kompożizzjoni tal-ispeċijiet tal-pjanti (Rodwell 1992). 
Speċijiet ta’ fjuri bikrija, li jiddependu fuq il-produzzjoni taż-żrieragħ għaż-żamma tal-
popolazzjonijiet, jistgħu jitnaqqsu jew jiġu eliminati b’tibdil bħal dan. Jekk ikun hemm xi 
dubju, għandu jiġi adottat l-approċċ prekawzjonarju skont liema għandhom jiġu evitati 
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tibdiliet fil-ġestjoni stabbilita fit-tul sabiex jiġu ssodisfati l-objettivi ta’ konservazzjoni tan-
natura (Crofts & Jefferson 1999).  

 

 

Ħabitat ta’ prijorità b’orkidi (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Ragħa  

Il-mergħat kalkarji niexfa għandhom it-tendenza li jkunu sistemi bi produttività baxxa, li 
jipproduċu rendimenti baxxi ta’ ħxejjex diġeribbli, u għalhekk normalment jinżammu bir-
ragħa minflok bil-ħsad. Ir-ragħa għandu rwol importanti fiż-żamma tar-rikkezza tal-
ispeċijiet billi jillimita l-kapaċità ta’ speċijiet kompetittivi li jiksbu dominanza. Hija wkoll l-
għażla ppreferuta meta jiġu ġġestiti l-invertebrati. Ħlief f’densitajiet għoljin ħafna ta’ 
stokkjar, ir-ragħa jneħħi l-materjal tal-pjanti b’mod aktar gradwali mill-qtugħ. Dan jista’ 
jagħti lil invertebrati aktar mobbli opportunità sabiex jiċċaqilqu lejn żoni oħra fil-mergħat 
(Crofts & Jefferson 1999).  

Madankollu, l-impatti fit-tul ta’ reġimi differenti ta’ ragħa mhumiex magħrufa sew, b’mod 
partikolari f’termini tal-komunitajiet ta’ invertebrati. Studji li saru dwar l-impatt ta’ 
attivitajiet pastorali fuq il-mergħat kalkarji f’Bourgogne juru li minkejja żieda fid-diversità 
tal-flora, ir-riperkussjonijiet fuq l-invertebrati jistgħu jkunu kemm pożittivi kif ukoll 
negattivi, skont il-prattiki pastorali (Croquet & Agou 2006). Iż-żoni mhux mirgħija huma 
importanti wkoll għall-kenn jew matul ix-xitwa għall-mikrofawna (Pearson et al. 2006).  

Ir-ragħa għandu wkoll benefiċċji oħra. Rfis moderat jista’ jkun ta’ benefiċċju: l-azzjoni tad-
dwiefer ta’ annimali tqal, bħall-ifrat, tkisser is-saff taż-mifrex u tirfes u tkisser il-
veġetazzjoni ħarxa. Barra minn hekk, id-dwiefer tal-annimali joħolqu ċertu ammont ta’ art 
għerija. Dan huwa importanti għaċ-ċiklu tal-ħajja ta’ ħafna invertebrati u anke għal tipi ta’ 
pjanti li jeħtieġu art għerija għall-ġerminazzjoni u għall-istabbiliment (Calaciura & Spinelli, 
2008). 
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Reġim tar-ragħa 

Il-karatteristiċi bijoloġiċi ta’ mergħa huma influwenzati ħafna mir-reġim tar-ragħa impost 
fuqu, u f’ħafna każijiet huma ddeterminati b’mod fundamentali minnu. It-tip ta’ annimali 
użati, id-densità tal-istokkjar u t-twaqqit tar-ragħa lkoll huma fatturi importanti li 
għandhom jiġu kkunsidrati (għandu jiġi nnutat li t-tip ta’ annimal jinkludi l-ispeċi, ir-razza, 
l-età, is-sess u l-esperjenza).  

L-għażliet għall-istabbiliment ta’ reġim xieraq tar-ragħa għall-konservazzjoni huma bbażati 
fuq numru ta’ parametri differenti:  

- it-tip ta’ stokk (bhejjem tal-ifrat, nagħaġ, ponijiet, eċċ.) u r-rati ta’ stokkjar 
- il-perjodi ta’ ragħa (staġun tar-ragħa) u durata tar-ragħa  
- is-sistema ta’ ragħa (sekwenza u mudell ta’ avvenimenti ta’ ragħa) 
- it-tqegħid f’maqjel, jekk ikun meħtieġ, normalment barra mill-ħabitat.  

Il-mod li bih dawn il-parametri jinteraġixxu ma’ xulxin sabiex jaffettwaw il-mergħat spiss 
ikun kumpless, u jagħmel it-tbassir preċiż tal-eżitu aktar diffiċli. Madankollu, dan ifisser 
ukoll li riżultat mixtieq ħafna drabi jista’ jinkiseb bl-użu ta’ varjetà ta’ reġimi.  

Annimali li jirgħu 

Il-mergħat jinżammu b’tipi differenti ta’ annimali li jirgħu madwar l-Ewropa, inklużi l-
bhejjem tal-ifrat, in-nagħaġ, il-mogħoż, il-ħmir u ż-żwiemel. It-tipi kollha ta’ stokkijiet, 
f’densitajiet baxxi ta’ stokkjar, jipproduċu mergħat bi struttura mhux uniformi u mħallta.  
Ix-xejra u l-iskala tal-mużajk tal-veġetazzjoni jistgħu jvarjaw skont l-għażla tal-istokk: 
annimali differenti jistgħu joħolqu tipi differenti ta’ mikroħabitat (Crofts & Jefferson 1999).  

Kif jitkejlu tali densitajiet baxxi ta’ stokkjar għandu effett kbir fuq l-effettività. Merħla 
mmexxija minn ragħaj li tiċċaqlaq kontinwament għandha densità ta’ stokkjar lokali għolja, 
iżda jista’ jkollha densità baxxa fuq skala wiesgħa. L-istokkjar b’densità ġenerali baxxa 
f’żona magħluqa b’ċint jirriżulta f’ragħa selettiv ħafna u jista’ jirriżulta fi prodott finali 
pjuttost differenti peress li l-istokk qatt ma jkun sfurzat jirgħa l-komponenti anqas 
mixtieqa. Sistemi ta’ ragħa li kapaċi jieħdu nutrijenti mis-sistemi huma preferibbli. 

L-annimali kollha jirgħu b’mod selettiv. L-elementi ppreferuti tal-veġetazzjoni jittieklu l-
ewwel filwaqt li l-pjanti anqas mixtieqa jitħallew għall-aħħar, jew jibqgħu mhux mirgħija. 
L-għażla u r-rifjut mill-annimali li jirgħu ta’ ċerti speċijiet ta’ pjanti għaliex jippreferu oħrajn 
jista’ jkollhom rwol importanti fiż-żamma tar-rikkezza tal-ispeċijiet u fid-determinazzjoni 
tal-istruttura u tal-kompożizzjoni tal-flora tal-mergħat. 
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Nagħaġ jirgħu (C. Olmeda) 

Il-bhejjem tal-ifrat huma differenti ħafna min-nagħaġ għaliex jippreferu jieklu ħaxix itwal u 
ma jistgħux jirgħu b’mod daqshekk selettiv. Il-bhejjem tal-ifrat idawru lsienhom madwar 
il-veġetazzjoni u jċarrtu l-pjanti filwaqt li jħallu truf ta’ veġetazzjoni mhux mirgħija u żoni 
mirgħija qosra, filwaqt li n-nagħaġ jirgħu b’mod aktar selettiv mill-bhejjem tal-ifrat u jieklu 
l-parti ta’ fuq tal-pjanta filwaqt li jiċċaqilqu fil-mergħat u joħolqu struttura aktar omoġena 
fil-veġetazzjoni (McDonald 2007a). Il-bhejjem tal-ifrat jiġbdu, u jħallu rqajja’ miftuħa, kif 
ukoll varjetà strutturali fl-għoli tal-veġetazzjoni. Dawn l-istrutturi “miftuħa” jsostnu firxa 
ta’ speċijiet ta’ pjanti riġenerati biż-żerriegħa, bħal Primula veris. In-nagħaġ jaħsdu l-ħaxix 
u jippromwovu l-ħdim tar-raba’ u l-għeluq tal-veġetazzjoni b’mod naturali, u b’hekk 
irawmu speċijiet ta’ riżomati. Dawn iż-żewġ mekkaniżmi jiġbdu f’direzzjonijiet opposti, 
b’riżultati konsegwenti fuq il-veġetazzjoni (u, għalhekk, fuq il-komunitajiet invertebrati 
sostnuti). 

Il-mogħoż jistgħu jew jirgħu jew inaqqru mill-arbuxelli. Iż-żwiemel kapaċi jirgħu ħafna aktar 
qrib l-art kemm mill-bhejjem tal-ifrat kif ukoll min-nagħaġ u jeħtieġu li jirgħu għal perjodu 
ta’ żmien ferm itwal minħabba d-differenza fil-fiżjoloġija diġestiva (Rook et al. 2004). Il-
ħmir huma simili għall-ponijiet minħabba li jirgħu b’mod selettiv. Il-fniek ma jirgħux 
f’mergħat twal, huma ferm selettivi fir-ragħa u f’densitajiet moderati jipproduċu mużajk 
mhux uniformi ta’ żoni żgħar imnaqqra f’għoli differenti. Id-daqs tal-ġisem huwa 
importanti wkoll: annimali iżgħar jagħżlu ikel ta’ kwalità ogħla peress li jeħtieġu aktar 
enerġija meta mqabbel mad-daqs tal-ġisem tagħhom (Rook et al. 2004).  

Madankollu, l-ispeċi tal-bhejjem għandha effett żgħir meta l-pressjoni tar-ragħa tkun 
għolja; il-ħsara, fil-forma ta’ tnaqqis ġenerali fir-rikkezza tal-ispeċijiet tal-pjanti, instabet 
f’siti li kienu mirgħija ħafna kemm miż-żwiemel kif ukoll mill-annimali tal-ifrat (Crofts & 
Jefferson 1999).  

L-effetti tal-irfis ivarjaw ukoll skont l-ispeċi. Il-pressjoni fiżika eżerċitata fuq il-mergħa min-
nagħaġ hija stmata li hija ta’ 0.8 sa 0.95 kg għal kull cm² u mill-bhejjem tal-ifrat ta’ 1.2 - 1.6 
kg għal kull cm² (Spedding, 1971).  
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Iż-żamma tat-tip ta’ bhejjem li tradizzjonalment jintużaw f’żona għandha tkun l-għażla 
ppreferuta u t-tibdiliet jistgħu jwasslu għal impatti negattivi. Ħafna speċijiet ta’ pjanti 
karatteristiċi adattaw għar-ragħa minn annimal speċifiku u għandhom it-tendenza li 
jisparixxu meta jinbidel it-tip ta’ annimal, peress li jsiru vulnerabbli għal mod differenti ta’ 
ragħa (Pearson et al. 2006). Il-kundizzjonijiet f’żoni ġeografiċi differenti jiddeterminaw 
ukoll it-tip ta’ bhejjem li jistgħu jintużaw bl-aħjar mod. Pereżempju, bwar niexfa ħafna fin-
Nofsinhar tal-Ewropa ġeneralment huma aktar adattati għar-ragħa min-nagħaġ milli mill-
bhejjem tal-ifrat, peress li dawn tal-ewwel jifilħu aktar għall-kundizzjonijiet estremi.  

Madankollu, xi drabi r-ragħa mħallat jista’ jkun ta’ benefiċċju, peress li jista’ joħloq strutturi 
differenti ta’ mergħat skont il-preferenzi tar-ragħa tal-annimali differenti; il-preferenzi tal-
ikel tal-annimali differenti li jirgħu aktarx li ma jikkoinċidux. Ir-reġim jista’ jeħtieġ li dawn 
jirgħu separatament: il-bhejjem tal-ifrat, pereżempju, jistgħu jintużaw sabiex jirgħu 
f’mergħat b’veġetazzjoni twila aktar tard fl-istaġun, segwiti minn nagħaġ jew minn ponijiet 
ladarba l-għoli tal-mergħat jitnaqqas għal livell li dawn l-annimali li jirgħu jistgħu jieklu 
b’mod aktar effettiv. Jeħtieġ li jiġu identifikati u vvalutati b’mod separat sorsi differenti ta’ 
ragħa sabiex isiru biss l-aktar aġġustamenti xierqa (Crofts & Jefferson 1999).  

F’mergħat li jibqgħu mhux mirgħija għal xi żmien, il-mogħoż jistgħu jintużaw sabiex ineħħu 
l-iscrubs u l-arbuxelli li jkunu bdew jikbru fuq il-post. L-introduzzjoni tar-ragħa f’magħlaq 
tal-mogħoż tista’ tkun metodu effiċjenti sabiex jiġu rrestawrati mergħat niexfa li fihom 
jibdew jippenetraw l-arbuxelli. Din ġiet ipprovata fi studju li investiga l-impatt tar-ragħa 
f’magħlaq tal-mogħoż bi pressjoni relattivament għolja ta’ ragħa (0.6 sa 0.8 LU/ha/sena) 
fuq seba’ snin fuq l-istruttura tal-ħabitat u fuq ir-rikkezza tal-ispeċijiet f’sitt lokalitajiet ta’ 
mergħat niexfa li fihom bdew jippenetraw l-arbuxelli fin-naħa ta’ isfel tal-wied tax-Xmara 
Saale fil-Ġermanja Ċentrali. It-tnaqqis tal-penetrazzjoni u ż-żieda fin-numru ta’ speċijiet fil-
mira jikkorrelataw mal-istat ta’ konservazzjoni mtejjeb ta’ dawn it-tipi ta’ ħabitats ta’ 
mergħat niexfa ta’ valur għoli ħafna (Elias et al. 2018). 
 

 
Ragħa mill-mogħoż fiż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni ta’ Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 
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Pressjoni tar-ragħa. Densitajiet tal-istokkjar 

Il-pressjoni tar-ragħa hija kejl tal-ammont ta’ veġetazzjoni li numru partikolari ta’ annimali 
li jirgħu ta’ speċijiet u ta’ daqs partikolari huma mistennija jiksbu minn żona ta’ mergħa 
matul iż-żmien tar-ragħa tagħhom fiha. Meta l-pressjoni tar-ragħa titħalla taqbeż il-
kapaċità ta’ felħan tal-mergħa, normalment tirriżulta fi ħsara fil-karattru ekoloġiku u 
produttiv tal-medda ta’ ħaxix irqiq u dan huwa ekwivalenti għall-kunċett ta’ ragħa eċċessiv. 
In-numri ta’ annimali li jirgħu u t-tul ta’ żmien li għalih jibqgħu fis-sit jiddeterminaw l-eżitu 
tar-reġim tar-ragħa. 

Il-pressjoni tar-ragħa titqies bħala ottimali jekk tippromwovi u żżomm il-mużajk tal-
veġetazzjoni – filwaqt li tħalli tul mhux uniformi tal-medda ta’ ħaxix irqiq u tipproduċi 
għalqa mimlija gzuz għoljin ta’ ħaxix. Dan huwa possibbli biss jekk l-annimali li jirgħu 
jitħallew jirgħu b’mod selettiv. Ir-ragħa estensiv biss joħloq opportunità sabiex il-pjanti jiġu 
kkonsmati b’mod selettiv. Għall-kuntrarju, ir-ragħa intensiv jipproduċi għoli uniformi tal-
meded ta’ ħaxix irqiq li jħalli anqas possibbiltajiet għas-sopravivenza ta’ speċijiet differenti 
ta’ pjanti u ta’ annimali. 

Sabiex tiġi evalwata t-tagħbija tal-bhejjem, ikun utli li jsir stħarriġ tal-veġetazzjoni tal-bwar. 
Il-bażi essenzjali tar-ragħa ta’ manutenzjoni tikkonsisti fl-iżgurar li l-produzzjoni ta’ kull 
sena titneħħa qabel il-bidu tal-istaġun tat-tkabbir li jmiss. Ir-rendiment annwali tal-
bijomassa tal-pjanti jistabbilixxi l-limitu massimu għall-pressjoni tar-ragħa li tista’ tiġi 
sostnuta minn medda ta’ ħaxix irqiq partikolari. L-objettivi ta’ konservazzjoni ġeneralment 
jeħtieġu livelli ta’ stokkjar li jkunu anqas mill-kapaċità li jifilħu l-mergħat. Dan jippermetti li 
proporzjon sinifikanti tal-produzzjoni annwali tal-medda ta’ ħaxix irqiq tiskansa r-ragħa 
mill-bhejjem b’tali mod li tkun tista’ tidħol fi ktajjen oħra tal-ikel (eż. erbivori invertebrati 
jew komunitajiet ta’ dekompożituri) jew ittejjeb id-diversità strutturata tal-ħabitat. Dan 
ikun jeħtieġ li l-livelli ta’ stokkjar jitnaqqsu ferm anqas mill-kapaċità teoretika ta’ felħan tal-
medda ta’ ħaxix irqiq b’tali mod li jiġi żgurat li jifdal biżżejjed veġetazzjoni mhux mirgħija 
matul l-istaġun tat-tkabbir sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ konservazzjoni (Crofts & Jefferson 
1999).  

Madankollu, f’ħafna każijiet ma jkunx possibbli li jiġu ddefiniti l-aħjar stadju ta’ suċċessjoni 
u, b’hekk, id-densità tal-istokkjar fil-prattika. F’unitajiet ta’ ħabitats żgħar, jista’ jkun 
partikolarment diffiċli li jinstab bilanċ fl-intensità tar-ragħa li jevita kemm l-invażjoni tal-
iscrubs kif ukoll ir-ragħa eċċessiv. Mhuwiex ċert jekk din il-ġestjoni waħedha hijiex biżżejjed 
sabiex tilqa’ kontra aktar scrubs.  
 
Twaqqit u durata tar-ragħa  

It-twaqqit tar-ragħa huwa importanti. Ir-ragħa matul ir-rebbiegħa għandu l-aktar impatt 
dirett fuq it-tkabbir tal-pjanti, peress li dan huwa ż-żmien meta l-produzzjoni tal-weraq 
tkun fl-aqwa tagħha. L-intensità tar-ragħa matul ir-rebbiegħa ma għandhiex tkun għolja 
wisq sabiex tippermetti lill-pjanti jikbru u jiffjorixxu. Inkella, jista’ jkollha impatt 
detrimentali fuq il-kompożizzjoni tal-komunità tal-pjanti. Ir-ragħa matul il-ħarifa jista’ 
jnaqqas ukoll l-ammont ta’ ikel li l-pjanti jistgħu jaħżnu matul ix-xitwa, u b’hekk inaqqas is-
saħħa tagħhom fl-istaġun ta’ wara.  

Fir-rigward tad-durata tar-ragħa, huwa preżunt li hemm relazzjoni inversa bejn in-numri 
tal-istokkijiet u d-durata tar-ragħa. Perjodi qosra ta’ ragħa intensiv jistgħu jkunu xierqa 
f’sitwazzjonijiet fejn jeżistu speċijiet problematiċi ta’ ħaxix ħażin. Madankollu, l-effett ta’ 
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perjodi qosra ta’ ragħa qawwi fuq il-mergħat b’mod ġenerali x’aktarx li jkun katastrofiku 
għal xi speċijiet invertebrati li jiddependu fuq il-kontinwità tal-istruttura tal-mergħat tul iċ-
ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom. Dan ikun l-anqas ta’ ħsara fix-xitwa meta l-biċċa l-kbira tal-
insetti ta’ fuq l-art ikunu f’fażi ta’ rqad fiċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. L-istess pressjoni annwali 
tar-ragħa xorta tista’ tinkiseb bl-użu ta’ rata ta’ stokkjar aktar baxxa iżda biss jekk tinżamm 
fuq perjodu itwal ta’ żmien; l-istruttura mixtieqa tal-mergħat xorta tinkiseb iżda jingħata 
aktar żmien għall-invertebrati sabiex jerġgħu jitferrxu (Crofts & Jefferson 1999).  
 
Sistema ta’ ragħa 

Is-sistema ta’ ragħa hija s-sekwenza ta’ rutina u organizzata għat-tmexxija tal-istokk li jirgħa 
fuq żona tal-bwar. Essenzjalment, id-diversi sistemi ta’ ragħa jistgħu jiġu ssimplifikati 
f’żewġ strateġiji fundamentali: stokkjar stabbilit u ragħa rotazzjonali, li jistgħu wkoll jiġu 
kkombinati (Calaciura u Spinelli, 2008). 

Is-sistema ta’ stokkjar stabbilit hija prattika li fiha numru “stabbilit” ta’ annimali jitħalla 
f’għalqa għal perjodu twil ta’ żmien, xi drabi s-sena kollha.  B’rati baxxi ta’ stokkjar, l-
istokkjar stabbilit jista’ jippermetti li l-partijiet tal-mergħa li mhux mirgħija jiżviluppaw 
fonoloġikament, u b’hekk jipprovdi lill-ispeċijiet ta’ annimali b’aktar niċeċ ekoloġiċi 
x’jisfruttaw (fjuri, żrieragħ, popolamenti u materja mejta fl-art) (Crofts & Jefferson 1999). 
Billi jinżammu rati baxxi ta’ stokkjar, l-ispeċijiet ta’ pjanti invażivi jiġu kkontrollati filwaqt li 
tinżamm il-fawna ta’ invertebrati li tiddependi fuq il-ħaxix (RSPB 2004b). Id-densità tal-
istokkjar tista’ tiġi aġġustata skont il-bżonn, u normalment titnaqqas aktar ma jgħaddi l-
istaġun u tkompli tonqos il-produttività tal-mergħat. Meta r-ragħa jew l-irfis jhedded 
speċijiet ta’ pjanti partikolarment apprezzati, jista’ jkun meħtieġ li jinħolqu żoni speċjali 
sabiex dawn l-ispeċijiet jiġu protetti mill-pressjoni tar-ragħa (Colas & Hébert 2000). 
Normalment, l-orkidi ma jittollerawx irfis. Jekk rożetta tal-werqa li tkun għadha kif tkabbret 
issirilha l-ħsara, din ma terġax’ tikber. F’sistemi ta’ ragħa b’densità baxxa ħafna, xi speċijiet 
ta’ orkidi xorta jistgħu jibqgħu ħajjin u jibnu popolazzjonijiet konsiderevoli. Il-ħsad bikri 
mill-art ukoll mhuwiex adattat għalihom peress li l-ispeċi tiffjorixxi f’Ġunju u f’Lulju (Rusina, 
2017). Huwa tabilħaqq possibbli li jittejbu l-kompożizzjoni u l-kwalità tal-meded ta’ ħaxix 
irqiq tal-mergħat, filwaqt li titħeġġeġ ir-riġenerazzjoni ta’ pjanti rari u mhedda li huma 
karatteristiċi ta’ dan il-ħabitat, permezz ta’ żoni magħluqa bi ċnut.  

Ir-ragħa rotazzjonali huwa meta ż-żona għar-ragħa tinqasam f’kompartimenti (f’għelieqi, 
f’magħluqa jew fi rqajja’) jew fejn il-qatgħa jew il-merħla tkun taħt il-ġestjoni attiva ta’ 
ragħaj u l-istokk jitmexxa f’unitajiet ta’ ragħa friski f’intervalli xierqa. L-annimali jitmexxew 
f’żoni ġodda f’intervalli regolari u frekwenti, u jimxu fiż-żona kollha tar-ragħa f’sekwenza 
strutturata. Dawn jirritornaw sabiex jirgħu fiż-żona inizjali meta l-mergħa tkun irkuprat il-
kapaċità produttiva sħiħa tagħha, iżda ma tkunx għadha bdiet tiffjorixxi (Brockman 1988).  

Ir-ragħa rotazzjonali jista’ jintuża sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ ġestjoni ta’ konservazzjoni, 
b’mod partikolari meta jkunu meħtieġa mergħat b’ħaxix qasir sabiex jinżammu l-
komunitajiet aktar speċjalizzati, li jiddependu fuqhom, u meta ż-żona tal-mergħa tkun 
mifruxa fuq ħafna siti separati. Dan l-approċċ spiss jaħdem l-aħjar fuq siti li jeħtieġu ragħa 
fix-xitwa, peress li l-objettiv huwa sempliċiment li l-annimali jirgħu kemm jista’ jkun mit-
tkabbir tal-istaġuni tal-passat. Ladarba dan iseħħ, il-mergħa tkun lesta għall-bidu tal-
produzzjoni tal-istaġun il-ġdid (Crofts & Jefferson 1999).  
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Għall-konteniment u sabiex jinħolqu diversi żoni fejn isir ir-ragħa b’mod sekwenzjali, xieraq 
li jintużaw ċnut għall-bhejjem.  
 
Transumanza u transterminanza. Movimenti ta’ bhejjem fuq distanza twila u medja (bl-użu 
ta’ transumanza għal movimenti ta’ aktar minn 100 km u ta’ transterminanza għal distanzi 
iqsar) huma prattika importanti għaż-żamma ta’ dawn il-mergħat, speċjalment meta 
jintużaw mogħdijiet ta’ bhejjem tradizzjonali (tratturi fl-Italja, draillies fin-Nofsinhar ta’ 
Franza jew vías pecuarias fi Spanja) u għall-preservazzjoni tal-għarfien ekoloġiku 
tradizzjonali relatat (Otero-Rozas et al. 2013). Transumanza u transterminanza jgħinu fid-
dispersjoni taż-żerriegħa, speċjalment rilevanti fid-dispersjoni fuq distanza twila (Manzano 
& Malo, 2006). Din id-dispersjoni u l-iskambju ġenetiku assoċjat huma kritiċi għat-tħejjija 
tal-mergħat għat-tibdil fil-klima. F’xi programmi tal-FAEŻR hemm miżuri speċifiċi għall-
preservazzjoni ta’ dawn il-prattiki tradizzjonali u tal-ħabitats assoċjati tagħhom. 
 

5.1.2 Ħsad 

Il-ħsad ikun adattat meta jkun intuża bħala l-ġestjoni tradizzjonali tal-mergħat jew bħala 
alternattiva fejn ir-ragħa, filwaqt li jkun ippreferut, ma jkunx għażla prattikabbli. Bħar-
ragħa, il-ħsad regolari jipprevjeni d-dominanza ta’ ħaxix u ta’ ħxejjex kompetittivi robusti 
u l-istabbiliment ta’ arbuxelli u ta’ siġar, u jżomm il-komunità tal-mergħat sakemm dan 
jibqa’ jiġi pprattikat. Madankollu, il-ħsad ma joħloqx l-istess mużajk ta’ kundizzjonijiet ta’ 
ħabitat bħar-ragħa, b’mod partikolari meta jiġi applikat reġim ta’ ħsad omoġenju (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Ir-ragħa ta’ intensità baxxa spiss jitqies bħala teknika ta’ ġestjoni tajba (u saħansitra aħjar 
mill-ħsad) minħabba li huwa mistenni joħloq eteroġeneità fuq skala żgħira permezz ta’ 
xejriet varji ta’ ragħa, ta’ rfis u ta’ rawt tal-bhejjem, li għandhom jippermettu li aktar 
speċijiet jikkoeżistu milli bħala parti minn reġim ta’ omoġenizzazzjoni tal-ħsad. B’kuntrast 
ma’ dan, Turtureanu et al. (2014) sabu li r-rikkezza tal-ispeċijiet tal-pjanti kienet ħafna 
aħjar f’mergħat niexfa maħsuda milli f’dawk mirgħija (+25.8 speċi = 51 % f’10 m2) 
b’kundizzjonijiet li altrimenti kienu simili, u din id-differenza kienet teżisti fl-iskali spazjali 
kollha ttestjati (1 cm2 sa 100 m2) (fuq il-bażi ta’ Dengler et al. 2014). It-teħid ta’ kampjuni 
kopra reġimi ta’ ġestjoni u tipi ta’ veġetazzjoni differenti tal-klassi fitosoċjoloġika Festuco-
Brometea tal-Plateau tat-Transilvanja fir-Rumanija. 

Il-metodi ta’ ġestjoni tal-ħsad/tal-qtugħ huma distinti f’dak li għandu x’jaqsam ma’: 
twaqqit, frekwenza, distribuzzjoni u metodi. 
 
Żmien tal-qtugħ 

Il-ġestjoni ta’ mergħat għall-konservazzjoni tan-natura normalment tinvolvi qtugħ tard 
wieħed. Id-dati tal-qtugħ ivarjaw b’mod sostanzjali skont il-post u n-natura tal-interess tal-
organiżmi selvaġġi (Crofts & Jefferson 1999).  

Il-qtugħ tard jista’ jkun utli sabiex jipproteġi l-ispeċijiet tal-annimali li jeħtieġu veġetazzjoni 
strutturata ħafna għall-ikel u għall-kenn, b’mod partikolari l-għasafar u l-insetti, u sabiex 
jippermetti li l-pjanti li jiffjorixxu tard ikunu jistgħu jipproduċu ż-żerriegħa. Barra minn 
hekk, il-qtugħ tard okkażjonali tal-ħuxlief (fi tmiem Awwissu/f’Settembru) (eż. f’sena 1 kull 
5 snin) huwa prattiku fis-siti li jappoġġaw speċijiet li jiffjorixxu tard (Crofts & Jefferson 
1999). 
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Il-qtugħ bikri jista’ jkun utli meta jkun hemm veġetazzjoni rikka li kieku tibda tiddekomponi, 
u sabiex jitnaqqas l-iżvilupp ta’ speċijiet aljeni. Madankollu, huwa magħruf li l-qtugħ 
sostnut ta’ ħuxlief bikri inaqqas ir-rikkezza tal-ispeċijiet fil-mergħat (Smith 1994). Il-qtugħ 
ma għandux iseħħ qabel ma l-għasafar li jkunu qed jgħammru jkunu lestew it-tifqis jew 
popolazzjonijiet ta’ speċijiet ta’ pjanti karatteristiċi “mixtieqa”, li jiddependu fuq il-
produzzjoni taż-żrieragħ għar-riġenerazzjoni jkunu stabbilixxew żerriegħa.  

Frekwenza tal-qtugħ 

Il-mergħat Mesobromion ġeneralment jinħasdu darba fis-sena, xi drabi anki darba kull 
sentejn - minħabba l-produttività baxxa tagħhom (Pearson et al. 2006), għalkemm mergħat 
aktar meżiċi u produttivi jistgħu jifilħu għal żewġ qatgħat (Rodwell et al. 2007). Jista’ jkun 
hemm bżonn ta’ aktar minn qtugħ wieħed f’sena sabiex tiġi simulata l-ġestjoni preċedenti 
tar-ragħa fejn dan ma jkunx aktar possibbli.  

Madankollu, bħala regola ġenerali, il-ħsad ma għandux possibbilment isir aktar minn darba 
jew, bħala massimu, darbtejn, minħabba li ħsad aktar frekwenti jillimita l-possibbiltajiet ta’ 
żvilupp għal ħafna speċijiet ta’ annimali u ta’ pjanti (Essl 2005).  

Distribuzzjoni tal-qtugħ 

Huwa rrakkomandat li jiġi evitat il-qtugħ ta’ żona sħiħa ta’ mergħa f’darba, u li t-twaqqit 
tal-operazzjoni jinfirex sabiex tiġi evitata ħsara lill-mikrofawna. Ir-rettili, l-insetti u l-brimb 
jimxu bil-mod ħafna jew xejn affattu u, għalhekk, huwa importanti li jitħallew żoni mhux 
maqtugħin fejn jistgħu jistkennu. Dati tal-qtugħ mifruxin jestendu wkoll il-fażi tad-dakkir 
tal-pjanti u d-disponibbiltà tan-nektar u tat-trab tad-dakra. Għal dik ir-raġuni, huwa 
sensibbli li jiġi eskluż milli jinqata’ proporzjon żgħir (madwar 5-10 %) tal-erja totali, sabiex 
b’hekk dan jinqata’ fis-sajf ta’ wara. Dan għandu jsir kull sena b’parti differenti tas-
superfiċje, b’rotazzjoni, u kwalunkwe roqgħa ta’ art partikolari mhux maqtugħa għandha 
tinqata’ kull 4-6 snin (Pearson et al. 2006). Barra minn hekk, il-komunitajiet u l-ekotoni ta’ 
tranżizzjoni huma rikki ħafna fl-ispeċijiet u huma meħtieġa għal ħafna invertebrati, 
pereżempju, għall-ibernazzjoni, jew jużaw ir-riżorsi fil-ħarifa u fix-xitwa. Għalhekk, dawn 
iż-żoni sensittivi ma għandhomx jinħasdu kull sena u qatt iż-żona tal-marġni kollha fl-istess 
sena. Dawn l-ekotoni ukoll lanqas ma għandhom jiġu ttrasformati f’passaġġi agrikoli (spiss 
issiġillati) u jsiru ostakli għall-ispeċijiet (eż. toroq fil-marġnijiet tal-foresti). 

Metodi ta’ qtugħ 

Jekk ikun possibbli, ikun aħjar li jintużaw magni tal-ħsad b’virga tal-qtugħ. L-użu ta’ magni 
tal-ħsad rotatorji joqtol ħafna aktar annimali, li ma jkollhom l-ebda mod sabiex jaħarbu. L-
użu ta’ magni tal-ħsad rotatorji jeħtieġ li jiġi kkombinat ma’ tibdil fl-għoli tas-soltu tal-qtugħ 
(8 - 10 cm) u ma’ tibdil għall-qtugħ minn ġewwa lejn in-naħa ta’ barra sabiex tiġi ffaċilitata 
l-ħarba ta’ annimali mill-mergħa (Pearson et al. 2006). 

Għoli tal-qtugħ baxx ħafna għandu jiġi evitat, peress li hemm probabbiltà ta’ “tqaxxir” 
eċċessiv li jirriżulta fil-ħolqien ta’ rqajja’ għerija fil-mergħa. Dawn jipprovdu żoni favorevoli 
għall-invażjoni minn speċijiet mhux mixtieqa. Min-naħa l-oħra, jista’ jkun hemm bżonn ta’ 
xi disturb fuq skala żgħira għall-ġerminazzjoni taż-żrieragħ u dan jista’ jkun ta’ benefiċċju 
għall-invertebrati. Huwa rrakkomandat li jiġi evitat l-użu ta’ magni tal-pressa tal-foraġġ, li 
jikkawżaw ħsara kbira lill-fawna (mortalità minima ta’ 30 sa 60 % tan-naħal). Ġeneralment, 
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il-materjal maqtugħ għandu jitneħħa sabiex jiġi evitat l-arrikkiment tan-nutrijenti tal-
mergħat. 

 

5.1.3 Ġestjoni għall-organiżmi selvaġġi 

Huwa importanti li wieħed jiftakar li l-ġestjoni storika f’sit tkun ifformat il-firxa ta’ taxa li 
jinstabu hemm u din ix-xejra għandha tinżamm fejn tkun magħrufa. Medda rikka ta’ 
speċijiet adattaw għar-reġim tar-ragħa jew tal-ħsad applikat tradizzjonalment f’żona. 
Ħafna minn dawn l-ispeċijiet jibbenefikaw ukoll mill-marġnijiet u miż-żoni ta’ tranżizzjoni 
bejn tip ta’ veġetazzjoni u ieħor, u r-rekwiżiti ta’ ġestjoni tagħhom jistgħu jvarjaw. 

L-adattament tal-ġestjoni għall-ħtiġijiet ta’ speċi partikolari mhux dejjem ikun 
rakkomandabbli peress li jista’ jkun hemm impatti fuq karatteristiċi oħra ta’ interess. 
Ġeneralment jidher li huwa rakkomandabbli li jintużaw approċċi ta’ ġestjoni li jistgħu jkunu 
ta’ benefiċċju għal gruppi ta’ speċijiet differenti preżenti fis-sit. 

Meta jiġu ddefiniti l-prijoritajiet ta’ konservazzjoni tal-mergħat minn perspettiva ta’ 
konservazzjoni tal-ispeċijiet, għandha tingħata attenzjoni lill-preżenza ta’ speċijiet rari fil-
livell lokali jew nazzjonali. 
 
Invertebrati – struttura tal-ħabitat u rekwiżiti ta’ ġestjoni 

Skont it-tip ta’ mergħa u l-kompożizzjoni tal-ispeċijiet ta’ pjanti, sett uniku ta’ speċijiet 
invertebrati (insetti, brimb, bebbux) jista’ jkun preżenti f’mergħat kalkarji niexfa. Dawn il-
mergħat jipprovdu riżorsa importanti ta’ nektar u ta’ trab tad-dakra għal ħafna insetti. 
Matul l-istaġun tan-nwara, tiġi osservata diversità kbira ta’ friefet u ta’ insetti antofili oħra 
– Coleoptera (ħanfus), Hymenoptera (naħal selvaġġ, żunżan, eċċ.), u Diptera (eż. 
hoverflies). Jista’ jkun hemm ukoll ħafna speċijiet ta’ ġurat u ta’ grilli tal-arbuxelli 
(Orthoptera). Dawn l-Orthoptera jeħtieġu veġetazzjoni baxxa jew miftuħa sabiex ikunu 
jistgħu jaqbżu u għar-rekwiżiti termali tagħhom. Dan jiddependi kompletament mill-
ispeċijiet u anki mill-istadju tal-ħajja eż. Decticus verucivorus. 

Dan il-ħabitat għandu wkoll fawna rikka tal-ħamrija – artropodi żgħar, nematodi, larvi tal-
insetti, ħniex. Il-mergħat għar-ragħa jista’ jkollhom diversità ta’ invertebrati (insetti, dud, 
nematodi) saprofagi (li jieklu materja organika li tkun qed tiddekomponi) li jiddependu fuq 
l-eskrement tal-annimali. Iż-żoni li jintrifsu mill-bhejjem u l-irqajja’ tar-ramel mingħajr 
ostakli huma importanti għall-insetti fi bwar niexfa. 

Il-popolazzjonijiet ta’ invertebrati lokali evolvew strateġiji adattati għall-prattiki ta’ ġestjoni 
tradizzjonali. Jekk ikun hemm storja twila ta’ ragħa jew ta’ ħsad f’sit, b’mudell ta’ ġestjoni 
magħruf, dan għandu jitkompla sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jinżammu strateġiji 
adattati tal-għajxien tal-invertebrati. Livelli differenti ta’ ragħa jipproduċu tipi differenti ta’ 
meded ta’ ħaxix irqiq, minn ħaxix qasir ħafna għal ħaxix twil b’arbuxelli. It-tipi kollha ta’ 
meded ta’ ħaxix irqiq huma siewja għall-ispeċijiet ta’ importanza għall-konservazzjoni, u xi 
speċijiet importanti fil-fatt jeħtieġu aktar minn tip wieħed għal kull sit jew saħansitra 
mużajki dettaljati ta’ mikroħabitats (Alexander 2003).  

Il-meded ta’ ħaxix irqiq qosra ħafna għandhom it-tendenza li jiffavorixxu speċijiet tal-art 
miftuħa, inklużi predaturi u organiżmi li jieklu l-weraq, u - fejn il-medda ta’ ħaxix irqiq qasira 
tinżamm minn erbivori kbar - fawna tad-demel (Alexander 2003). Iż-żoni ta’ ħamrija għerija 
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li jintrifsu mill-bhejjem u l-irqajja’ miftuħa tar-ramel huma importanti għall-insetti fi bwar 
niexfa, speċjalment għan-naħal u għaż-żunżan. 

Madankollu, ragħa eċċessiv u bi twaqqit ħażin jista’ joħloq disturb fil-ħamrija li jnaqqas id-
diversità ta’ ħanfus epigali (superfiċje tal-ħamrija) u ta’ bebbux tal-art (Rusina (ed.) 2017). 
Ragħa eċċessiv jista’ jiddegrada kompletament il-fawna ta’ invertebrati. 

Il-meded ta’ ħaxix irqiq bil-fjuri u itwal, miżmuma b’ragħa perjodiku segwit minn mistrieħ 
mill-pressjoni tar-ragħa, għandhom it-tendenza li jiffavorixxu lill-organiżmi li jieklu l-pjanti 
assoċjati mal-fjuri, mal-frott u mal-blanzuni (Alexander 2003). Mergħat aktar densi u ħorox 
bi ftit fjuri iżda b’mifrex abbundanti jiffavorixxu speċijiet ta’ dekompożituri, u jipprovdu 
kopertura għall-mistrieħ jew l-irqad u għall-kenn fix-xitwa (Alexander 2003). Iż-żoni tal-
gzuz tal-ħaxix huma komponenti strutturali importanti tal-mergħat għall-brimb. 

Ħafna speċijiet ta’ insetti jeħtieġu mużajk ta’ karatteristiċi aktar milli karatteristika waħda 
biss, u spiss is-sit ikun jeħtieġ li jkun f’pajsaġġ kumpless b’karatteristiċi addizzjonali 
disponibbli f’distanza ta’ titjir faċli (Alexander 2003, Ssymank 1991 għall-hoverflies). Ħafna 
speċijiet jiddependu fuq il-preżenza ta’ siġar u ta’ arbuxelli, ta’ scrubs u ta’ msaġar fil-
ħabitat jew fil-qrib tiegħu.  

Il-friefet normalment jeżistu f’network ta’ popolazzjonijiet lokali b’xi skambju ta’ adulti 
bejniethom sabiex jifformaw metapopolazzjoni. Il-ġestjoni għandu jkollha l-għan li żżomm 
dan in-network tal-popolazzjoni madwar il-pajsaġġ, filwaqt li taċċetta li mhux kull lokalità 
tista’ tkun xierqa fi kwalunkwe waqt (għalkemm xi siti ewlenin ikunu) (van Swaay et al 
2012). Il-popolazzjonijiet ta’ friefet jistgħu jġarrbu ħsara kbira, jew jistgħu saħansitra jiġu 
estinti, wara ġestjoni intensiva u uniformi (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018).  

In-naħal li jiddependi fuq speċi ta’ fjura waħda jew fuq ftit speċijiet ta’ fjuri jistgħu jiġu 
affettwati ħafna mit-tneħħija ta’ tali riżorsi permezz tar-ragħa jew tal-ħsad fl-aqwa żmien 
tan-nwar, u għalhekk il-ġestjoni tar-rotazzjoni mill-ġdid hija approċċ raġonevoli. Jekk sit 
sħiħ ikun mirgħi jew maħsud fi żmien ftit jiem jew ġimgħat, dan inaqqas bil-kbir l-istat ta’ 
konservazzjoni tas-sit għall-insetti li jżuru l-fjuri. 

Il-varjazzjoni tal-pressjoni tar-ragħa b’mod temporanju u ġeografiku għandha effett 
differenti ħafna fl-applikazzjoni tal-istess proċedura kull darba. Varjazzjoni bħal din 
tippermetti lill-popolazzjonijiet ta’ invertebrati sabiex ikampaw wara t-tneħħija lokalizzata 
ta’ riżorsi li kieku jkunu fatali għal ċiklu tal-ħajja annwali.  

Għall-invertebrati, huwa importanti li l-iskala ta’ rotazzjoni jew ta’ varjazzjoni tal-ġestjoni 
ma tkunx akbar minn madwar 100 m, li tikkorrispondi għall-medda massima ta’ foraġġ ta’ 
ħafna min-naħal solitarju iżgħar (Zurbuchen et al. 2010a, b). 

 

L-insetti ma għandhomx stadji ta’ mistrieħ fit-tul u, għalhekk, jeħtieġu kontinwità tal-
ħabitat minn ġenerazzjoni għall-oħra (għall-kuntrarju ta’ pjanti b’bank taż-żerriegħa li 
kapaċi jibqa’ vijabbli għal ħafna snin). Għalhekk, il-kontinwità tal-ġestjoni hija essenzjali 
għall-invertebrati. Fl-istess ħin, impatt ta’ rotazzjoni fuq perjodu itwal minn sena huwa ta’ 
benefiċċju għall-popolazzjonijiet ta’ invertebrati, peress li speċijiet li jqattgħu x-xitwa fil-
irjus taż-żrieragħ ma jitneħħewx bil-qtugħ annwali, filwaqt li n-naħal jibbenefika meta jkun 
assoċjat ma’ fjuri li jnawru wara qtugħ bikri tal-ħuxlief. 
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Rakkomandazzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-ħabitats għall-invertebrati (van Swaay et al 
2012, Alexander 2003): 

 Il-ħolqien ta’ żoni ta’ ħamrija għerija u rqajja’ ta’ ramel miftuħa f’xaqlibiet li jħarsu lejn 
in-Nofsinhar b’annimali li jirgħu u b’interventi perjodiċi ta’ qtugħ ta’ scrubs.  

 Iż-żamma ta’ arbuxelli li jnawru fir-rebbiegħa bħal Prunus spinosa u żoni bi pjanti li 
jnawru tard fis-sajf (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae eċċ.) 

 Iż-żamma ta’ mużajki ta’ ħabitats bl-użu ta’ ragħa taħt is-superviżjoni ta’ ragħaj jew 
permezz ta’ ragħa perjodiku segwit minn perjodi bi ftit jew xejn ragħa sabiex 
jinżammu rqajja’ b’ħaxix twil u b’arbuxelli.   

 Ir-restawr ta’ rqajja’ ta’ ħabitats xierqa sabiex jiġu pprovduti kurituri u ħabitats ta’ 
tranżizzjoni li jgħaqqdu l-popolazzjonijiet ewlenin ta’ invertebrati mobbli ma’ 
metapopolazzjonijiet. 

 Jekk il-ħabitat ikun maħsud, id-dati tal-qtugħ għandhom ikunu varjati kemm jista’ jkun 
f’kull sit ta’ Natura 2000 sabiex iż-żoni kollha ma jinqatgħux f’perjodu ta’ żmien qasir. 
Idealment għandu jiġi implimentat mużajk ta’ qtugħ fuq skala żgħira, li jirreplika l-
ġestjoni tradizzjonali qabel il-mekkanizzazzjoni. Il-marġnijiet u l-ekotoni jeħtieġu 
attenzjoni speċjali u qatt ma għandhom jinqatgħu kompletament. 

 

Ġestjoni ta’ mergħat kalkarji niexfa għan-naħal selvaġġ  

 In-naħal solitarju jeħtieġ taħlita tal-pjanti ta’ foraġġ speċjalizzati tagħhom u tal-
ħabitat tagħhom għat-tibjit qrib xulxin. Pereżempju, Andrena fulvago teħtieġ 
Asteraceae safra li tnawwar tard u ħamrija b’veġetazzjoni sparsa li fiha tħaffer il-
bejtiet tagħha. 

 In-naħal bagħli jeħtieġ pajsaġġ li jipprovdi medda twila ta’ riżorsi tan-nwar (speċijiet 
differenti għandhom preferenzi differenti għal tipi ta’ fjuri); żoni tat-tibjit (jew fil-każ 
ta’ mifrex fuq l-art jew, aktar ta’ spiss, bejtiet qodma taħt l-art ta’ mammiferi żgħar); 
żoni ta’ tgħammir; u żoni tal-ibernazzjoni normalment taħt l-art). 

 Fejn jintuża l-ħsad, hija prattika normali li jitneħħew il-fdalijiet. Madankollu, hemm 
grupp żgħir ta’ naħal li jbejtu fi qxur qodma tal-bebbux eż. Osmia bicolor u Osmia 
aurlenta. Dawn il-qxur jistgħu jitneħħew taħt ix-xattib, u effettivament jitneħħa 
wieħed mill-komponenti tal-ħabitat parzjali essenzjali għat-tlestija b’suċċess tal-
istorja tal-ħajja. Ma hemm l-ebda tweġiba faċli għal dan, u xi forma ta’ ġestjoni 
rotazzjonali spiss tkun approċċ raġonevoli. 

 L-isforzi għandhom jiġu ffokati fuq iż-żieda tal-eteroġeneità strutturali fuq skala 
żgħira ħafna, bħall-irqajja’ miftuħa ta’ ħamrija li huma ta’ benefiċċju għan-naħal 
selvaġġ (Murray et al. 2012). 
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Ġestjoni ta’ mergħat kalkarji niexfa għall-friefet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 

 Maculinea arion spiss teħtieġ veġetazzjoni mirgħija qasira adattata għall-ispeċi ta’ 
pjanti Thymus u Origanum vulgare u għan-nemel (l-ispeċi Myrmica speċjalment M. 
sabuleti). L-għoli ideali tal-veġetazzjoni huwa differenti f’partijiet differenti tal-
medda ta’ distribuzzjoni tagħha, tipikament anqas minn 2-3 cm għoli fil-parti ta’ fuq 
tal-medda tagħha filwaqt li jista’ jkun ta’ >20 cm fir-reġjuni tan-Nofsinhar (KE, 2009). 
L-aktar fattur sinifikanti għar-riproduzzjoni b’suċċess huwa li l-pjanti li fihom 
jitqiegħed il-bajd u l-ospiti tan-nemel tal-larvi jkunu qrib xulxin (Casacci et al, 2011). 
Dan jgħin ukoll lil speċijiet oħra li jgħixu bħala larvi f’bejtiet tan-nemel b’bijoloġija 
simili bħal pereżempju l-ġeneru Microdon mill-hoverflies. 

 Colias myrmidone teħtieġ irqajja’ tal-pjanta tal-ikel larvali Chamaecytisus 
ratisbonensis fuq mergħat niexfa sħan f’mużajk varjat tal-ħabitat b’xi truf tal-foresti 
u b’foresti miftuħa. Il-mergħat iridu jkunu mirgħija b’mod estensiv u mhux uniformi, 
sabiex jitħallew irqajja’ ta’ scrubs u ta’ ħaxix aħrax fejn iċ-ċentopied ikun jista’ jqatta’ 
l-ibernazzjoni fis-saff tal-mifrex (van Swaay et al 2012). Ir-ragħa eċċessiv min-nagħaġ 
huwa ta’ ħsara peress li dan jiekol ir-rimjiet fertili tal-pjanta tal-ikel, u hekk ukoll il-
ħruq. 

 Parnassius apollo teħtieġ il-preżenza ta’ pjanti ospiti Sedum spp. f’postijiet tal-blat 
b’ħamrija baxxa, bħal promontorji tal-ġebel, ħitan tas-sejjieħ, jew artijiet imtarrġa 
tal-ġebel (Gimenez Dixon, 1996). Dan jeħtieġ ragħa tal-bhejjem jew ħsad estensiv li 
jżomm abbundanza ta’ pjanti tan-nektar bħal pjanti mxewkin (“thistles”), mingħajr 
l-użu ta’ pestiċidi u t-tneħħija ta’ ħaxix li jnawwar (van Swaay et al 2012).  

 

Meta jkun meħtieġ restawr tal-mergħat u jkun se jerġa’ jiddaħħal reġim ta’ ġestjoni xieraq, 
il-kundizzjonijiet għall-invertebrati b’mod ġenerali jistgħu jittejbu billi jiġu promossi 
mergħat rikki fil-fjuri kemm għall-ispeċijiet ġeneralisti li jżuru l-fjuri kif ukoll, fejn possibbli, 
għall-ispeċijiet speċjalizzati li jieklu l-fjuri.  
 
Għasafar 

Il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet ta’ għasafar tiddependi minn diversi fatturi. Ir-reġim tal-
umdità, it-terren, l-għoli u l-istruttura tal-veġetazzjoni tal-mergħat matul l-istaġun tat-
tgħammir u l-preżenza ta’ diversi elementi tal-pajsaġġ huma l-aktar li jaffettwaw lill-
għasafar. Dawn il-parametri ġeneralment jiġu ddeterminati minn jekk il-mergħa tkunx 
maħsuda jew mirgħija. Matul l-istaġun tat-tgħammir, xi speċijiet iqattgħu ż-żmien kollu fil-
mergħa – kemm sabiex jieklu kif ukoll sabiex ibejtu, filwaqt li speċijiet oħra jużawh biss 
għall-foraġġ u jgħammru f’ħabitats oħrajn fil-qrib. Matul il-migrazzjoni tal-passa 
(rebbiegħa u ħarifa), in-numru ta’ speċijiet ta’ għasafar fil-mergħat jista’ jkun importanti 
wkoll skont il-post (Rusina (ed.) 2017). 

Ir-ragħa jżomm veġetazzjoni baxxa, u b’hekk jagħmilha aktar faċli għall-għasafar tal-
mergħat sabiex jaċċessaw il-ħamrija u jipprovdi għoli eteroġenu ta’ veġetazzjoni tat-tip 
mużajk, li tista’ tipprovdi kundizzjonijiet xierqa għal xi għasafar li jbejtu fuq l-art. Min-naħa 
l-oħra, ir-ragħa jista’ joħloq ir-riskju ta’ rfis tal-bejtiet (Pavel 2004).  

Il-fehim ta’ kif il-ġestjoni tal-mergħat, bħat-twaqqit tal-ħsad, taffettwa lill-għasafar huwa 
importanti ħafna peress li jista’ jinfluwenza n-numru ta’ speċijiet li jistgħu jieklu u 



 

76 

jgħammru fil-mergħat. Il-qtugħ bikri jista’ jaffettwa s-suċċess tat-tgħammir tal-għasafar li 
jbejtu fuq l-art billi jeqred il-bejtiet qabel ma l-frieħ ikunu għadhom bdew jistgħu jtiru. Id-
dewmien fil-qtugħ tal-ħuxlief iżid l-abbundanza ta’ żrieragħ u ta’ priża invertebrata għall-
għasafar; madankollu, iż-żieda fl-għoli u fid-densità tal-meded ta’ ħaxix irqiq tista’ xxekkel 
l-aċċess għall-ikel u tillimita l-attraenza tal-mergħa bħala sors tal-ikel. Jekk x’aktarx ikunu 
preżenti għasafar li jkunu qed jgħammru, ikun għaqli li jitwettaq stħarriġ matul ir-
rebbiegħa u li jiġi identifikat x’inhuma u fejn jinsabu. Imbagħad, il-postijiet tat-tibjit ikunu 
jistgħu jiġu evitati meta tinħasad il-mergħa, filwaqt li jitħallew żoni b’bejtiet għall-qtugħ 
aktar tard, wara li l-frieħ ikunu bdew itiru.  

Barra minn hekk, il-konservazzjoni tad-diversità tal-ispeċijiet ta’ għasafar teħtieġ li 
jinżammu arbuxelli u siġar f’ċerti żoni, u dan għandu jiġi kkunsidrat meta tkun ippjanata t-
tneħħija tal-iscrubs u tas-siġar. Din tippromwovi wkoll id-diversità strutturali tal-mergħa u 
toħloq niċeċ ekoloġiċi għall-ispeċijiet ta’ għasafar tal-mergħat li jeħtieġu art miftuħa. 
 
Mammiferi 

It-tkabbir tal-veġetazzjoni fir-rebbiegħa joffri opportunitajiet għal mammiferi żgħar, iżda 
dawn huma għal terminu qasir peress li l-qtugħ u r-ragħa sussegwenti jagħmlu l-ħabitat fil-
biċċa l-kbira mhux adattat. Madankollu, kwalunkwe roqgħa ta’ mergħa bi gzuz tal-ħaxix u 
ta’ ħxejjex itwal li huma ġestiti b’rotazzjoni itwal fil-mużajk tal-ħabitat tista’ tkun ta’ 
benefiċċju għall-mammiferi żgħar bħall-ġrieden “tal-ħsad” (harvest mice - Micromys 
minutus). 

 

5.1.4 Ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess 

Fl-ippjanar tal-konservazzjoni u tal-ġestjoni ta’ ħabitats ta’ mergħat semi-naturali, jistgħu 
jinħolqu kunflitti meta jkun hemm speċijiet li jeħtieġu kundizzjonijiet ambjentali differenti 
u li, għalhekk, jistgħu jirreaġixxu għall-ġestjoni b’mod differenti. F’dawn il-każijiet, l-
objettivi ta’ konservazzjoni tas-sit jiddefinixxu liema huma l-ispeċijiet ta’ prijorità. Jew 
jintgħażel il-valur ewlieni tal-mergħa u l-approċċ ta’ ġestjoni jiġi adattat għal dan (f’każijiet 
bħal dawn valuri tan-natura oħrajn jistgħu jbatu u jonqsu maż-żmien), jew jintgħażel 
kompromess li jippreserva l-ispeċijiet fil-mira kollha, anki jekk kull speċi se sseħħ f’numru 
jew fi proporzjon iżgħar.  

L-insetti, pereżempju, jeħtieġu żoni miftuħa li jalternaw ma’ żoni ta’ scrubs, fuq skala ta’ 
metru kwadru wieħed, filwaqt li l-għasafar jew il-mammiferi jeħtieġu żoni aktar estiżi, fuq 
l-iskala ta’ ettaru (Croquet & Agou 2006). L-istruttura mixtieqa ta’ meded ta’ ħaxix qasir 
jew il-mużajk ta’ strutturi għal sit partikolari ta’ mergħa jiddependu mill-objettivi 
partikolari ta’ konservazzjoni tan-natura.  

Il-ħsad tard jista’ jnaqqas il-qerda tal-bejtiet u tal-frieħ ta’ ċerti speċijiet ta’ għasafar iżda 
jista’ jnaqqas ukoll in-numru u d-diversità tal-ispeċijiet ta’ pjanti, minħabba li jikkawża l-
akkumulazzjoni ta’ nutrijenti tal-ħamrija u jwassal għat-tkabbir eċċessiv ta’ ċerti speċijiet 
ta’ ħaxix li joħonqu d-diversità ta’ speċijiet ta’ pjanti oħra. F’dan il-każ, kompromess ikun 
il-ħsad kmieni bl-użu ta’ metodi ta’ ħsad li jqisu l-għasafar (apparati li jnaffru l-annimali, 
direzzjoni tal-ħsad), jew il-ħsad ta’ parti biss miż-żona. Id-diversità tal-ispeċijiet ta’ pjanti 
tiġi ppreservata għad-detriment ta’ tnaqqis żgħir fis-suċċess tat-tgħammir ta’ ċerti speċijiet 
ta’ għasafar fil-mergħat speċifiċi, peress li xi bejtiet xorta tista’ ssirilhom ħsara. 
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Madankollu, b’mod ġenerali, jinżammu kemm id-diversità tal-pjanti kif ukoll il-popolazzjoni 
fil-mira tal-ispeċijiet ta’ għasafar. 

Fil-każijiet kollha, il-prijorità ta’ konservazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-mergħa għandhom 
jiġu evalwati, filwaqt li jiġi evitat tentattiv li l-mergħa tiġi ttrasformata f’sistema li ma tkunx 
sostenibbli minħabba l-kundizzjonijiet ambjentali lokali. Meta tiġi vvalutata l-prijorità ta’ 
konservazzjoni, wieħed għandu jqis it-theddida potenzjali għall-ispeċijiet f’kuntest usa’, 
filwaqt li tingħata l-ogħla prijorità lill-ispeċijiet li l-popolazzjonijiet tagħhom ikunu fil-
periklu fil-livell globali (skont il-kriterji tal-IUCN), u mbagħad għall-ispeċijiet u għall-ħabitats 
fil-periklu fil-livell tal-UE jew reġjonali (annessi tad-Direttiva dwar l-Għasafar u tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, Listi ħomor tal-UE u nazzjonali tal-ispeċijiet). Finalment, għandu 
jiġi evalwat il-livell ta’ theddida nazzjonali u lokali. Jekk il-valur ewlieni tal-mergħa jkun 
speċi aktar milli l-ħabitat kollu kemm hu, allura għandha tintgħażel il-ġestjoni li tiżgura s-
sopravivenza tal-ispeċi. Ta’ min jinnota li speċijiet protetti differenti għandhom rekwiżiti 
differenti.  

Is-soluzzjonijiet possibbli għandhom jiġu kkunsidrati fil-kuntest tal-objettivi ta’ 
konservazzjoni għas-sit. Xi soluzzjonijiet jistgħu jkunu f’kunflitt, u għalhekk l-azzjoni 
meħuda tiġi ddeterminata minn objettivi prevalenti. 

Hawn taħt huma ppreżentati xi eżempji tal-miżuri li jitqiesu xierqa għall-konservazzjoni 
ta’ dan it-tip ta’ ħabitat f’pajjiżi differenti. 
 

Ġestjoni għall-manutenzjoni tal-ħabitat 6210 f’xi pajjiżi tal-UE 
 

Fil-Ġermanja, tista’ ssir distinzjoni bejn żewġ subtipi ewlenin tal-ħabitat 6210 skont l-użu storiku 
tal-art u l-ġestjoni li jiddependu fuqha: tradizzjonalment, il-ħabitats maħsuda b’mod estensiv tal-
ħabitat 6210 u dawk mirgħija b’mod estensiv. Iż-żewġ gruppi għandhom tipi ta’ veġetazzjoni u 
speċijiet karatteristiċi differenti u l-varjazzjoni reġjonali tagħhom stess. Għas-subtip maħluq mill-
ħsad, il-miżura tipika ta’ konservazzjoni hija ħsad darba fis-sena jew f’xi varjanti ħsad kull sentejn 
(2) jew tliet (3) snin biss. Id-data tal-ħsad tiddependi fuq il-kompożizzjoni tal-ispeċi, eż. tipi 
differenti ta’ orkidi, u titwettaq l-aktar fl-eqqel tas-sajf bejn nofs Mejju u nofs Awwissu. Sabiex tiġi 
kkonservata u tittejjeb d-diversità strutturali, il-ħsad għandu jsir f’taqsimiet f’ħinijiet differenti 
(Ackermann et al. 2016). Pereżempju, terz ta’ kull sit inħasad kull sena dejjem flimkien mat-tneħħija 
tal-veġetazzjoni maqtugħa (sabiex jiġi evitat l-arrikkiment tan-nitroġenu fil-ħamrija) matul il-
proġett LIFE “Trockenrasen Saar”. Għas-subtip maħluq bir-ragħa, huwa xieraq li jkun hemm ragħa 
estensiv bin-nagħaġ (possibbilment flimkien mal-mogħoż sabiex jitnaqqas it-tkabbir tal-arbuxelli) 
jew ragħa mħallat estensiv b’erbivori kbar20. It-tneħħija parzjali perjodika tal-arbuxelli hija 
meħtieġa fil-biċċa l-kbira taż-żoni. L-ekotoni għall-foresti, għall-arbuxelli, eċċ. b’veġetazzjoni fit-truf 
huma importanti ħafna sabiex jiġi ppreservat proporzjon għoli ta’ speċijiet ta’ invertebrati 
karatteristiċi li jeħtiġuhom matul iċ-ċikli tal-ħajja tagħhom, u huma essenzjali sabiex jinżammu 
funzjonijiet bħas-servizzi ta’ dakkir. 

Fl-Irlanda, il-miżura ta’ konservazzjoni ewlenija hija ragħa estensiv bi tneħħija perjodika tal-iscrubs 
f’żoni fejn għadu jinsab il-ħabitat 6210. L-Iskema ta’ Monitoraġġ tal-Mergħat (Martin et al 2018) 
irreġistrat il-miżuri li ġejjin li għandhom impatti pożittivi fuq is-siti tal-ħabitat 6210/*6210 inklużi 
fil-kampjun: ragħa mhux intensiv minn bhejjem tal-ifrat; ragħa mhux intensiv ieħor minn nagħaġ, 

                                                 

20 Fil-Ġermanja ġiet ippubblikata gwida dwar ir-ragħa estensiv tal-ħabitats tal-Anness I u din tinkludi l-aspetti 
kollha tal-intensità tar-ragħa, tat-tekniki, taż-żamma tal-bhejjem u ħafna eżempji ta’ prattika tajba minn 
proġetti (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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minn żwiemel, u ragħa mħallat; ragħa minn annimali mhux domestiċi bħal-liebri, il-fniek u ċ-ċriev; 
it-tneħħija ta’ scrubs. Merħliet li jiċċaqalqu ta’ nagħaġ, spiss imsejħa “flying flocks”, huma mod kif 
jerġa’ jinbeda r-ragħa f’siti abbandunati għal perjodi qosra kull sena. Il-flying flocks huma ppreferuti 
mill-merħliet tal-bhejjem tal-ifrat li jiċċaqalqu peress li hemm aktar restrizzjonijiet fuq il-moviment 
tal-bhejjem tal-ifrat għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-mard tal-annimali (Martin et al 2018). 
Madankollu, l-eżiti differenti tar-ragħa għal xejriet differenti tal-istokkijiet jeħtieġ li jitqiesu wkoll 
meta jiġu kkunsidrati “preferenzi”. Għal siti fejn ma jkun hemm l-ebda ċnut jew ilqugħ li jiflaħ 
jikkontjeni l-istokk, jista’ jkun hemm bżonn li jiġi investigat l-użu ta’ ċnut virtwali. Għal siti oħra, it-
tibdil fil-ħin tar-ragħa jista’ jkun kruċjali għar-restawr; pereżempju, ir-ragħa fir-rebbiegħa jista’ jgħin 
fil-kontroll tal-ħaxix li jiffoltja u li ma jkunx daqshekk tajjeb biex jittiekel aktar tard fis-sena.  

Fl-Italja, l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ pjanijiet tar-ragħa huma proposti għaż-żamma jew għat-
tnedija mill-ġdid tal-attivitajiet tradizzjonali ta’ ġestjoni estensiva, fuq il-bażi tal-pastoraliżmu u 
tal-użu ta’ bhejjem domestiċi (nagħaġ, mogħoż, baqar, żwiemel, ħmir) u, fejn possibbli (limitati 
għat-tipi meżiċi), tal-ħsad regolari. Dawn il-pjanijiet għandhom jinkludu speċifikazzjonijiet dwar it-
tip u n-numru ta’ annimali, superfiċji ddedikati, il-ħin u l-movimenti tar-residenza tal-bhejjem, in-
numru ta’ punti tal-ilma eċċ. Għandha tiġi pprovduta wkoll superviżjoni xjentifika għall-iżvilupp 
tal-pjanijiet ta’ ragħa, b’kunsiderazzjoni tat-tip ta’ komunitajiet ta’ pjanti li jifformaw il-ħabitat u 
filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet ekoloġiċi li jinkludu l-altitudni, il-ħamrija, l-esponiment, ix-
xaqliba, il-klima (mikroklima, topoklima makroklima), il-kuntest bijoġeografiku, il-veġetazzjoni 
naturali potenzjali.  Qed jiġu proposti wkoll il-ġbir ta’ ġermoplażma lokali minn speċijiet 
tipiċi/dominanti/rari tal-ħabitat 6210 f’kull kuntest territorjali omoġenu u l-konservazzjoni tagħha 
fi strutturi ddedikati (banek tal-ġermoplażma) għal interventi futuri għat-tisħiħ jew għar-restawr 
tal-ħabitat. 

Fil-Polonja, ragħa estensiv jitqies bħala l-miżura tipika u standard ta’ konservazzjoni għal dan it-tip 
ta’ ħabitat. Skont l-esperjenzi fil-Polonja, l-intensità ma għandhiex tkun ogħla minn 0.5 ta’ baqra 
jew minn 4.5 nagħġiet jew 3.1 mogħżiet għal kull ettaru. L-ispeċi tal-annimali li jirgħu hija 
importanti wkoll. Jekk possibbli, huwa rrakkomandat ir-restawr tal-ġestjoni storika, u għal 
sitwazzjonijiet lokali speċifiċi jistgħu jintużaw xi speċijiet ta’ annimali: żwiemel kontra 
Calamagrostis epigeios, mogħoż kontra l-espansjoni tal-arbuxelli. Il-ħsad huwa utli biss f’ċirkostanzi 
speċifiċi. F’xi sitwazzjonijiet, dan jista’ jikkawża wkoll tibdiliet negattivi, bħall-espansjoni tal-ħaxix 
tal-mergħat u t-tnaqqis ta’ speċijiet termofilużi. B’mod ġenerali, ma għandux jintuża bħala “sostitut 
tar-ragħa”, iżda jista’ jintuża għal xi subtipi speċifiċi ta’ mergħat flimkien mar-ragħa (ara Barańska 
et al 2014). Il-ħruq jista’ jitqies bħala għodda ta’ konservazzjoni kontroversjali, iżda jista’ jkun utli 
f’ċerti ċirkostanzi. F’xi każijiet, il-ħruq illegali fir-rebbiegħa tal-mergħat mill-bdiewa huwa komuni u 
jidher li huwa fattur lokali li jżomm il-mergħat fil-pajsaġġ. F’sitwazzjonijiet oħra, hemm evidenza li 
l-ħruq jista’ jippromwovi tibdiliet negattivi, bħall-espansjoni ta’ Calamagrostis epigeios. Hemm 
bżonn ta’ aktar studji u esperimenti.  

Fir-Rumanija, iż-żamma tal-ħabitat teħtieġ b’mod partikolari l-iżgurar ta’ intensità xierqa tar-ragħa, 
tal-qtugħ, jew ta’ taħlita tat-tnejn. Tingħata kunsiderazzjoni lill-objettivi speċifiċi għas-sit u lit-
tradizzjonijiet, lill-prattiki u lit-tekniki lokali/reġjonali tal-użu tal-art u tat-trobbija tal-bhejjem. 
Jistgħu jintużaw skemi ta’ appoġġ agrikolu, li jinkludu miżuri agroambjentali, għall-finanzjament tal-
ġestjoni tal-mergħat. 

Fi Spanja, l-aktar miżura ta’ konservazzjoni importanti hija li tiġi ppreservata l-ġestjoni estensiva 
tal-bhejjem. Il-merħliet tan-nagħaġ u tal-mogħoż naqsu ħafna aktar mill-bhejjem tal-ifrat. Dawn 
huma speċijiet adattati għall-preservazzjoni tal-ħabitat tal-UE 6210 permezz tar-ragħa. L-ekwidi 
wkoll huma speċijiet interessanti ta’ bhejjem għall-konservazzjoni tat-tip ta’ ħabitat tal-UE 6210, 
iżda n-numri tagħhom bħalissa huma baxxi ħafna fi Spanja peress li d-domanda għal-laħam taż-
żwiemel hija baxxa ħafna wkoll. 
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Fl-Iskozja (ir-Renju Unit), dan il-ħabitat jiddependi b’mod partikolari fuq livell ta’ ragħa li huwa 
għoli biżżejjed sabiex jinżamm għoli varjat tal-meded ta’ ħaxix irqiq, inklużi żoni ta’ meded qosra 
ta’ ħaxix irqiq li fihom jistgħu jippersistu speċijiet iżgħar u anqas vigorużi, iżda baxxi biżżejjed 
sabiex jippermettu n-nwar u ma jwasslux għall-erożjoni tal-ħamrija. Fuq ħafna mill-għoljiet, il-
livelli relattivament għoljin kontinwi ta’ ragħa min-nagħaġ u miċ-ċriev, flimkien mal-attraenza tal-
ħabitat għall-annimali li jirgħu, ifissru li l-firxa tal-karatteristika aktarx li ma naqsitx b’xi mod 
sinifikanti, għalkemm ir-ragħa eċċessiv jista’ jkollu impatti negattivi wkoll. Lokalment hija 
rrapportata xi ħsara mill-irfis min-nies waqt rikreazzjoni. Jeżistu mekkaniżmi sabiex jiġu indirizzati 
l-pressjonijiet relatati ma’ attività agrikola jew sportiva (ragħa u rfis) (SNH 2013). Dawn 
jiddependu ħafna fuq l-adozzjoni mill-maniġers tal-art ta’ skemi agroambjentali jew fuq il-proċess 
ta’ Ħidma Konġunta li permezz tiegħu l-aġenziji tal-gvern jidħlu f’kuntatt mal-maniġers tal-art 
sabiex ifittxu soluzzjonijiet għal impatti mhux xierqa tal-erbivori. Dawn tal-aħħar jistgħu jeskalaw 
fi proċessi statutorji. Il-miżuri ta’ konservazzjoni jiġu implimentati permezz tad-deżinjazzjoni (ŻSK, 
SSSI), permezz ta’ proċeduri statutorji (it-Taqsima 7 tal-Att dwar iċ-Ċriev), permezz ta’ skemi 
agroambjentali (SRDP) u permezz ta’ ftehimiet ta’ ġestjoni (SNH). 
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5.2 Restawr tal-mergħat 

L-ippjanar tar-restawr tal-mergħat għandu jinbeda bl-istabbiliment ta’ objettiv ċar, jiġifieri 
d-determinazzjoni ta’ kif għandha tkun il-mergħa rrestawrata. X’se jkunu l-kundizzjonijiet 
ambjentali, xi proċessi ekoloġiċi se jseħħu, x’veġetazzjoni u xi speċijiet jistgħu jiġu 
rrestawrati. L-objettivi jistgħu jvarjaw skont il-possibbiltajiet ta’ restawr. Skont il-grad ta’ 
degradazzjoni, ir-restawr tal-mergħat jieħu tal-anqas bejn 5 u 10 snin (Rusina, 2017). 
Restawr ta’ kwalità għolja u diversità għolja tal-ispeċijiet inklużi l-invertebrati normalment 
jieħdu ħafna aktar żmien (eż. ara l-Lista l-ħamra Ġermaniża ta’ bijotopi, Finck et al. 2017). 

Meta jippjana r-restawr tal-mergħat f’sit, wieħed dejjem għandu jqis il-kundizzjonijiet 
ambjentali (il-klima, il-ħamrija, il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi u idroloġiċi, il-frammentazzjoni 
tal-pajsaġġ u l-impatt tagħha fuq il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet), il-kundizzjonijiet 
ekonomiċi (restrizzjonijiet finanzjarji) u soċjali (l-opinjoni pubblika u spiss anke ta’ dawk li 
jiffinanzjaw). L-azzjoni tirnexxi aktar jekk l-ippjanar jinkludi valutazzjoni tar-riskju.  

Il-ħsad u r-ragħa restorattivi huma aktar intensivi mill-ħsad u mir-ragħa regolari. Huma l-
aktar metodu sempliċi, iżda l-aktar metodu li jieħu ż-żmien jekk jiġi applikat bħala l-unika 
miżura għar-restawr jew għall-ħolqien ta’ mergħa semi-naturali. Bl-użu ta’ dan il-metodu, 
il-veġetazzjoni titħalla tiżviluppa b’mod naturali mill-grupp ta’ speċijiet lokali (Rusina 
2017). 

Il-ħsad restorattiv waħdu huwa applikabbli biss f’postijiet li ġew abbandunati b’mod 
relattivament riċenti, fejn la arbuxelli u siġar, u lanqas gzuz tal-ħaxix ma jinterferixxu mal-
ħsad. Meta tiġi rrestawrata jew tinħoloq mergħa, il-frekwenza tal-ħsad u l-intensità tar-
ragħa jridu jiġu adattati għall-kundizzjonijiet tas-sit. Siti fertili wisq u siti ddominati minn 
speċijiet espansivi jridu jinħasdu tal-anqas darbtejn f’kull staġun jew jirgħu b’mod intensiv. 
F’xi każijiet ikun meħtieġ ragħa eċċessiv ħafif. Il-ħsad u r-ragħa restorattivi jistgħu ma 
jirnexxux f’siti li jkunu ngħataw fertilizzant b’mod intensiv. Jekk il-ħamrija tkun fertili wisq, 
jistgħu jiżviluppaw komunitajiet ta’ pjanti tal-ħaxix twil ruderali jew li jirrekjedu n-
nitroġenu (Rusina, 2017).  

L-aktar metodu effiċjenti ta’ restawr tal-ħabitat f’xi pajjiżi huwa r-ragħa fix-xitwa, mingħajr 
l-għalf addizzjonali tal-annimali. Il-modifika tar-reġim tar-ragħa tista’ tkun meħtieġa sabiex 
jintlaħqu r-riżultati f’perjodu ta’ żmien mixtieq. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ ħsad 
addizzjonali fiż-żoni biss parzjalment mirgħija mill-annimali (Rusina, 2017). 
 

Esperjenzi bir-restawr tal-ħabitat 6210 f’xi pajjiżi tal-UE 
 

Fil-Belġju, mill-2000, ġew implimentati xogħlijiet importanti ta’ restawr, speċjalment fis-siti ta’ 
Natura 2000 bl-appoġġ tal-finanzjament ta’ LIFE. Ix-xogħlijiet ta’ restawr involvew il-qtugħ ta’ 
scrubs u ta’ siġar, il-qerda ta’ ġdur u ta’ fdalijiet tal-injam u l-implimentazzjoni ta’ ġestjoni 
xierqa bir-ragħa jew bil-ħsad. Peress li l-biċċa l-kbira tal-mergħat ġew abbandunati u afforestati 
għal żmien twil (xi drabi għal aktar minn 100 sena), is-siġar u l-arbuxelli li jerġgħu jikbru jeħtieġ 
li jinqatgħu regolarment, biċċa xogħol li tieħu ħafna żmien u tiswa l-flus. Ir-rikostituzzjoni tas-
saff tal-ħxejjex tiddependi mill-preżenza ta’ speċijiet tipiċi fl-inħawi u/jew mill-persistenza 
tagħhom fil-mergħat imsaġġra jew fil-bank taż-żrieragħ tal-ħamrija. Meta l-ispeċijiet tipiċi 
jkunu sparixxew, tista’ tkun meħtieġa l-introduzzjoni mill-ġdid tal-ħuxlief jew taż-żrieragħ. 
Minħabba l-karatteristiċi lokali tal-mergħat li jifdal, intuża r-ragħa tan-nagħaġ, assoċjat meta 
possibbli mar-ragħa tal-mogħoż. Ir-ragħa rotazzjonali, b’durata qasira u b’densità għolja jintuża 
fil-fażi ta’ riġenerazzjoni u ta’ restawr. Minħabba l-għajbien ta’ ragħajja professjonali, l-
annimali jirgħu f’żoni bi ċnut (elettriċi) permanenti jew semi-permanenti. Il-perjodu u d-durata 
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tar-ragħa jiddependu mill-karatteristiċi lokali (produttività tas-saff) u mill-ispeċijiet li 
għandhom jiġu protetti. Il-fondi agroambjentali huma pprovduti għall-ġestjoni min-nissiela 
lokali.  

Fil-Litwanja, l-għodod ewlenin ta’ restawr jinkludu: it-tneħħija tal-veġetazzjoni tal-pjanti tal-
injam; it-twaqqif tat-tixrid tal-flora espansiva lokali (eż. Calamagrostis epigejos). Ir-ragħa u l-
ħsad estensivi jintużaw bħala għodod ta’ appoġġ. 

Fil-Lussemburgu, il-pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar il-ħabitats jidentifika l-miżuri li ġejjin 
(Naumann et al 2013): Ir-restawr taż-żoni abbandunati u tal-iscrubs kollha permezz tat-
tneħħija tal-iscrubs u tat-tnedija mill-ġdid tar-ragħa (mira: madwar 50 ettaru ta’ mergħat 
kalkarji u 50 ettaru tal-kumpless tal-mergħat fir-reġjun tal-estrazzjoni). Kontroll regolari (kull 
3-5 snin) sabiex tiġi evitata l-penetrazzjoni tal-iscrubs, bi qtugħ jew b’ragħa regolari. Il-ħolqien 
ta’ żoni ġodda ta’ mergħat kalkarja permezz ta’ trasferiment ta’ ħuxlief aħdar fuq ħamrija 
għerija xierqa u l-espansjoni ta’ għelieqi eżistenti fuq irqajja’ biswit permezz tat-trasferiment 
manwali ta’ żerriegħa (mira: madwar 20 ettaru). Il-protezzjoni ta’ speċijiet ta’ pjanti 
karatteristiċi mhedda ħafna permezz ta’ kultivazzjoni permezz tal-introduzzjoni mill-ġdid ex-
situ u sabiex jissaħħu l-popolamenti eżistenti u jiġu introdotti mill-ġdid f’żoni maħluqa ġodda 
u degradati. Miżuri sabiex jiġi stabbilit mill-ġdid l-iskambju ġenetiku bejn iż-żoni eżistenti tal-
ħabitat (network ekoloġiku). 

Fil-Polonja, proġett LIFE - “XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice” (LIFE08 NAT/PL/000513, Jan 2010 – Diċ 2013) kellu 
fil-mira madwar 225 ettaru ta’ mużajki tal-ħabitats tal-mergħat kserotermiċi fi 8 siti ta’ Natura 
2000 fil-Majjistral u fix-Xlokk tal-Polonja. Il-proġett beda l-proċess ta’ riġenerazzjoni fuq 20.2 
ettaru tal-ħabitat tal-mergħat 6210: it-tneħħija ta’ gzuz ta’ scrubs jew ta’ siġar, it-tneħħija ta’ 
speċijiet ta’ pjanti erbaċej aljeni invażivi (inklużi Heracleum sosnowskyi) u t-tnedija mill-ġdid 
tar-ragħa (Baranska et al., 2014). F’żoni degradati, il-mergħat kserotermiċi ġew irrestawrati bit-
tneħħija tas-saff ta’ fuq nett tal-ħamrija, bit-tiżrigħ ta’ żrieragħ ta’ speċijiet kserotermiċi, bit-
trapjant ta’ rqajja’ tal-ħaxix ippreservati sew eċċ. Sal-2015, il-kundizzjoni tal-mergħat mirgħija 
tjiebet b’mod sinifikanti, bi tnaqqis fis-sehem ta’ speċijiet espansivi (sikrana, sand reed u 
arbuxelli (Murawy Life 2015). Il-perjodu tar-ragħa tnaqqas għal 3 xhur (Ġunju-Awwissu) 
parzjalment bħala riżultat tal-kundizzjoni mtejba, u parzjalment minħabba n-nixfa, u dan 
kompla jillimita l-ispeċijiet espansivi u ppermetta l-iżvilupp ta’ speċijiet kserotermiċi. 

Fis-Slovakkja, proġett LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) wettaq pjan ta’ restawr għal dan il-ħabitat li 
ġie diskuss mal-partijiet ikkonċernati rilevanti fis-SIK ta’ Devínska Kobyla. Il-miżuri kienu 
jinvolvu t-tneħħija mekkanika tal-imsaġar u tal-iscrubs fuq 58 ettaru ta’ mergħat niexfa li jikbru 
żżejjed, l-eradikazzjoni tar-robinja u l-introduzzjoni mill-ġdid tar-ragħa prinċipalment mill-
mogħoż mill-2015. L-impatt tal-miżuri ta’ ġestjoni tar-restawr ġie mmonitorjat b’mod 
predominanti fuq it-tip ta’ ħabitat 6210* fi stadji differenti tas-suċċessjoni.  Bħala riżultat tal-
ikklirjar ta’ żona ta’ suċċessjoni sekondarja, wara sentejn ta’ monitoraġġ ġiet irreġistrata żieda 
sinifikanti fin-numru ta’ speċijiet tad-dawl u termofili, bħal Pulsatilla grandis, Plantago media, 
Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium 
linophyllon, Linum tenuifolium. Fl-2016, in-numru totali ta’ speċijiet kien ogħla minn qabel l-
intervent ta’ ġestjoni. Dawn l-ispeċijiet x’aktarx li kienu preżenti fil-bank taż-żerriegħa tal-
ħamrija u setgħu jiġġerminaw meta l-wiċċ kien miftuħ. L-iżgurar tal-ġestjoni tar-ragħa u t-
tneħħija tan-nebbieta huma prerekwiżit importanti għal żvilupp favorevoli tal-veġetazzjoni fiż-
żoni li qed jiġu kkunsidrati. Il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet fir-rebbiegħa wara l-intervent ta’ 
ġestjoni diġà wriet żieda gradwali tal-ispeċijiet.  L-aħjar metodu ta’ ġestjoni huwa r-ragħa min-
nagħaġ, jew ir-ragħa minn merħliet imħallta ta’ nagħaġ u ta’ mogħoż, li jista’ jdgħajjef u 
jelimina gradwalment in-nebbieta ta’ veġetazzjoni tal-pjanti tal-injam. Ir-rotazzjoni ta’ ragħa 
aktar estensiv u intensiv hija soluzzjoni ottimali għall-iżvilupp u għaż-żamma ta’ stat favorevoli 
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tal-ħabitats ta’ mergħat ta’ prijorità. Żewġ mikropopolazzjonijiet ġodda tal-Orkidi tan-Naħal 
(Ophrys apifera, Speċi fil-Lista l-Ħamra tal-IUCN ) ġew irreġistrati fis-sit bħala riżultat tal-miżuri 
ta’ restawr implimentati mill-proġett. Fl-2017 fis-sit ġiet irreġistrata wkoll (sa 600 individwu) l-
Orkida tal-Gremxula tal-Adrijatiku (Himantoglossum adriaticum), elenkata fl-Anness II tal-
Ħabitats u fil-periklu fis-Slovakkja. 

 

5.2.1 Ġestjoni tal-iscrubs 

Il-miżuri ta’ ġestjoni għandu jkollhom l-għan li jżommu l-penetrazzjoni tal-iscrubs taħt 
kopertura perċentwali xierqa (eż. 30 %) tas-superfiċje totali (Pearson et al. 2006). 
Madankollu, għandu jitqies li l-ispeċijiet individwali kollettivament magħrufa bħala 
“scrubs” huma ħabitats importanti minnhom infushom, dment li jinżamm il-bilanċ mal-
mergħat miftuħa.  

Sabiex tiġi kkumpensata l-kolonizzazzjoni tal-iscrubs u jinżamm il-bilanċ mixtieq, huwa 
possibbli li jitneħħew xi scrubs antiki minħabba li l-iscrubs li ilhom stabbiliti jirriżultaw fl-
akkumulazzjoni ta’ nitroġenu fil-bijomassa tal-pjanti kif ukoll fl-arrikkiment tal-ħamrija fin-
nutrijenti. Meta jitneħħew is-siġar u l-iscrubs, in-nebbieta spiss jinbtu mill-għeruq u mill-
ġdur u għandhom jitneħħew.  

Kultant l-operazzjoni teħtieġ li ssir darba biss, imbagħad tiġi segwita mir-ragħa jew mill-
ħsad. Drabi oħra, ikun hemm bżonn ta’ miżuri ta’ qtugħ ulterjuri u komplementari, l-użu 
ta’ magni, jew aktar mulching u tnaqqija fl-ewwel snin (Essl 2005). Meta ma jkunx possibbli 
li l-iscrubs jitneħħew b’dan il-mod, huwa rrakkomandat li jintuża r-ragħa u/jew il-qtugħ 
rotazzjonali sabiex jinżammu l-popolamenti. 

Fejn l-iscrubs ikunu bdew jirrikolonizzaw, in-nebbieta jistgħu jitneħħew minnufih. Il-
kontroll għal pjanti ġodda jista’ jsir fir-rebbiegħa ta’ wara, u jinqalgħu bl-idejn jew 
jitneħħew kif xieraq. L-għan jista’ jkun li jkun hemm preżenza ta’ taħlita ta’ scrubs fis-
suċċessjoni, minn pjanti li jinsabu fil-livell tal-art sa arbuxelli aktar maturi li jkollhom zkuk 
ħoxnin. L-insetti jibbenefikaw minn diversità ta’ età, ta’ weraq u ta’ perjodi ta’ nwara. 
Għalhekk, huwa għaqli li jitwettaq stħarriġ tal-invertebrati qabel ma jitneħħew l-iscrubs 
maqtugħin. Barra minn hekk, it-tneħħija annwali ta’ volumi żgħar ta’ scrubs fi stadji 
differenti tal-iżvilupp tiffranka ħafna xogħol iebes fit-tul filwaqt li żżomm dak il-ħabitat u 
sors tal-ikel ta’ importanza vitali għall-għasafar (RSPB 2004b).  

Il-qtugħ tal-iscrubs għandu jsir fil-ħarifa jew fix-xitwa, sabiex tiġi evitata ħsara lill-fawna 
selvaġġa matul il-perjodu riproduttiv. Il-qtugħ bejn il-bidu ta’ Settembru u l-aħħar ta’ Frar 
jevita l-istaġun tat-tgħammir tal-għasafar, filwaqt li t-tqattigħ fi tmiem ix-xitwa jagħti 
biżżejjed żmien lill-għasafar u lill-mammiferi sabiex jieklu kwalunkwe frott artab. Il-qtugħ 
jista’ jsir b’tagħmir speċjali taż-żbir li ma jagħmilx ħsara lill-fawna żgħira (Pearson et al. 
2006).  

Ir-ragħa rotazzjonali jista’ jkun mod xieraq kif jiġu kkontrollati l-iscrubs dment li jiġu 
mmonitorjat b’attenzjoni sabiex jiġi evitat ir-ragħa eċċessiv jew l-irfis eċċessiv (Buglife 
2007). Il-ħmir jistgħu jnaqqru mill-iscrubs li jippenetraw, u jipprovdu kontroll utli tal-iscrubs 
fuq veġetazzjoni semi-naturali. Il-bhejjem tal-ifrat huma partikolarment tajbin fit-tkissir u 
fil-ftuħ ta’ veġetazzjoni twila ħarxa bħal felċi u scrubs. Il-mogħoż jistgħu jqaxxru z-zkuk u, 
jekk jintużaw b’attenzjoni, jipproduċu diversità strutturali. In-nagħaġ ma jiklux minn żoni 
ta’ ħaxix twil daqs il-bhejjem tal-ifrat jew il-ponijiet, iżda jnaqqru l-iscrubs baxxi b’mod 
effiċjenti, li kapaċi jneħħu l-materjal tal-weraq kompletament minn ċerti arbuxelli. Barra 
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minn hekk, ċerti razez ta’ nagħaġ huma tajbin sabiex jgħaddu b’kollox minn ġol-iscrubs, 
iżda annimali iżgħar u razez eħfef huma suxxettibbli li jinqabdu fihom. Għalhekk, huwa 
rrakkomandat li tibda b’rata ta’ stokkjar baxxa għall-ispeċi u għar-razza (c 0.25LU/ha), 
timmonitorja l-effetti u taġġusta kif xieraq (Crofts & Jefferson 1999, RSPB 2004d).  

Madankollu, ir-ragħa waħdu ġeneralment ma jkunx biżżejjed għall-ġestjoni tal-iscrubs. 
Reġim tar-ragħa bbażat fuq ragħa fix-xitwa, pereżempju, normalment ikollu jinkludi l-
provvista għal ikklirjar ripetut ta’ scrubs b’mod regolari sabiex jitneħħa t-tkabbir gradwali 
ta’ veġetazzjoni tal-pjanti tal-injam (Crofts & Jefferson 1999). Għalhekk, f’xi każijiet huwa 
rrakkomandat li jsiru l-ħsad u r-ragħa flimkien. L-aħjar żmien sabiex isir dan jiddependi mill-
organiżmi selvaġġi preżenti. Il-bajd u l-larvi tal-insetti spiss ikunu l-aktar vulnerabbli. Evita 
l-ħsad sal-aħħar tas-sajf/tal-ħarifa sabiex jitħalla żmien sabiex jaqgħu ż-żrieragħ tal-fjuri u 
tal-ħaxix, jew sal-aħħar tax-xitwa/sa kmieni fir-rebbiegħa sabiex jingħata kenn matul ix-
xitwa għall-insetti. 
 
5.2.2 Kontroll tal-ħaxix ħażin u tal-ispeċijiet invażivi 

Ħaxix ħażin jista’ jiġi ddefinit bħala speċi li mhijiex mixtieqa għall-iskop/objettiv ta’ ġestjoni 
tal-mergħat. F’ċerti kundizzjonijiet, xi speċijiet ta’ pjanti (eż. thistles, felċi, kubrita) jistgħu 
jimmoltiplikaw iżżejjed, u b’hekk jissostitwixxu malajr komunitajiet li għandhom valur ta’ 
konservazzjoni akbar (Pearson et al. 2006). Dawn il-pjanti huma kompetittivi ħafna, spiss 
tossiċi, u ladarba jistabbilixxu jipproduċu dell twil fl-istaġun tat-tkabbir, li jiskoraġġixxi 
speċijiet oħra ta’ pjanti (inkluż l-orkidi) milli jistabbilixxu (Crofts & Jefferson 1999). L-
infestazzjoni tal-ħaxix ħażin tista’ tiġi evitata permezz ta’ prattiki ta’ ġestjoni tajba, 
pereżempju, billi jiġu evitati żoni kbar ta’ art għerija, li jipprovdu opportunitajiet għall-
invażjoni u għat-tixrid tal-ispeċijiet tal-ħaxix ħażin.  

Wara l-istabbiliment tagħhom, jistgħu jiġu implimentati l-miżuri li ġejjin (Crofts u Jefferson 
1999):  

- tekniki ta’ kontroll bl-idejn: tqaċċit bil-lexxuna jew tqattigħ (mhux adattat għall-kubrita) 
f’livell ftit anqas mil-livell tal-art, jew/u l-ġbid bl-idejn (dan huwa biss verament adattat 
għal żoni żgħar), eżatt qabel ma jiżbuċċaw il-fjuri tal-ħaxix ħażin fil-mira; il-ġbid bl-idejn 
irid isir fuq perjodu ta’ diversi snin sabiex ikollu effett;  

- ġbid jew qtugħ mekkaniku: għat-thistles u għall-kubrita, il-ġbid għandu jsir wara 
estensjoni massima taz-zokk tal-fjura iżda qabel it-tiżrigħ u se jkun meħtieġ fi snin 
suċċessivi sabiex titnaqqas il-firxa ta’ speċijiet perenni fil-mira. Approċċ aħjar huwa li l-
pjanta tinħasad hekk kif jitwal iż-zokk tan-nwara. Dan jista’ jkun meħtieġ li jiġi rripetut 
matul is-sena. Qtugħ ripetut (traqqim) jista’ jipprevjeni t-tiżrigħ u jnaqqas l-intensità tal-
ħaxix ħażin iżda ma joqtolx il-pjanti u jistgħu jirriġeneraw bis-saħħa mill-qiegħ taz-zokk. 
Bħal fil-każ tal-ħaxix maħsud, il-biċċiet għandhom jitneħħew mis-sit; 

- kontroll immirat tar-ragħa;  
- kontroll kimiku: għalkemm il-metodi ta’ kontroll manwali normalment ikunu l-aktar 

ippreferuti, u l-użu ta’ prodotti kimiċi ġeneralment ma jkunx permess, kontroll erbiċidali 
mmirat (trattament fuq il-post, imsiħ tal-ħaxix ħażin) ta’ tali speċijiet spiss ikun 
aċċettabbli fuq siti ta’ konservazzjoni naturali b’mod partikolari meta l-ġestjoni 
kontinwa tar-ragħa/tal-mergħat tkun essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
konservazzjoni tan-natura. Irid jitqies li l-imsiħ tal-ħaxix ħażin mhuwiex selettiv u spiss 
jista’ jagħmel ħsara serja lil interessi ta’ konservazzjoni oħrajn. Jekk tkun meħtieġa, hija 
rrakkomandata applikazzjoni selettiva biss għall-pjanti tal-ħaxix ħażin fil-mira. 
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It-tneħħija tal-ħaxix ħażin għandha ssir fi stadju bikri tal-iżvilupp meta ma tkunx teħtieġ 
sforz kbir u tista’ tikseb riżultati tajbin faċilment. 

Il-programmi ta’ kontroll għandhom jiġu ppjanati bir-reqqa, filwaqt li jitqiesu wkoll effetti 
possibbli oħrajn; f’ċerti każijiet, l-eradikazzjoni totali tal-ħaxix ħażin, anki jekk possibbli, 
tista’ tkun ta’ detriment għall-organiżmi selvaġġi. 
 

5.3 Ħolqien mill-ġdid tal-mergħat 

Il-ħolqien ta’ mergħat għandu jinbeda billi jiġu vvalutati l-kundizzjonijiet ambjentali fuq il-
post (reġim ta’ umdità, proprjetajiet tal-ħamrija, veġetazzjoni, disponibbiltà tal-ispeċijiet), 
li jiddeterminaw il-fattibbiltà tal-ħolqien mill-ġdid tal-ħabitat. Il-ħolqien mill-ġdid jeħtieġ l-
assistenza u l-parteċipazzjoni ta’ esperti tal-ħamrija, ta’ idroloġisti u ta’ ekoloġisti, kif ukoll 
ta’ esperti fil-veġetazzjoni u ta’ dawk il-gruppi ta’ organiżmi li huma importanti fil-ħabitat 
li għandu jinħoloq. Pjan għall-ħolqien ta’ mergħat għandu jiġi żviluppat b’mod simili bħala 
pjan għar-restawr tal-mergħat (Rusina, 2017).  

Substrat, perjodu ta’ żmien mixtieq, u prossimità tas-sit għal żoni ta’ mergħat simili għat-
tip fil-mira jiddettaw liema tekniki ta’ stabbiliment huma l-aktar xierqa għall-ħolqien u 
għall-istabbiliment ta’ ħabitats (Ashwood, 2014). Jistgħu jiġu kkunsidrati għażliet differenti.  

Il-kolonizzazzjoni naturali ta’ substrati għerija tista’ tkun xierqa fejn perjodi ta’ żmien twal 
tal-istabbiliment ikunu aċċettabbli u jkun hemm biswit komunitajiet tal-mergħat kalkarji 
għonja fl-ispeċijiet. Jekk il-mergħat kalkarji f’art baxxa kienu jeżistu fiż-żona qabel id-
disturb u r-reklamazzjoni sussegwenti, bank taż-żrieragħ jista’ jibqa’ fis-substrat eżistenti u 
għandu jiġi vvalutat bl-użu ta’ provi ta’ ġerminazzjoni. Il-kolonizzazzjoni naturali tista’ 
tipproduċi ħabitats għonja fl-ispeċijiet li jkunu adattati għaż-żona lokali. Il-proċess għandu 
t-tendenza li jseħħ bil-mod ħafna u jista’ jieħu diversi deċennji sabiex tiġi stabbilita 
komunità stabbli.  

Il-kolonizzazzjoni naturali tista’ tiġi aċċellerata permezz tal-introduzzjoni selettiva ta’ 
speċijiet ta’ mergħat permezz ta’ inokulanti tat-turf jew permezz ta’ tifrix ta’ ħuxlief aħdar. 
L-inokulanti tat-turf jistgħu jittieħdu minn żoni donaturi kontigwi u jiġu inkorporati fis-
substrat għeri. Dawn jistgħu jkunu jew biċċiet sħaħ ta’ turf jew ġonot ta’ mergħat li jkun 
fihom speċijiet mixtieqa. Jekk ikun hemm dubju dwar it-tip ta’ Mergħa Kalkarja donatriċi, 
għandu jitwettaq stħarriġ dwar il-veġetazzjoni minn speċjalist imħarreġ fl-istħarriġ 
botaniku. F’xi każijiet, it-tħawwil ta’ kampjuni prekultivati minn żrieragħ lokali jew reġjonali 
jista’ jkun ta’ suċċess akbar. 

Meta jiġu adottati metodi ta’ kolonizzazzjoni naturali jew ta’ inokulanti tat-turf, jista’ jkun 
ta’ vantaġġ li l-ewwel tinżera’ taħlita ta’ speċijiet pijuniera/ta’ lqugħ. Il-benefiċċji ta’ tiżrigħ 
fil-baxx ta’ speċijiet pijuniera jinkludu l-istabbilizzazzjoni tas-substrati, u l-ħolqien rapidu 
ta’ medda ta’ ħaxix irqiq attraenti filwaqt li titħalla biżżejjed ħamrija għerija fejn tkun tista’ 
sseħħ kolonizzazzjoni naturali. 

It-tifrix ta’ ħuxlief aħdar huwa alternattiva siewja għall-inokulanti tat-turf jew għall-
kolonizzazzjoni naturali. Dan jinvolvi t-teħid ta’ ħuxlief maqtugħ frisk li jkun fih żrieragħ 
minn mergħat kalkarji lokali, u t-tixrid tiegħu fuq is-sit li għandu jiġi kkolonizzat. Irid jiġi 
żgurat li l-ħuxlief jinqata’ wara n-nwara iżda waqt li ż-żrieragħ ikunu għadhom imqabbdin; 
għarfien operattiv tajjeb tal-ispeċijiet fil-mira u meta ż-żerriegħa tagħhom tkun fil-punt ta’ 
dispersjoni jrendi l-aħjar riżultati. Il-ħuxlief għandu jinfirex fi żmien 24 siegħa mill-ġbir 
sabiex jiġi evitat it-taħsir jew it-telf taż-żrieragħ waqt il-ħżin. L-użu ta’ sors lokali jfisser 



 

85 

kompatibbiltà aħjar bejn il-mergħat il-ġodda u dawk eżistenti u li l-ħaxix ikun ta’ ġenotip 
indiġenu; dan jgħin ukoll sabiex il-kostijiet tat-trasport jinżammu għal minimu.  

Meta ma jkunx disponibbli sit donatur tal-mergħat kalkarji lokali, tista’ tintuża taħlita ta’ 
żrieragħ kummerċjali bħala medda ta’ ħaxix irqiq tal-bidu. It-tiżrigħ jista’ jsir bl-użu ta’ 
żerriegħa miġbura minn sit donatur lokali. Għandha tingħata attenzjoni sabiex is-sit 
donatur taż-żerriegħa ma jitfaqqarx permezz ta’ ħsad eċċessiv. Inkella, tista’ tinxtara 
żerriegħa. Din ma għandux ikun fiha varjetajiet interspeċifiċi (Lolium ×hybridum, Trifolium 
pratense × T. medium) u lanqas ibridi interġeneriċi (×Festulolium) jew poliplojde (speċijiet 
tetraplojde ta’ Lolium u ta’ Trifolium). Ħanut taż-żrieragħ b’reputazzjoni tajba jipprovdi 
taħlitiet taż-żrieragħ adattati għall-klima u għall-kundizzjonijiet ewlenin tal-ħamrija tas-sit 
tiegħek. Iż-żerriegħa għandha tkun ta’ provenjenza lokali, fejn disponibbli.  

Normalment, il-fjuri u l-ħaxix jinżergħu flimkien peress li l-ħaxix jgħin sabiex tiġi 
stabbilizzata l-ħamrija u jipprovdi kopertura importanti fix-xitwa. Il-proporzjon taż-żrieragħ 
tal-ħaxix fit-taħlita għandu jkun baxx biżżejjed sabiex jiġi żgurat l-istabbiliment ta’ ħxejjex 
u jitħalla spazju għar-rikolonizzazzjoni naturali ta’ speċijiet addizzjonali. Iż-żerriegħa 
normalment tinżera’ f’Settembru/Ottubru, jew bl-idejn jew bl-użu ta’ makkinarju agrikolu 
bħal magni taż-żrigħ fi slots u drills taż-żrieragħ, li jimmassimizzaw iż-żona miżrugħa għall-
ammont ta’ żerriegħa użata (Crofts u Jefferson, 1999). Huwa rrakkomandat li ż-żerriegħa 
tinfirex fuq is-superfiċje, u mhux titħaffer fil-ħamrija, u l-biċċa l-kbira tal-makkinarju jista’ 
jiġi ssettjat b’dan il-mod. Huwa vitali li l-ħsad isir spiss, sa 3 darbiet f’sena, fis-sena tal-
istabbiliment sabiex jiġu kkontrollati speċijiet annwali dominanti. L-objettiv ġenerali huwa 
li jiġu stabbiliti l-ispeċijiet l-aktar perenni, li jikkompetu b’mod anqas qawwi fl-ewwel sena 
mill-ispeċijiet annwali. Dan huwa partikolarment il-każ fejn hemm piż kbir ta’ speċijiet ta’ 
ħaxix ħażin li jinħarat (ara Nowakowski u Pywell 2016). 

Ikun xi jkun il-metodu ta’ stabbiliment magħżul, huwa importanti li jiġi rrikonoxxut li jridu 
jgħaddu diversi snin sabiex il-mergħa tistabbilixxi u tiżviluppa f’komunità stabbli. Il-ġestjoni 
xierqa tal-mergħa hija essenzjali sabiex tippermetti lill-komunità rikka fl-ispeċijiet 
tiżviluppa u tinżamm. 

Il-ħolqien mill-ġdid ta’ mergħa kalkarja fuq dak li kien raba’ li jinħadem degradat ġiet 
implimentata pereżempju fin-Nofsinhar tal-Ingilterra (Fry et al 2018), bl-użu tal-ispeċijiet 
magħżula minn tip ta’ komunità ta’ pjanti tal-mergħa kalkarja (mergħa Bromus erectus), li 
hija l-komunità dominanti ta’ mergħat tar-reġjun u tipikament tintuża bħala komunità fil-
mira fil-programmi ta’ restawr. L-opportunità li tinħoloq mill-ġdid mergħa semi-naturali 
niexfa qed tintuża dejjem aktar fir-Renju Unit, eż. permezz ta’ skemi innovattivi u 
immaġinattivi għall-ġnub tat-toroq. Proġett wieħed ta’ ħolqien mill-ġdid fil-ġnub tat-toroq 
fil-Lbiċ tal-Ingilterra beda biss fl-2012, u issa s-sit isostni veġetazzjoni rikka fl-ispeċijiet u sa 
mill-istabbiliment tiegħu ġew irreġistrati 30 speċi ta’ farfett (nofs l-għadd ta’ speċijiet fir-
Renju Unit). 
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Ħolqien mill-ġdid tal-ħabitat tal-mergħat fir-Renju Unit fi skemi għall-ġnub tat-toroq (Sam Ellis) 

5.3.1 Ġestjoni u monitoraġġ tal-ħabitats wara l-ħolqien mill-ġdid 

Il-mergħa kalkarja għandha tinħoloq biss fejn ikun hemm impenn qawwi għal reġim ta’ 
ġestjoni fit-tul, immexxi minn pjan ta’ ġestjoni tas-sit. Il-ġestjoni hija meħtieġa sabiex 
tipprevjeni d-dominanza tal-medda ta’ ħaxix irqiq minn scrubs u minn speċijiet aggressivi 
oħra u sabiex tinżamm rikkezza kbira fl-ispeċijiet. L-istabbiliment tal-mergħat tipikament 
jieħu bejn 3 u 5 snin. Matul dan il-perjodu huwa meħtieġ reġim ta’ qtugħ u ta’ ragħa ħafif; 
ir-rekwiżiti eżatti jkunu speċifiċi għas-sit.  

Tipikament, ir-reġimi ta’ qtugħ tal-ewwel sena ma jkunux meħtieġa għall-mergħat stabbiliti 
fuq substrat minerali għeri, għalkemm jistgħu jkunu meħtieġa għal siti aktar rikki sabiex il-
meded ta’ ħaxix irqiq jinżammu iqsar minn 10 cm. Il-ħsad irid isir f’ħin xieraq sabiex jiġi 
evitat kunflitt ma’ għasafar li jbejtu fuq l-art. Il-ħsad iħeġġeġ il-ħdim tar-raba’; inaqqas ukoll 
il-kompetizzjoni mill-ispeċijiet li jiffoltjaw u l-penetrazzjoni tal-iscrubs.  

Wara l-ħsad, il-biċċiet għandhom jitneħħew mis-sit. Jekk il-medda ta’ ħaxix irqiq ikollha 
żerriegħa disponibbli, din tista’ tintuża għat-tifrix ta’ ħuxlief fuq siti oħra. Il-mergħat 
għandhom jinħasdu darba fit-tieni u fit-tielet snin wara li l-fjuri u l-ħaxix ikunu qed ikabbru 
ż-żerriegħa. Ir-ragħa mill-fniek, mill-bhejjem tal-ifrat u min-nagħaġ għandu jiġi kkontrollat 
jew evitat matul dawn l-ewwel 3 snin sabiex il-mergħat jkunu jistgħu jistabbilixxu; jiġifieri, 
sabiex in-nebbieta jiżviluppaw sistemi tal-għeruq suffiċjenti sabiex jipprevjenu l-qlugħ 
matul ir-ragħa. Ladarba l-mergħa tiġi stabbilita, jista’ jibda ragħa ħafif.  

Il-ġestjoni fit-tul permezz tar-ragħa u/jew tat-tqattigħ hija essenzjali għaż-żamma tar-
rikkezza fl-ispeċijiet. Storikament, ir-ragħa u, f’xi reġjuni l-ħsad, kienu t-teknika tipika ta’ 
ġestjoni; madankollu, il-ħsad jista’ jkun adattat għal siti żgħar u għal dawk f’għoljiet żgħar. 
Il-bhejjem tal-ifrat u n-nagħaġ jistgħu jipprovdu ġestjoni tar-ragħa matul is-sena kollha jekk 
jintużaw b’rati baxxi tal-irjus, għalkemm dan jiddependi fuq il-produttività tas-sit. Siti mhux 
produttivi jistgħu jkunu adattati biss għar-ragħa fix-xitwa; għalkemm dawn għandhom jiġu 
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mmonitorjati għall-irfis – il-kompattazzjoni jew it-tkissir fiżiku tal-istruttura tal-ħamrija taħt 
is-saqajn ta’ annimali tqal.  

Ir-ragħa għandu jkollu l-għan li jipproduċi mużajk ta’ mergħat b’tul li jvarja, u rqajja’ żgħar 
ta’ scrubs (eż. mhux aktar minn 25-30 % tal-erja totali). Pereżempju, tipi differenti ta’ 
annimali li jirgħu huma selettivi fil-pjanti li jieklu u jistgħu jintużaw sabiex joħolqu l-mużajk. 
Il-bhejjem tal-ifrat jikkonsmaw ħxejjex aktar ħorox u jirfsu b’aktar saħħa min-nagħaġ. L-
irqajja’ mirfusa joħolqu spazji fejn jistgħu jistabbilixxu pjanti ġodda. Informazzjoni aktar 
dettaljata dwar il-ġestjoni tista’ tinstab fi Crofts u Jefferson (1999).  

Anki fejn ix-xogħlijiet ta’ ħolqien isiru f’post adattat sew, l-evalwazzjoni tal-prattiki ta’ 
ġestjoni tkun meħtieġa sabiex jiġu vvalutati l-istabbiliment u s-suċċess fit-tul. Huwa 
meħtieġ pjan ta’ ġestjoni fit-tul speċifiku għas-sit. Dan għandu jinkludi programm ta’ 
monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni li jippermetti li r-reġim ta’ ġestjoni jiġi adattat kif meħtieġ.  

Il-monitoraġġ tal-ħolqien mill-ġdid ta’ ħabitats tal-mergħat f’artijiet baxxi jista’ jinkludi: 
- Il-firxa tal-istabbiliment tal-mergħat: % tal-kopertura tal-art, irqajja’ għerija u l-

preżenza ta’ mifrex tal-weraq. 
- Il-kompożizzjoni tal-meded ta’ ħaxix irqiq: il-proporzjon ta’ ħaxix għal ħxejjex, speċijiet 

indikaturi pożittivi, speċijiet indikaturi negattivi, speċijiet b’karattru distintiv lokali 
- Il-kompożizzjoni tipika tal-ispeċijiet, inkluża għażla ta’ speċijiet indikaturi minn gruppi 

tassonomiċi u funzjonali differenti bħad-dakkara (Hymenoptera akolati, Syrphidae, 
Lepidoptera) u gruppi epigajċi u endogajċi (predaturi u dekompożituri). 

Ħolqien mill-ġdid ta’ mergħat fuq raba’ li jinħadem fir-Repubblika Ċeka 

Il-konverżjoni ta’ raba’ li jinħadem f’mergħa rikka fl-ispeċijiet teħtieġ żmien twil. Is-suċċess 
tagħha ma tiddependix biss mill-metodu ta’ restawr u mill-kompożizzjoni tat-taħlita ta’ 
żrieragħ użata, iżda anki mill-kundizzjonijiet lokali tas-sit fejn għandu jerġa’ jitkabbar il-ħaxix 
(Jongepierová & Malenovský 2012, Jongepierová et al. 2012, Scotton et al. 2012, Ševčíková et 
al. 2014). Ir-restawr tal-komunitajiet ta’ insetti jirnexxi aktar f’pajsaġġi b’żona kbira ta’ mergħat 
semi-naturali għonja fl-ispeċijiet fil-madwar, peress li speċijiet ta’ insetti fitofaġi speċjalizzati 
għandhom kapaċità limitata li jinfirxu (Woodcock et al. 2010a, 2010b). L-aktar metodi ta’ 
ħolqien mill-ġdid użati ta’ spiss huma ppreżentati fil-qosor hawn taħt. 

Suċċessjoni spontanja. Is-sempliċi suċċessjoni tista’ tirrestawra l-mergħat biss f’siti niexfa ħafna 
jew, bil-maqlub, imxarrba ħafna, fejn l-istabbiliment ta’ arbuxelli u ta’ siġar ma jkunx possibbli, u 
fejn ikunu ġew ippreservati marġi jew bwar permanenti fl-inħawi. F’għelieqi tar-raba’ abbandunati 
f’siti niexfa fl-aktar partijiet sħan tal-pajjiż, il-monitoraġġ wera li meded ta’ ħaxix irqiq qodma qed 
jaraw veġetazzjoni ta’ steppa naturali fil-kompożizzjoni tal-ispeċi tagħhom (Jírová et al. 2012). 
Madankollu, normalment ikun hemm bżonn ta’ ħsad regolari mit-tielet sena wara l-abbandun ta’ 
għalqa. Ir-restawr ta’ mergħat b’kompożizzjoni ta’ speċijiet ekoloġikament favorevoli jieħu madwar 
għaxar snin (Lencová & Prach 2011) sa għoxrin sena (Prach et al. 2014), iżda l-pjanti u xi gruppi ta’ 
vertebrati jistgħu jkunu jeħtieġu perjodu ta’ żmien itwal sakemm terġa’ tinkiseb id-diversità 
oriġinali ta’ veġetazzjoni rikka fl-ispeċijiet. 

Taħlitiet ta’ żrieragħ kummerċjali. It-tiżrigħ ta’ taħlitiet ta’ żerriegħa ta’ ħaxix tal-legumi 
kummerċjali huwa l-aktar mod frekwenti ta’ konverżjoni fuq skala kbira ta’ raba’ li jinħadem għal 
mergħa. Minkejja li dan ma jistax jitqies bħala restawr ekoloġiku, meded ta’ ħaxix irqiq bħal dawn 
li inizjalment ikunu foqra fl-ispeċijiet jistgħu jiġu ssupplimentati bi speċijiet ta’ pjanti u ta’ annimali 
fil-mira maż-żmien, speċjalment jekk dawn l-ispeċijiet ikunu għadhom iseħħu fil-madwar. Dan 
huwa kkonfermat mir-riżultati tal-monitoraġġ mill-muntanji Bílé Karpaty (Prach et al. 2014, 
Jongepierová et al. 2018). F’postijiet fejn kolonizzazzjoni sussegwenti mill-ispeċijiet mixtieqa tkun 
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limitata għall-assenza tagħhom fil-madwar, dawn jistgħu jiżdiedu mal-meded ta’ ħaxix irqiq 
maħluqa mit-tiżrigħ ta’ taħlitiet ta’ ħaxix kummerċjali permezz ta’ tiżrigħ jew permezz ta’ tħawwil. 

Taħlitiet ta’ żrieragħ reġjonali. It-taħlitiet ta’ żrieragħ reġjonali jinġabru, jiġu rriprodotti u applikati 
f’żona partikolari mingħajr proċessi ta’ titjib tal-pjanti. Il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet tagħhom hija 
bbażata fuq dik tal-komunitajiet naturali taż-żona (Scotton et al. 2012). L-ispeċijiet, speċjalment il-
ħxejjex, jappoġġaw ukoll diversità għolja ta’ annimali li jiddependu fuqhom għall-ikel jew għal 
raġunijiet oħra. Il-vantaġġ ewlieni ta’ dan il-metodu huwa li jgħin sabiex tinżamm il-varjabbiltà 
ġenetika naturali tal-popolazzjonijiet b’mod konsiderevoli, u b’hekk jiġi evitat tixrid ta’ ġenotipi 
barranin jew saħansitra ta’ speċijiet jew ta’ varjetajiet mhux indiġeni. L-istruzzjonijiet dwar kif 
tinkiseb u tintuża ż-żerriegħa reġjonali jistgħu jinstabu f’diversi pubblikazzjonijiet (Scotton et al. 
2012, Jongepierová et al. 2012, Jongepierová & Prach 2014, u Ševčíková et al. 2014). Il-prinċipji 
ewlenin huma: 
 Iż-żrieragħ jistgħu jinkisbu minn mergħa bħala parti minn bijomassa ta’ ħaxix frisk maħsud frisk 

(ħuxlief aħdar), li tiġi applikata immedjatament fiż-żona li għandha tiġi rrestawrata. Dan il-metodu 
jintuża prinċipalment fin-Netherlands u fil-Ġermanja, mhux biss fuq raba’ li jinħadem, iżda wkoll 
f’siti oħra, eż. depożiti ta’ rmied li jtir (Kirmer et al. 2014). 
 Jekk il-bijomassa mqatta’ titnixxef wara l-ħsad, il-ħuxlief jista’ jintuża direttament bħala sors ta’ 

żerriegħa jew jindires qabel l-użu (ħuxlief midrus). 
 Meta l-ħsad isir flimkien ma’ apparat kombinat tal-ħsad, il-medda ta’ ħaxix irqiq tinħasad u 

tindires fuq il-post stess. 
 Fil-ħsad bl-ixkupilja, iż-żrieragħ jinqalgħu mill-popolament tal-medda ta’ ħaxix irqiq. 
 F’każ ta’ bżonn, ammont iżgħar ta’ żerriegħa jista’ jinġabar bl-idejn ukoll. 
 Fir-rigward tal-ġbir ikkumplikat taż-żerriegħa (daqsijiet u żminijiet ta’ maturazzjoni differenti), 

huwa rrakkomandat li l-pjanti jiġu kkultivati fil-ħammiela.   
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Fuq skala kbira, sal-lum, it-taħlitiet ta’ żrieragħ reġjonali għonja fl-ispeċijiet għall-ħolqien ta’ 
mergħat fuq raba’ li jinħadem intużaw biss fil-Muntanji ta’ Bílé Karpaty, fejn erja ta’ aktar minn 600 
ettaru diġà kellha tkabbir ta’ ħaxix ġdid b’dan il-mod (Jongepierová 2008, Jongepierová & Prach 
2014, Prach et al. 2013, 2015a, Jongepierová et al. 2015). 

Trasferiment tas-saffi ta’ fuq tal-ħamrija jew ta’ blokok tat-turf. Is-saffi ta’ fuq tal-ħamrija jistgħu 
jinfirxu fuq is-sit li għandu jiġi rrestawrat jew inkella fuqu jistgħu jiġu ttrasferiti blokok sħaħ tat-
turf. Madankollu, dan ma jirrekjedix biss ħafna riżorsi tekniċi u finanzjarji, iżda anki l-ħsara 
kkawżata lis-sit tas-sors toħloq problema. Dan il-metodu jista’ jiġi ġġustifikat fuq skala żgħira jew 
f’postijiet fejn is-sit tas-sors ikun qed jintilef (eż. estrazzjoni jew bini li qed jinfirex). Saru xi 
esperjenzi f’siti impotenti bi flora tal-isteppa fir-Repubblika Ċeka (mina ferrovjarja f’Obřany, fossa 
tal-ġir f’Hády u l-barriera ta’ Dálky qrib Čebín), b’riżultati pożittivi fir-rigward tas-sopravivenza tal-
ispeċijiet tal-isteppa fis-siti l-ġodda, iżda ftit li xejn mill-ispeċijiet kserofili ttrasferiti espandew fl-
inħawi jew, jekk għamlu dan, bil-mod ħafna biss. 

 

5.4 Ippjanar għall-ġestjoni tal-konservazzjoni f’żona speċifika 

Peress li l-karatteristiċi tal-ħabitat, il-valuri ta’ konservazzjoni u l-kuntest (l-istorja u l-
iżvilupp) huma differenti ħafna bejn id-diversi pajjiżi u reġjuni bijoġeografiċi, huwa 
importanti, fl-ippjanar tal-ġestjoni għall-ħabitat, li jitqiesu l-aspetti ġenerali li ġejjin li 
jippermettu li jittieħdu deċiżjonijiet ta’ ġestjoni sensibbli:  

- Objettivi u miri speċifiċi għas-siti b’referenza għall-istat ta’ konservazzjoni tal-
ispeċijiet;  

- L-użu tal-art lokali/reġjonali u t-tradizzjonijiet, il-prattiki u t-tekniki tat-trobbija tal-
bhejjem – il-valuri ta’ konservazzjoni tal-lum spiss huma r-riżultat tar-reġimi ta’ użu tal-
art u ta’ ragħa tal-passat. 

Għalkemm spiss la jkun possibbli, u lanqas xieraq jew meħtieġ, li tiġi imitata l-ġestjoni 
storika, jekk ikun possibbli l-ġestjoni għandha tiġi informata bl-għarfien u bl-esperjenza 
eżistenti.  

Eżami dettaljat tal-kundizzjonijiet tas-sit jgħin sabiex jiġu identifikati l-aħjar tekniki u 
metodi għall-manutenzjoni jew għar-restawr tal-ħabitat u sabiex tiġi vvalutata l-
adegwatezza tagħhom għas-sitwazzjoni partikolari, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-riżorsi 
disponibbli, bl-għan li jiġi vvalutat sa liema punt jistgħu jintlaħqu l-objettivi u jiġu antiċipati 
l-ostakli possibbli.  
 

Aspetti ewlenin li għandhom jiġu kkunsidrati fl-ippjanar għall-konservazzjoni u għall-
ġestjoni tal-mergħat (Rusina, 2017) 

Kunsiderazzjonijiet ekoloġiċi 

 Il-konnettività fil-pajsaġġ hija importanti ħafna għas-sopravivenza fit-tul tal-ispeċijiet tal-
mergħat. Dan jiżgura l-moviment tagħhom minn mergħa għal oħra u ż-żamma ta’ 
popolazzjonijiet kbar u ġenetikament differenti biżżejjed. Għalhekk, huwa aktar 
importanti li tittejjeb/tiġi rrestawrata mergħa li tinsab f’sistema ta’ mergħat oħra jew 
f’żona akbar rikka f’mergħat semi-naturali milli mergħa iżolata f’pajsaġġ msaġġar jew 
agrikolu intensiv. F’dan il-każ, ir-restawr ikollu suċċess akbar ukoll peress li l-ispeċijiet 
ikunu jistgħu jinfirxu faċilment fil-mergħa rrestawrata minn mergħat oħrajn.  
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 Iż-żoni tal-mergħat huma importanti għall-konservazzjoni tal-pjanti, tal-għasafar u tal-
ispeċijiet invertebrati. Għalhekk, jekk fatturi oħra (ara hawn taħt) ikunu simili, ir-restawr 
ta’ mergħat akbar għandu jingħata prijorità.  
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 Il-bijodiversità tal-mergħat – aktar ma tkun għolja, aktar ikun importanti li tali mergħa tiġi 
rrestawrata.  

 Il-preżenza ta’ speċijiet protetti – jekk speċi protetta tkun baqgħet ħajja fil-mergħa, il-
konservazzjoni ta’ tali mergħa għandha tingħata prijorità meta mqabbla ma mergħa li ma 
jkollhiex speċijiet bħal dawn.  

 Tibdiliet fil-kundizzjonijiet ambjentali tal-mergħat: huwa preferibbli li jiġu rrestawrati l-
mergħat fejn il-kundizzjonijiet ambjentali jinbidlu anqas.  

Kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi 

 Perspettiva ta’ ġestjoni fit-tul: mergħat bi probabbiltà ogħla li se jiġu ġestiti b’mod 
permanenti wara r-restawr għandhom jingħataw prijorità. Ir-restawr ikun siewi biss 
f’postijiet fejn tkun mistennija ġestjoni fit-tul tal-mergħat. Inkella, il-mezzi finanzjarji 
investiti fir-restawr jintefqu b’mod mhux sostenibbli u jipprovdu biss benefiċċju 
temporanju (jew ebda benefiċċju affattu) għall-konservazzjoni tal-bijodiversità (skont is-
suċċess immedjat tar-restawr). Il-multifunzjonalità tal-mergħat: il-prijorità hija l-mergħat 
fejn ikun mistenni użu aktar varjat wara r-restawr, pereżempju, fejn il-ġestjoni mhux biss 
tiżgura l-bijodiversità, iżda tipprovdi wkoll għalf għall-annimali għall-biedja, il-mergħa 
tintuża għat-turiżmu, għall-ġbir ta’ pjanti mediċinali jew għall-edukazzjoni ambjentali. 
Madankollu, anki jekk il-mergħa ma tintużax sabiex jiġi prodott għalf għall-annimali, il-
ġestjoni tagħha xorta titqies bħala produzzjoni – produzzjoni tal-valuri tan-natura u tal-
bijodiversità. 

 L-attitudni tal-komunità lokali, tal-muniċipalità lokali, tas-sid u tal-maniġer: aktar ma l-
komunità lokali tapprezza l-bijodiversità u l-benefiċċji tagħha, aktar ikun tajjeb il-prospett 
li l-mergħa rrestawrata tinżamm fit-tul.  

 Kostijiet tar-restawr b’rabta mar-riżultati mistennija: mergħat li jistgħu jiġu rrestawrati 
b’investimenti minimi u b’benefiċċju massimu (is-suċċess mistenni tar-restawr huwa għoli 
ħafna) għandhom jingħataw prijorità. Il-kostijiet tal-manutenzjoni tal-mergħat għandhom 
jiġu kkunsidrati wkoll fl-istadju tal-ippjanar, inkluż fl-ippjanar finanzjarju. Il-kost jew l-
introjtu relatat mal-materjali maħluqa fir-restawr jew fil-ġestjoni tal-ħabitat – injam, 
bijomassa maħsuda, ħamrija tal-wiċċ imneħħija, eċċ. għandu jiġi kkunsidrat. Jista’ jkun 
diffiċli li tinstab applikazzjoni prattika għal tali materjali u mbagħad it-tneħħija u r-rimi 
ulterjuri ta’ tali “prodotti sekondarji” tar-restawr tal-ħabitat jistgħu jwasslu għal kostijiet 
żejda sinifikanti. 

L-objettivi tar-restawr u tal-manutenzjoni tal-mergħat jistgħu jinkisbu permezz ta’ 
soluzzjonijiet differenti. Il-metodi u t-tekniki jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti kemm 
f’termini ta’ riżorsi finanzjarji kif ukoll f’termini ta’ riżorsi ta’ ħin, u għalhekk iridu jsiru 
studju tal-fattibbiltà u evalwazzjoni bir-reqqa tal-alternattivi sabiex tintgħażel l-aħjar 
soluzzjoni. L-għażla tax-xogħlijiet u tal-proċeduri ta’ restawr u ta’ manutenzjoni hija 
ddeterminata minn tliet aspetti: il-kundizzjonijiet ekoloġiċi tas-sit, ir-riżorsi disponibbli tal-
ispeċijiet u l-perjodu ta’ żmien mixtieq għall-kisba tal-objettiv.  

Ir-restawr u l-ġestjoni għandhom jitwettqu skont pjan ta’ restawr u ta’ ġestjoni individwali 
għas-sit partikolari. Il-passi ewlenin tal-iżvilupp tar-restawr u tal-pjan ta’ manutenzjoni tal-
mergħat huma miġbura fil-qosor hawn taħt.  
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Passi ta’ ppjanar għar-restawr tal-mergħat (adattati minn Rusina ed. 2017) 

1. Ġbir ta’ informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet fiż-żona, inklużi l-proċessi ekoloġiċi ewlenin 
għall-konservazzjoni tat-tip ta’ mergħa: il-kompożizzjoni tal-veġetazzjoni, tal-ispeċijiet ta’ 
annimali u ta’ pjanti, il-karatteristiċi tal-ħamrija, it-terren, ir-reġim ta’ umdità, is-sistema 
u l-istat tal-iskular tal-ilma, il-ġestjoni tal-passat u attwali, eċċ.  

2. L-istabbiliment tal-objettiv ta’ manutenzjoni jew ta’ restawr tal-mergħat, eż. il-kisba jew 
iż-żamma ta’ kundizzjoni favorevoli tal-ħabitat (struttura, proċessi ekoloġiċi u 
kompożizzjoni ta’ speċijiet karatteristiċi) u l-prevenzjoni tad-degradazzjoni tiegħu. Il-
kunsiderazzjoni tal-prijoritajiet ta’ ġestjoni possibbilment f’kunflitt u d-definizzjoni tal-
għażliet ippreferuti (ara t-taqsima X.X).  

3. Il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-ġestjoni attwali għall-kisba tal-objettiv u d-definizzjoni 
tal-aġġustamenti meħtieġa, kif meħtieġ. 

4. L-identifikazzjoni tal-miżuri u tal-metodi ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni tal-ħabitat 
meħtieġa u tal-kombinamenti tagħhom. Partijiet differenti tal-istess mergħa jistgħu 
jkunu jeħtieġu miżuri differenti ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni. Pereżempju, fil-parti 
tal-mergħa b’popolazzjoni abbundanti ta’ speċijiet ta’ pjanti protetti, il-miżuri ta’ restawr 
jiffokaw fuq il-kundizzjoni favorevoli ta’ din l-ispeċi, filwaqt li bnadi oħra l-objettiv ikun li 
tiġi żgurata struttura xierqa ta’ veġetazzjoni għal ċerti speċijiet ta’ annimali (eż. għasafar, 
friefet), u fi bnadi oħra li jiġu ristretti speċijiet espansivi. F’każijiet bħal dawn, huwa 
mixtieq li jiġu mmappjati l-miżuri meħtieġa. 

5. L-identifikazzjoni ta’ restrizzjonijiet u ta’ vantaġġi ekoloġiċi u tal-pajsaġġ għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni.  

6. L-identifikazzjoni ta’ restrizzjonijiet soċjoekonomiċi, legali u finanzjarji u ta’ vantaġġi tal-
miżuri ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni, eż. inklużi kostijiet, restrizzjonijiet legali għal 
miżuri ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni minn naħa, u inċentivi possibbli, riżorsi 
finanzjarji, appoġġ minn programmi eżistenti, eċċ.  

7. Speċifikazzjoni dettaljata tal-objettivi ta’ restawr jew ta’ manutenzjoni tal-mergħat 
b’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet u tal-vantaġġi ambjentali, legali u soċjoekonomiċi, 
eż. it-titjib tal-istruttura ta’ veġetazzjoni tal-ħabitat, it-titjib tal-kundizzjonijiet għal speċi 
speċifika ta’ pjanti, ta’ għasafar jew għal speċijiet speċifiċi oħra.  

8. L-iżvilupp tal-iskeda tal-attività ta’ restawr u ta’ manutenzjoni. L-ippjanar tas-sekwenza u 
taż-żmien tax-xogħlijiet ta’ restawr u ta’ manutenzjoni meħtieġa, skont il-kundizzjoni 
inizjali tal-mergħa. 

9. L-iżvilupp ta’ monitoraġġ tas-suċċess tar-restawr u tal-manutenzjoni, inkluża 
evalwazzjoni perjodika, sabiex jiġu introdotti l-aġġustamenti meħtieġa fil-proċess ta’ 
restawr u ta’ manutenzjoni. 

 

5.5 Kriterji għall-prijoritizzazzjoni tal-miżuri u għall-identifikazzjoni tal-
oqsma prijoritarji għall-azzjoni 
Il-prijoritizzazzjoni jista’ jkollha rwol fundamentali sabiex tinkiseb l-effettività massima fl-
attivitajiet ta’ konservazzjoni, jiġu ottimizzati l-kostijiet u ż-żmien għall-monitoraġġ u għall-
ġestjoni, u tiġi evalwata l-adegwatezza tal-attivitajiet ta’ ġestjoni.  B’dan l-għan, jistgħu jiġu 
ddefiniti kriterji speċifiċi għall-prijoritizzazzjoni tal-azzjonijiet.  

Il-kriterji li ġejjin huma meqjusa utli sabiex tingħata prijorità lill-azzjoni ta’ konservazzjoni 
fuq dan it-tip ta’ ħabitat: 
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- Is-sitwazzjoni ġeografika 
- Iż-żmien tal-abbandun 
- In-natura tal-veġetazzjoni proprja 
- Il-grad ta’ penetrazzjoni tal-iscrubs 
- Il-fattibbiltà, eż. l-aċċessibbiltà taż-żona bit-teknoloġija meħtieġa, eċċ. 
- Il-kontribuzzjoni għall-ilħuq tal-FCS fuq skala bijoġeografika jew reġjonali 

Eżempju jista’ jiġi rrappreżentat mill-manwal ta’ prijoritizzazzjoni żviluppat għall-Proġett 
LIFE LIFE13 NAT/IT/000371 “SUNLIFE - Strategy for the Natura 2000 Network of the Umbria 
Region”. F’dan id-dokument, fuq naħa waħda, il-karatteristiċi intrinsiċi tal-ħabitat 
jingħataw rwol prominenti: il-prijorità tal-ħabitat, ir-rappreżentattività/ir-rarità tal-ħabitat 
fuq skala reġjonali, ir-rikkezza tal-komunità tal-pjanti (diversità fitokoenotika), in-numru 
ta’ speċijiet proprja/potenzjali tal-Annessi II-IV, in-numru attwali/potenzjali ta’ speċijiet 
tal-Lista l-Ħamra. Min-naħa l-oħra, il-prijoritizzazzjoni tqis il-karatteristiċi estrinsiċi li jgħinu 
sabiex jiġi enfasizzat ir-riskju reali ta’ degradazzjoni, fosthom: il-pressjonijiet antropiċi, l-
istat ta’ konservazzjoni fil-livell nazzjonali, u r-riskju intrinsiku ta’ trasformazzjoni (proċessi 
dinamiċi). 

Fil-Latvja, huma kkunsidrati l-kriterji ġenerali li ġejjin:  

- Speċijiet speċifiċi għall-ħabitat, inklużi dawk protetti, jinsabu f’riskju ta’ estinzjoni 
lokali minħabba deterjorament tal-kwalità u tal-iżolament tal-ħabitat; fid-deċennji li 
ġejjin huwa mistenni tnaqqis tal-medda ta’ distribuzzjoni tiegħu; 

- Il-ħabitat huwa l-unika lokalità jew kważi l-unika lokalità b’tal-anqas speċi waħda 
elenkata fl-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jew fid-Direttiva dwar l-Għasafar, 
jew speċi li hija rari ħafna (bi ftit lokalitajiet), protetta fil-Latvja, jew huwa importanti 
għall-migrazzjoni, għat-tgħammir jew għal parti importanti oħra taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
ispeċijiet, jew huwa ħabitat ta’ speċijiet protetti b’distribuzzjoni li qed tonqos malajr. 

Fir-rigward tal-għażla tas-siti ta’ Natura 2000 tal-ogħla importanza għall-protezzjoni tat-
tipi ta’ ħabitats ta’ prijorità, jitqiesu l-kriterji li ġejjin (iridu jiġu ssodisfati tal-anqas erba’ 
kriterji): 

- Fis-sit partikolari ta’ Natura 2000, hemm żoni sinifikanti koperti mill-ħabitat speċifiku 
u/jew dan il-ħabitat huwa tipiku ħafna b’rappreżentattività għolja (tal-anqas B), li hija 
importanti għall-għoti ta’ stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-pajjiż kollu. 

- Ir-restawr ta’ dan il-ħabitat partikolari f’din iż-żona huwa importanti għall-
konservazzjoni tat-tip ta’ ħabitat f’livell nazzjonali jew fil-livell tar-reġjun 
bijoġeografiku Boreali tal-UE.  

- It-telf tal-ħabitat f’dan is-sit ta’ Natura 2000 jista’ jnaqqas il-medda ta’ distribuzzjoni 
tiegħu. 

- Fis-sit partikolari ta’ Natura 2000, il-ħabitat huwa degradat, iżda kapaċi jirkupra; ir-
restawr se jwassal għal titjib sinifikanti fil-kundizzjoni u/jew se jżid iż-żona tal-ħabitat. 

- Huwa possibbli li jiġu żgurati ġestjoni sostenibbli tal-ħabitat u reġim ta’ protezzjoni 
favorevoli. 

- Il-kostijiet stmati tar-restawr tal-ħabitat fis-sit partikolari ta’ Natura 2000 huma 
adegwati għall-benefiċċji. 

- Ir-restawr tal-ħabitat fis-sit partikolari ta’ Natura 2000 ma għandux effetti avversi fuq 
ħabitats protetti jew fuq speċijiet importanti oħra, u/jew lanqas ma jaqla’ problemi 
ambjentali jew soċjoekonomiċi. 
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5.7 Partijiet ikkonċernati ewlenin sabiex jiġu ddefiniti u implimentati l-
miżuri 

B’mod ġenerali, involviment wiesa’ u sħubija tal-partijiet ikkonċernati rilevanti huma 
meqjusa essenzjali sabiex jiġu implimentati b’mod effettiv il-miżuri ta’ konservazzjoni 
meħtieġa. L-implimentazzjoni ta’ approċċi parteċipatorji li jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati 
li ġejjin huma meqjusa importanti għat-tfassil u għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
konservazzjoni:  

- Bdiewa, sidien tal-art, utenti tal-art. 
- Maniġers tas-siti, amministrazzjonijiet pubbliċi (nazzjonali, reġjonali, lokali).  
- Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet għall-konservazzjoni tan-natura.  
- Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet agrikoli. 
- Konsulenti u superviżuri xjentifiċi. 
- Servizzi ta’ konsulenza u assistenza teknika sabiex jgħinu lill-bdiewa fl-

implimentazzjoni. 
- NGOs.  
- Il-komunitajiet lokali. 
- L-operaturi turistiċi u l-imprendituri lokali (il-mergħat niexfa rikki fi ħxejjex li jnawru 

spiss ikunu elementi tal-pajsaġġ attraenti, il-prodotti tal-annimali li jirgħu jistgħu 
jintużaw bħala prodotti lokali).  

 

5.8 Sfidi, diffikultajiet u soluzzjonijiet possibbli 

Sfidi u diffikultajiet importanti huma relatati mal-ħtieġa li tiġi żviluppata ekonomija 
awtosuffiċjenti f’żoni marġinali li jospitaw il-ħabitat 6210. Il-proċessi ta’ abbandun mifruxa 
li għadhom għaddejjin huma r-riżultat tal-kollass tas-sistemi ekonomiċi muntanjużi, li 
mhumiex kompetittivi mas-sistemi produttivi moderni fuq skala kbira. Approċċ sabiex jiġi 
miġġieled dan il-proċess għandu jgħaddi mill-iżvilupp ta’ sistemi produttivi sostenibbli li 
jistgħu jiggarantixxu ż-żamma tal-popolazzjonijiet lokali.  

Il-problemi tekniċi jistgħu jirriżultaw ukoll mill-ħtieġa ta’ superviżjoni xjentifika għal użu 
sostenibbli korrett ta’ mergħat niexfa 6210. Dawn is-sistemi huma estremament fraġli u 
tista’ ssirilhom ħsara serja wara użu eċċessiv. Ġestjoni xierqa għandha tieħu ħsieb il-
karatteristiċi lokali, ekoloġiċi, floristiċi, bijoġeografiċi tal-mergħat użati u tagħżel l-aktar tip 
u numru xieraq ta’ annimali li jirgħu (Frattegiani et al., 2017). Il-bdiewa u l-intrapriżi 
produttivi kollha għandhom ikunu appoġġati minn programmi ta’ monitoraġġ dedikati li 
jistgħu jiggarantixxu ġestjoni adattiva. 

Restrizzjonijiet u soluzzjonijiet possibbli oħra għall-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni huma ppreżentati hawn taħt:  

 Qabel ma jkun jista’ jerġa’ jinbeda r-ragħa, l-għelieqi jridu jiġu kklirjati mill-iscrubs u 
jridu jerġgħu jiġu rrestawrati jew jinbnew il-punti tal-provvista tal-ilma għall-bhejjem 
tal-ifrat. Il-bdiewa spiss ma jkunux jistgħu jiffinanzjaw dawn huma stess qabel ma jkunu 
jistgħu jirċievu pagamenti diretti tal-PAK għall-art, u għalhekk il-finanzjament għar-
restawr irid jiġi minn proġett estern, u xi drabi anke x-xogħol.  

 Fil-ħabitat 6210, il-livelli ta’ minerali ġeneralment ikunu baxxi fil-foraġġ mirgħi matul is-
sena u, mingħajr is-supplimentazzjoni, hemm probabbiltà ta’ nuqqasijiet ta’ minerali, 
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b’mod partikolari fil-Fosforu, fir-Ram, fil-Kobalt u fis-Selenju. Għalhekk, is-
supplimentazzjoni hija meħtieġa permezz tal-użu ta’ ħaġar tal-minerali, permezz tas-
supplimentazzjoni ta’ konċentrat jew permezz tal-boluses tal-minerali. Madankollu, il-
konsenja tal-fosforu lill-bhejjem trid issir b’mod li jimminimizza l-effetti fuq ir-rikkezza 
u fuq id-diversità tal-ispeċijiet. 

 Il-mergħa tista’ tirrekjedi ġestjoni regolari ta’ scrubs u ta’ ħaxix ħażin invażiv, inklużi 
speċijiet aljeni invażivi, u dan huwa intensiv fl-ammont ta’ xogħol. Ġestjoni tal-ħabitat 
b’intensità baxxa tax-xogħol iżżid il-kapaċità tal-bdiewa sabiex jagħmlu dan ix-xogħol 
b’mod regolari. Din tiżgura wkoll li l-art tibqa’ eliġibbli għall-pagamenti diretti tal-PAK. 

 F’xi postijiet (eż. il-Gżejjer Aran fl-Irlanda), in-natura frammentata tal-farms u d-daqs 
żgħir tal-ħbula jfissru li l-perjodu tar-ragħa għal roqgħa partikolari ta’ art jista’ jkun 
qasir. Għandu jiġi żgurat aċċess għal dawn l-irqajja’ żgħar ta’ art fejn jitmexxew il-
bhejjem tal-ifrat u l-moviment tal-bhejjem tal-ifrat irid jiġi ffaċilitat sabiex ikun jista’ 
jinżamm l-aħjar reġim ta’ ragħa f’partijiet frammentati tal-farm. 

 L-identifikazzjoni u l-immappjar tal-post tal-ħabitat għadhom problematiċi f’ċerti żoni 
(eż. fil-Polonja). Mhux is-siti ta’ valur kollha huma mmappjati u vvalutati sew, li jistgħu 
jikkawżaw problemi fl-identifikazzjoni tas-sid u fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri ta’ konservazzjoni).  

 Problemi loġistiċi u ta’ organizzazzjoni fir-restawr/fl-implimentazzjoni tar-ragħa. 
F’ħafna reġjuni, ir-ragħa tal-annimali tal-għalqa bħalissa mhuwiex komponent tas-
sistema agrikola lokali. Għall-implimentazzjoni tar-ragħa fuq il-mergħat, l-elementi 
loġistiċi kollha (l-annimali, l-istalel, iċ-ċnut, l-ilma, l-ikel tax-xitwa) iridu jkunu 
organizzati b’mod speċjali, u dan huwa diffiċli, jiswa l-flus u jeħtieġ ir-riżorsi umani. 
B’riżultat ta’ dan, f’xi proġetti jsir ħsad minflok ragħha, u dan mhux dejjem ikun l-aħjar 
ġestjoni għall-mergħat. 

5.9 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 L-objettivi u l-prijoritajiet ta’ konservazzjoni jistgħu jiġu ddefiniti fil-livell tar-reġjun 
bijoġeografiku sabiex jinkiseb Stat ta’ Konservazzjoni Favorevoli u sabiex jiġu indirizzati 
t-theddidiet ewlenin għall-ħabitat, inkluża l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ restawr 
sabiex jittejbu ż-żona, l-istruttura u l-funzjoni, fejn meħtieġ. 

 L-objettivi ta’ konservazzjoni ddefiniti fil-livell bijoġeografiku jeħtieġ li jiġu tradotti 
f’objettivi aktar speċifiċi fil-livell tal-pajjiżi u mbagħad fil-livell tas-siti. Il-pjan ta’ azzjoni 
jissuġġerixxi wkoll l-identifikazzjoni ta’ siti u ta’ żoni ta’ prijorità sabiex tiġi żgurata l-
konservazzjoni tal-ħabitat u bħala kontribut għall-objettivi stabbiliti f’livell ogħla (eż. 
bijoġeografiku, nazzjonali) kemm ġewwa kif ukoll barra n-network Natura 2000. 

 L-objettivi ta’ konservazzjoni fil-livell tas-siti għandhom jiddefinixxu l-kundizzjoni li 
għandha tinkiseb mit-tip ta’ ħabitat fis-siti rispettivi sabiex jiġi mmassimizzat il-
kontribut tas-siti għall-kisba ta’ stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-livell nazzjonali, 
bijoġeografiku jew Ewropew. 

 Barra minn hekk, skont il-kopertura ta’ dan it-tip ta’ ħabitat min-network Natura 2000, 
it-teħid ta’ azzjoni barra miż-żoni protetti jista’ jkun meħtieġ sabiex jiġu żgurati l-
konservazzjoni fit-tul, il-varjabbiltà ekoloġika u konnettività adegwata tiegħu fil-
medda naturali tiegħu, kif ukoll għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet assoċjati mal-
ħabitat. 
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 Iż-żamma ta’ dan il-ħabitat f’kundizzjoni tajba hija dipendenti fuq ragħa jew ħsad 
estensiv, skont il-kundizzjonijiet lokali u l-prattiki storiċi ta’ ġestjoni. Jista’ jkun meħtieġ 
ukoll il-kontroll tal-iscrubs jew ta’ speċijiet invażivi. 

 Eżami dettaljat tal-kundizzjonijiet tas-sit jgħin sabiex jiġu identifikati l-aħjar tekniki u 
metodi għall-manutenzjoni jew għar-restawr tal-ħabitat u sabiex tiġi vvalutata l-
adegwatezza tagħhom għas-sitwazzjoni partikolari, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-riżorsi 
disponibbli, bl-għan li jiġi vvalutat sa liema punt jistgħu jintlaħqu l-objettivi u jiġu 
antiċipati l-ostakli possibbli.  
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 L-aspetti ewlenin li għandhom jiġu kkunsidrati meta jsiru pjanijiet għall-konservazzjoni 
u għar-restawr tal-mergħat jinkludu kunsiderazzjonijiet ekoloġiċi u soċjoekonomiċi, li 
jiddeterminaw il-possibbiltajiet ta’ ġestjoni u ta’ restawr. Ir-restawr u l-ġestjoni 
għandhom jitwettqu skont pjan ta’ restawr u ta’ ġestjoni individwali għas-sit 
partikolari. 

 L-adattament tal-ġestjoni għall-ħtiġijiet ta’ speċijiet partikolari jista’ jkun meħtieġ 
skont l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-siti.  

 Il-ħolqien mill-ġdid ta’ mergħat jista’ jkun meħtieġ jew xieraq f’ċerti sitwazzjonijiet. Il-
fattibbiltà tagħha għandha tiġi ddeterminata kif xieraq bl-assistenza ta’ esperti 
rilevanti (fuq il-ħamrija, l-idroloġija, l-ekoloġija, il-veġetazzjoni, eċċ. Għandu jiġi 
żviluppat pjan għall-ħolqien tal-mergħat b’mod simili bħal pjan għar-restawr tal-
mergħat. 

 Sfidi importanti għall-konservazzjoni ta’ dawn il-mergħat huma relatati mad-
diffikultajiet għaż-żamma ta’ ekonomija awtosuffiċjenti f’żoni marġinali li jospitaw il-
ħabitat 6210. Bħalissa għaddej proċess mifrux ta’ abbandun tal-ġestjoni tradizzjonali 
tal-mergħat. Approċċ sabiex jiġi miġġieled dan il-proċess għandu jindirizza l-iżvilupp ta’ 
sistemi produttivi sostenibbli li jistgħu jiggarantixxu ż-żamma tal-popolazzjonijiet 
lokali.   
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6. GĦARFIEN U MONITORAĠĠ 

It-titjib tal-għarfien u tal-metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni, tat-
theddidiet u tal-pressjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ monitoraġġ xierqa huma 
importanti wkoll għall-ippjanar ta’ konservazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. Ikun aħjar li jiġu 
stabbiliti metodoloġiji armonizzati għall-monitoraġġ tal-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 
6210 u l-evoluzzjoni maż-żmien fuq skali xierqa. L-iskemi ta’ monitoraġġ għandhom ikopru 
l-varjabbiltà għolja tat-tip ta’ ħabitat 6210.  

L-effettività tal-miżuri ta’ ġestjoni għandha tiġi mmonitorjata u vvalutata wkoll bl-użu ta’ 
indikaturi xierqa li jistgħu jipprovdu indikazzjonijiet evidenti tar-riżultati miksuba. 

 

6.1 Metodi ta’ monitoraġġ tal-ħabitat 

Kif diġà ssemma fit-taqsima dwar il-Valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni, bħalissa, 
f’diversi pajjiżi tal-UE, hemm disponibbli jew qed jiġu żviluppati u mtejba skemi u protokolli 
ta’ monitoraġġ tal-ħabitat. 

Normalment, il-monitoraġġ jitwettaq f’siti u fi rqajja’ magħżula, jew permezz ta’ transects 
ta’ monitoraġġ, fejn jiġu rreġistrati l-karatteristiċi ewlenin tal-ħabitat u jiġu applikati kriterji 
u limiti rilevanti għall-parametri użati għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni (żona, 
struttura u funzjonijiet, prospetti futuri). 

L-istħarriġ ta’ monitoraġġ jista’ jkopri perċentwal tad-distribuzzjoni tal-ħabitat, u l-
kampjun għandu jkun biżżejjed sabiex jirrappreżenta l-varjabbiltà ġenerali tal-ħabitat u 
kundizzjonijiet differenti. 

Xi eżempji rilevanti tal-iskemi u tal-protokolli ta’ monitoraġġ tal-ħabitat disponibbli fil-
pajjiżi tal-UE huma pprovduti hawn taħt. Ħarsa ġenerali riċenti lejn l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
monitoraġġ fl-Istati Membri tal-UE hija mogħtija f’Ellwanger et al. 2018. 

Fil-Ġermanja, l-Aġenzija Federali għall-Konservazzjoni tan-Natura, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-aġenziji għall-konservazzjoni tan-natura tal-Istati Federali, żviluppat 
rakkomandazzjonijiet għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni tal-grad ta’ konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-ispeċijiet ta’ interess komuni fuq il-bażi ta’ stħarriġiet ta’ okkorrenzi 
individwali, eż. siti u għarfien espert dettaljat (BfN und BLAK 2017). Il-valutazzjoni tal-
parametru “strutturi u funzjonijiet” tal-ħabitats hija bbażata fuq diversi kriterji (il-
kompletezza tal-istrutturi tipiċi tal-ħabitats u l-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, il-pressjonijiet) 
li jeżaminaw l-attributi ewlenin tal-ħabitat. Il-valutazzjoni ta’ dawn l-attributi ewlenin 
titqabbel ma’ limiti stabbiliti li jirriflettu l-kundizzjoni tal-ħabitat.  

Għall-ħabitat 6210, il-kriterji “kompletezza ta’ strutturi ta’ ħabitats tipiċi” jinkludu n-numru 
u l-kopertura ta’ tipi strutturali karatteristiċi (eż. terofiti, pijunieri, mergħa qasira jew 
b’ħafna saffi, veġetazzjoni frammentata b’art miftuħa, briofiti, likeni, periferiji jew arbuxelli 
termofili) kif ukoll il-kopertura tal-ħxejjex (esklużi indikaturi tad-disturb). Il-kopertura 
titkejjel f’perċentwal. Sabiex tinkiseb valutazzjoni eċċellenti (A), il-kopertura ta’ strutturi 
ta’ ħabitats tipiċi, pereżempju, għandha tkun tal-anqas 75 %. Jekk il-kopertura tal-istrutturi 
tipiċi tal-ħabitat taqa’ taħt il-50 %, l-istrutturi jkunu degradati medjament jew b’mod 
parzjali (C). Il-kompletezza tal-kompożizzjoni tipika tal-ispeċijiet tiġi vvalutata minn esperti 
fuq il-bażi ta’ lista ta’ referenza nazzjonali ta’ speċijiet ta’ pjanti karatteristiċi, li jistgħu jiġu 
adattati fil-livell reġjonali.  
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Il-kriterji “pressjonijiet” huma maqsuma fis-sottokriterji tal-kopertura ta’ indikaturi ta’ 
disturb (eż. indikaturi tal-ewtrofikazzjoni jew tal-art mistrieħa, neofiti), tal-ħsarat diretti fil-
veġetazzjoni (kopertura; inkluża r-raġuni għall-ħsara, eż. ikkawżata mill-irfis), tal-kopertura 
tal-arbuxelli minħabba nuqqas ta’ ġestjoni, tal-kopertura tar-riforestazzjoni/ tas-siġar 
imħawla, tan-nuqqasijiet fil-ġestjoni u ta’ pressjonijiet oħra tal-ħabitat 6210. Il-kopertura 
titkejjel f’perċentwal, eż. il-kopertura ta’ indikaturi ta’ disturb ta’ 5 % jew anqas u l-ebda 
okkorrenza ta’ neofiti invażivi ma twassal għall-valutazzjoni “l-ebda impatt jew impatt baxx 
tal-pressjonijiet” (A), aktar minn 25 % għall-valutazzjoni “impatt għoli tal-pressjonijiet” (C). 
In-nuqqasijiet fil-ġestjoni u pressjonijiet oħra jiġu vvalutati mill-esperti. 

L-Istħarriġ Irlandiż dwar il-Mergħat Semi-naturali (ISGS, Irish Semi-natural Grasslands 
Survey) stabbilixxa metodi ta’ monitoraġġ tal-ħabitats fl-Irlanda21, inklużi l-kriterji ta’ 
valutazzjoni tal-ħabitats għall-ħabitat 6210 (O’Neill et al 2013). Fl-2015-2017 twettaq 
Stħarriġ ġdid dwar il-Monitoraġġ tal-Mergħat (GMS, Grassland Monitoring Survey) tal-
ħabitat 6210 (Martin et al 2018). L-istħarriġ kopra 55 sit bil-ħabitat 6210/*6210, 237.83 
ettaru ta’ ħabitat, li jirrappreżentaw 17 % tal-1,416-il ettaru tal-ħabitat li bħalissa huwa 
rreġistrat, b’enfasi fuq is-siti tal-aħjar kwalità. Il-GMS ivvaluta ż-żona, l-istruttura u l-
funzjonijiet, u l-prospetti futuri f’kull sit.  

Iż-żona ġiet ivvalutata bl-eżami tal-firxa attwali tal-ħabitat u bit-tqabbil tagħha ma’ dik 
immappjata fi stħarriġiet preċedenti, jew bit-tqabbil taż-żoni f’serje differenti ta’ ritratti 
mill-ajru u ta’ immaġnijiet satellitari (Martin et al 2018). It-telf tal-erja huwa espress bħala 
telf perċentwali fuq bażi annwali matul perjodu speċifikat. 

L-istruttura u l-funzjonijiet ġew ivvalutati permezz ta’ diversi kriterji li jeżaminaw l-attributi 
ewlenin tal-ħabitat meta mqabbla mal-parametri referenzjarji jew mal-limiti stabbiliti li 
jirriflettu l-ħabitat meta jkun f’kundizzjoni favorevoli (Martin et al 2018). Il-kriterji jiġu 
eżaminati u vvalutati fuq irqajja’ ta’ daqs fiss delimitati fuq l-art bl-użu ta’ rutella jew ta’ 
kwadru tal-kejl (“quadrat square”). 

Il-kriterji tal-istruttura u tal-funzjonijiet ġew stabbiliti fuq il-bażi ta’ sett ta’ data nazzjonali 
sabiex jipprovdu gwida għall-ekoloġisti dwar ir-rikonoxximent u l-valutazzjoni tal-ħabitat 
6210 fl-Irlanda (Martin et al 2018). Matul il-GMS, dawn il-kriterji ġew ikkunsidrati mill-ġdid 
fuq bażi ta’ sit b’sit u ġew immodifikati sabiex jiġi żgurat li kienu rilevanti għall-valutazzjoni 
tad-differenzi lokali. Għaż-żoni tal-għoljiet tal-ħabitat 6210/*6210, li ħafna drabi jistgħu 
jkunu rikki fil-briofiti, il-briofiti Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera u 
Tortella tortuosa ġew inklużi bħala indikaturi pożittivi. 

Il-prospetti futuri ġew ivvalutati billi ġew eżaminati l-pressjonijiet attwali, it-theddidiet 
futuri, u l-prattiki ta’ ġestjoni ta’ benefiċċju mħaddma fil-ħabitat, u t-tendenza futura 
mistennija taż-żona, tal-istruttura u tal-funzjonijiet.  

Il-metodu ta’ monitoraġġ tal-ISGS intuża wkoll fi stħarriġ ta’ 25 sit ta’ mergħat kalkarji 
għonja fl-orkidi (*6210) fl-2014 (Curtis u Wilson 2014, iċċitati f’Martin et al 2018). 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Il-Manwal Taljan għall-Monitoraġġ tal-Ħabitats (Angelini et al., 2016; Gigante et al. 
2016a, 2016b) jiddefinixxi protokolli ta’ monitoraġġ standard speċifiċi għal kull tip ta’ 
Ħabitat tal-Anness I li jinsab fl-Italja, inkluż għall-ħabitat 6210 

Il-parametru Erja huwa ddefinit bħala s-superfiċje effettiva okkupata mill-ħabitat (Gigante 
et al., 2016c). Ir-rappreżentazzjoni kartografika hija rrakkomandata bi skala ta’ 1:10:000. 
Il-Ħabitat għandu jiġi mmappjat kull 6 snin permezz ta’ fotointerpretazzjoni flimkien ma’ 
stħarriġ fuq il-post. Imbagħad ikun jista’ jiġi analizzat is-CS fuq il-bażi tal-erja billi jitqabblu 
r-rappreżentazzjonijiet kartografiċi minn perjodi differenti (analiżi dijakronika) u jiġu 
kkwantifikati t-tibdiliet u x-xejriet. Barra minn hekk, l-analiżi tal-metrika tal-pajsaġġ (bħas-
superfiċje totali, il-frammentazzjoni, is-superfiċje tal-irqajja’, id-distanza tal-irqajja’ eċċ.) 
hija rrakkomandata sabiex jiġu indikati dettalji utli dwar is-CS. 

Il-parametri “struttura” u “funzjoni” ġew iddefiniti b’referenza għall-karatteristiċi ewlenin 
tal-komunitajiet ta’ pjanti li jifformaw il-ħabitat: lista sħiħa ta’ speċijiet, il-kopertura totali, 
il-preżenza/kopertura ta’ speċijiet dominanti, il-preżenza/kopertura ta’ speċijiet tipiċi, il-
preżenza/kopertura ta’ speċijiet ta’ orkidi, il-preżenza/kopertura ta’ speċijiet indikaturi ta’ 
disturb, il-preżenza/kopertura ta’ speċijiet aljeni, il-preżenza/kopertura ta’ speċijiet 
indikaturi tad-dinamika. Din id-data għandha tiġi inkluża fil-kampjun tal-irqajja’ 
permanenti (16 m2) kull 6 snin. In-numru ta’ rqajja’ fil-kampjun għandu jkun proporzjonali 
għall-erja totali u lokali tal-ħabitat u għall-varjabbiltà ġenerali/lokali tiegħu. Il-perjodu 
ottimali ta’ kampjunar, kemm għaż-żoni Apennini kif ukoll Alpini, huwa bejn Mejju u Ġunju 
(Lulju) fid-distretti bl-għoljiet, u bejn Ġunju u Lulju u Awwissu fid-distretti muntanjużi. 

Imbagħad ikun jista’ jiġi analizzat is-CS ibbażat fuq l-istruttura u fuq il-funzjoni permezz ta’ 
analiżi dijakronika tal-valuri assunti minn dawn l-indikaturi. Ix-xejriet fil-
preżenza/kopertura ta’ speċijiet aljeni, indikaturi tad-dinamika, indikaturi tad-disturb, 
dominanti/tipiċi u ta’ orkidi jistgħu jipprovdu indikazzjonijiet robusti dwar is-CS tal-Ħabitat 
immonitorjat.  

Sett sħiħ ta’ speċijiet tipiċi ma jistax jiġi pprovdut a priori fuq skala nazzjonali, minħabba r-
rikkezza floristika enormi ta’ dan il-ħabitat u l-varjetà lokali enormi tiegħu. Għal din ir-
raġuni, minbarra l-ispeċijiet tipiċi diġà rrapportati fil-manwali nazzjonali u Ewropej (KE, 
2013), il-kompitu li jiġu identifikati speċijiet fil-mira ġie fdat lill-awtoritajiet reġjonali. F’xi 
esperjenza reġjonali, ġew ipprovduti speċijiet dominanti bi rwol dominanti/dijanjostiku fil-
livell reġjonali (eż. fil-Manwal ta’ Monitoraġġ prodott mill-proġett “SUNLIFE” LIFE13 
NAT/IT/000371” fejn huma indikati Bromus erectus, Brachypodium rupestre u Stipa 
dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Barra minn hekk, hemm indikazzjoni li jitqiesu l-attivitajiet tal-bniedem, b’mod partikolari 
sabiex jiġu rreġistrati u kkwantifikati l-attivitajiet kontinwi ta’ ragħa jew ta’ ħsad, kif ukoll 
parametri oħrajn ta’ rilevanza bijoloġika bħall-preżenza ta’ insetti u ta’ għasafar. 

Fi Franza, ġie żviluppat metodu għall-monitoraġġ tal-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitats 
agropastorali fis-siti ta’ Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

L-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-ħabitats qed jiġu ttestjati bl-użu ta’ immaġnijiet 
satellitari. Pereżempju, il-post, il-klassifikazzjoni u l-monitoraġġ dinamiku tal-ispazju-żmien 
tal-ħabitats fis-Slovakkja huma ttestjati fuq il-bażi ta’ metodi ġodda għall-filtrazzjoni, għas-
segmentazzjoni u għat-traċċar tad-data tar-radar b’apertura sintetika (SAR) Sentinel-1, 
tad-data tal-immaġnijiet multispettrali ta’ Sentinel-2 u tat-taħlita tagħhom. Is-software 
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għall-ipproċessar tal-immaġnijiet se jippermetti l-lokalizzazzjoni preċiża taż-żoni tal-ħabitat 
ta’ Natura 2000 f’data ta’ osservazzjoni statika u dinamika tad-Dinja sa preċiżjoni tar-
riżoluzzjoni tal-pixels. Barra minn hekk, bis-software żviluppat se jkun possibbli li d-
dinamika tal-ħabitat tiġi mmonitorjata kontinwament b’għażla ta’ allarmar f’każ ta’ 
tibdiliet f’daqqa fil-kundizzjoni jew fil-frammentazzjoni taż-żoni protetti ta’ Natura 2000.  

 

6.2 Kriterji sabiex jintgħażlu siti/lokalitajiet ta’ monitoraġġ 

L-irqajja’ ta’ monitoraġġ għandhom jirrappreżentaw kif xieraq id-distribuzzjoni reġjonali 
tal-ħabitat u l-varjabbiltà tiegħu.  Il-kampjuni għandhom jinġabru kemm fis-siti ta’ Natura 
2000 kif ukoll barra minnhom. 

In-numru ta’ rqajja’ fil-kampjun għandu jkopri d-diversità kollha tal-ħabitat (fid-dawl tas-
subtipi possibbli kollha) u għandu jkun biżżejjed sabiex jinkiseb riżultat statikament sod. 

Id-data pprovduta mis-siti ta’ monitoraġġ għandha tkun tista’ tindika xejriet statistikament 
sinifikanti fl-istat ta’ konservazzjoni kif ukoll f’parametri bijoloġiċi u strutturali ewlenin. L-
irqajja’ fil-kampjun għandhom jinkludu popolamenti fi stat ta’ konservazzjoni kemm tajjeb 
kif ukoll ħażin. 

L-użu ta’ fotogrammi mill-ajru u ta’ stħarriġ kartografiku ċertament li huwa utli sabiex tiġi 
pprovduta l-ewwel ħarsa ġenerali lejn iż-żoni li jeħtieġu investigazzjoni serja. Għalkemm 
xibka ta’ rqajja’ permanenti hija l-punt tat-tluq bażiku, aktar tard jistgħu jkunu meħtieġa 
punti addizzjonali skont l-iżvilupp reali tal-Ħabitat.  

F’kull perjodu ta’ rapportar għandu jiġi mmonitorjat perċentwal minimu tal-erja nazzjonali 
għall-ħabitat 6210. Parti miż-żoni tista’ tintgħażel bl-użu ta’ approċċ aleatorju stratifikat u 
parti oħra minn siti “importanti fuq livell nazzjonali”. Il-monitoraġġ xi kultant jista’ jiffoka 
wisq fuq siti kbar studjati tajjeb u, għalhekk, probabbilment jista’ jkun hemm limitu ta’ 10 
ettari għas-siti tal-ħabitat 6210 u, fejn is-siti magħżula għall-monitoraġġ ikunu akbar minn 
10 ettari, is-sit għandu jinqasam fi proporzjonijiet ta’ ~10 ettari u għandha tintgħażel żona 
waħda.  

In-numru ta’ rqajja’ fil-kampjun jista’ jiġi skalat fil-livell reġjonali f’pajjiż. Dan jista’ jagħti 
rilevanza xierqa għad-diversifikazzjoni għolja ta’ ħabitat f’pajjiż. Jista’ jkun ukoll mod xieraq 
kif tinqasam ir-responsabbiltà ta’ monitoraġġ fost l-amministrazzjonijiet involuti kollha.  

Disinn robust tal-kampjunar għandu jqis dawn l-aspetti kollha, u għal din ir-raġuni huwa 
diffiċli ħafna li jiġi ddefinit fuq skala nazzjonali f’pajjiżi b’superfiċje kbira ħafna u b’diversità 
għolja ta’ dan it-tip ta’ ħabitat, bħall-Italja. F’dawn il-każijiet, jista’ jkun rakkomandabbli li 
xi kriterji jiġu stabbiliti fuq skala nazzjonali u mbagħad jiġu applikati fil-livell reġjonali fuq 
il-bażi ta’ għarfien dettaljat tat-territorju, kemm ġewwa kif ukoll barra s-siti ta’ N2000. 

Fil-Litwanja, ġiet stabbilita sistema ta’ monitoraġġ ibbażata fuq ir-riżultati tal-inventarju 
tal-ħabitats (2014). Il-kriterji ewlenin għall-għażla ta’ oqsma ta’ monitoraġġ permanenti 
jinkludu: 

 Il-monitoraġġ tal-ħabitats ta’ importanza Komunitarja (medda u żona) jitwettaq f’64 
kaxxa ta’ monitoraġġ, li jirrappreżentaw 10.27 % tan-numru totali ta’ kwadri fil-pajjiż. 

 Il-kampjuni ta’ kull tip ta’ ħabitat għandhom jifformaw tal-anqas 10 % tal-poligoni tal-
ħabitats fl-inventarju kollha fil-pajjiż (għat-tip ta’ ħabitat 6210, il-poligoni ta’ 
monitoraġġ magħżula jifformaw 15.43 % tal-inventarju kollu); u 
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 Is-sehem tal-kwadri ta’ monitoraġġ f’żoni protetti u mhux protetti jammonta għal 
27.26 % u għal 72.74 % rispettivament. 

L-osservazzjonijiet f’kull kaxxa ta’ monitoraġġ / żona ta’ monitoraġġ permanenti jitwettqu 
tal-anqas darbtejn matul il-perjodu ta’ rapportar.  

Fis-Slovakkja, il-lokalitajiet ta’ monitoraġġ permanenti (PMLs) għall-ħabitats intgħażlu 
permezz ta’ proċess ta’ għażla stratifikat fil-GIS, fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin (Šefferová et 
al. 2015): 

- Daqs tal-erja (0.5 – 70 ettaru). 
- Id-dominanza tal-ħabitat fil-mira fiż-żona tal-PMLs fil-każ ta’ kumplessi tal-ħabitat. 
- Proposta u valutazzjoni tal-PMLs f’kull bijoreġjun bijoġeografiku (Alpin, Pannonjan) 

b’mod indipendenti. 
- Kopertura ġeografika – distribuzzjoni tal-PMLs fiż-żona kollha tal-ħabitats, sabiex jiġu 

evitati spazji vojta kbar u sabiex tiġi evitata l-konċentrazzjoni tagħhom f’post wieħed. 
- Il-kopertura ta’ kwalità diversa, sabiex ir-rappreżentattività tinġabar fil-biċċa l-kbira, 

jiġifieri sabiex fin-network tal-PMLs jiġu inklużi l-lokalitajiet b’siti ta’ kwalità għolja kif 
ukoll dawk b’siti degradati. 

Fl-2015 intużaw 286 PML tal-ħabitat 6210. Il-ħabitat huwa primarjament distribwit fir-
reġjun bijoġeografiku Alpin, għalkemm diversi siti jinsabu wkoll fin-Nofsinhar tas-Slovakkja 
fir-reġjun Pannonjan. Kien hemm 81 PML tal-ħabitat prijoritarju 6210*.  
 

Valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni bl-użu ta’ indikaturi sempliċi – eżempju mid-
Danimarka 

L-istat ta’ konservazzjoni tal-mergħa 6210 kif ukoll ta’ tipi ta’ ħabitats oħrajn jista’ jiġi 
vvalutat bl-użu ta’ data miksuba matul proċedura standardizzata u replikabbli ta’ 
mmappjar. Il-metodu huwa utli sabiex jiġi vvalutat l-istat ta’ konservazzjoni għal okkorrenzi 
uniċi kif ukoll fuq kwalunkwe livell ta’ żona (sit ta’ Natura 2000, pajjiż, bijoġeografika jew l-
UE kollha). Il-metodu huwa utli wkoll għar-reġistrazzjoni tat-tibdiliet fl-istat matul iż-żmien.  

L-istat ta’ konservazzjoni jiġi evalwat mill-punteġġi mogħtija lill-indikaturi ponderati għall-
istruttura (indiċi strutturali) u mill-punteġġi ponderati tal-ispeċijiet ta’ pjanti li jseħħu 
f’ċirku b’raġġ ta’ 5 m fuq żona b’veġetazzjoni omoġena karatteristika tat-tip ta’ ħabitat 
(indiċi tal-ispeċijiet).  

L-indikaturi strutturali kkunsidrati għall-ħabitat 6210 huma: 1) struttura tal-veġetazzjoni, 
2) idroloġija (mhux rilevanti għall-ħabitat 6210), 3) ġestjoni, 4) theddidiet/pressjonijiet u 
5) strutturi speċifiċi karatteristiċi għal kull tip ta’ ħabitat.  

Kull speċi ta’ pjanta ġiet assenjata valur bejn -1 u 6. Il-valur negattiv jingħata lil speċijiet 
problematiċi jew invażivi, speċijiet adventivi/agrikoli jingħataw 0 u l-pjanti li jifdal 
jingħataw valur ta’ bejn 1 u 6, bl-ogħla valuri assenjati lil speċijiet vulnerabbli/rari li 
jinsabu biss fl-aħjar siti floristiċi. 

In-numri għal kull indikatur jew speċi ta’ pjanti jiddaħħlu f’formula li tirritorna valur bejn 
0 u 1. Il-valuri tal-indikaturi ġew ikkalibrati: 0-0.2 = stat ta’ konservazzjoni ħażin, 0.2-0.4 = 
stat ta’ konservazzjoni batut, 0.4-0.6 = stat ta’ konservazzjoni moderat, 0.6-0.8 = stat ta’ 
konservazzjoni tajjeb u 0.8-1.0 = stat ta’ konservazzjoni għoli.  
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Fid-Danimarka, l-okkorrenzi kollha tat-tipi ta’ ħabitat fis-siti ta’ N2000 jiġu mmappjati kull 
6 snin. Il-pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ dawn iż-żoni jipproponu li tal-anqas 75 % tal-okkorrenzi 
mmappjati għandu jkollhom stat ta’ konservazzjoni li jkun tajjeb jew eċċellenti. Għalhekk, 
il-ġestjoni tas-siti għandha l-għan li tiżgura l-istat ta’ konservazzjoni ta’ okkorrenzi li jkunu 
tajbin jew għoljin u li ttejjeb l-istat ta’ okkorrenzi li jkunu ħżiena, batuti jew moderati bit-
twettiq tal-azzjonijiet meħtieġa. 

 

6.3 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

It-titjib tal-għarfien u tal-metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni, tat-
theddidiet u tal-pressjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ monitoraġġ xierqa huma 
rilevanti ħafna għall-ippjanar ta’ konservazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. 

Id-definizzjonijiet ġeneriċi tal-parametri użati għall-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni 
(żona, struttura u funzjoni) iħallu firxa wiesgħa ta’ interpretazzjoni għal kull pajjiż u jagħmlu 
kontroll serju tax-xejriet u tal-proċessi diffiċli ħafna fuq l-iskala tal-UE. 

Fil-livell tal-UE jista’ jintlaħaq qbil dwar kriterji u proċeduri standard armonizzati għall-
monitoraġġ tal-ħabitat. Jista’ jiġi stabbilit grupp ta’ esperti li jiżviluppa standards xierqa 
għall-monitoraġġ ta’ dan it-tip ta’ ħabitat (varjabbli, parametri, kriterji, limiti). Għandha tiġi 
żviluppata metodoloġija komuni bbażata fuq evidenza xjentifika, li taġġusta l-varjabbli, il-
parametri, il-kriterji u l-limiti skont ir-reġjun bijoġeografiku. 

Il-limiti, bħall-FRVs, huma ta’ sfida minħabba li mhux dejjem ikun hemm referenzi ċari 
sabiex jiġi stabbilit b’mod definittiv il-kombinament ideali ta’ karatteristiċi għad-
definizzjoni tal-kundizzjoni “favorevoli”. Il-varjabbli u l-proċessi involuti huma 
estremament diversifikati.  

Peress li 6210 huwa ħabitat sekondarju, li jista’ jiġi ssostitwit b’tipi ta’ ħabitats oħra tal-
Anness I (jew huwa stess jista’ jissostitwixxihom), kwantifikazzjoni ideali tad-distribuzzjoni 
ottimali tiegħu hija pjuttost arbitrarja u tista’ tiddependi ħafna fuq il-bilanċi globali u l-
opportunitajiet strateġiċi. 

Protokolli metodoloġiċi bbażati fuq għodod standard u fuq ix-xjenza tal-veġetazzjoni 
(relevés tal-veġetazzjoni, lista ta’ speċijiet u valuri ta’ kopertura, u mmappjar tal-
veġetazzjoni) ikunu jikkontribwixxu għall-produzzjoni ta’ ammont sinifikanti ta’ data 
referenzjata għaż-żmien u għall-ġeografija, li tista’ tiġi pproċessata kif xieraq fil-livell 
nazzjonali u Ewropew. L-eżistenza ta’ għodod diġà żviluppati għall-ħżin, għas-sejbien u 
għall-ipproċessar ta’ settijiet kbar ta’ data, turi li dan huwa possibbli u mixtieq22. 

Huma proposti l-objettivi li ġejjin: 

 

                                                 
22 Ara, eż., EVA - http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data , jew VegItaly - http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 It-titjib tal-iskemi ta’ monitoraġġ tal-ħabitats għal dan it-tip ta’ ħabitat. 
Huwa meqjus neċessarju li jiġu stabbiliti metodoloġiji armonizzati tal-anqas fil-livell 

bijoġeografiku sabiex jiġu mmonitorjati l-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210 u l-
evoluzzjoni maż-żmien. L-iskemi ta’ monitoraġġ għandhom ikopru l-varjabbiltà għolja tat-
tip ta’ ħabitat 6210.  

 Id-definizzjoni u t-tħejjija ta’ metodi armonizzati għall-valutazzjoni tal-istat ta’ 
konservazzjoni. 
Il-metodi għall-valutazzjoni tal-parametri differenti (medda, żona, struttura u funzjoni, 

xejriet u prospetti futuri) għandhom jippermettu t-tqabbil tal-valutazzjonijiet tal-istat ta’ 
konservazzjoni, tal-anqas bejn pajjiżi li jappartjenu għall-istess reġjun bijoġeografiku. L-
armonizzazzjoni tista’ teħtieġ kollaborazzjoni internazzjonali u tqabbel il-metodi użati 
f’pajjiżi differenti. Il-metodi għandhom iqisu wkoll il-kundizzjonijiet u l-karatteristiċi 
differenti li jeżistu għall-ħabitat. 

L-identifikazzjoni tas-siti ta’ referenza għall-ħabitat f’kull SM/reġjun bijoġeografiku 
tista’ tgħin sabiex jiġu armonizzati l-valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-ħabitat. L-għażla ta’ dawn is-siti għandha tkopri l-varjabbiltà ekoloġika tal-ħabitat tul il-
medda naturali tiegħu. Idealment, għandu jkun hemm lokalitajiet ta’ referenza bil-ħabitat 
f’kundizzjonijiet ekoloġiċi ottimali għal kull reġjun bijoġeografiku.  

 It-tħejjija tal-metodoloġiji xierqa sabiex jiddefinixxu Valuri ta’ Referenza Favorevoli. 
Xi pajjiżi bħalissa qed jaħdmu fuq metodoloġiji sabiex jiġi ddefinit l-FRV għat-tipi ta’ 

ħabitats tal-UE, inklużi l-mergħat. Dawn il-metodi għandhom jitqabblu u jiġu armonizzati 
sabiex ikunu jistgħu jintużaw approċċi simili mill-pajjiżi kollha sabiex jiġu ddefiniti l-FRVs 
għal dan it-tip ta’ ħabitat. 

 It-tħejjija ta’ metodoloġiji standard sabiex jiġu identifikati u kkwantifikati t-theddidiet 
u l-pressjonijiet 
B’mod ġenerali, ma hemm l-ebda proċedura u metodoloġija standard fil-livell tal-pajjiżi 

sabiex jiġu ddeterminati u vvalutati t-theddidiet u l-pressjonijiet ewlenin fuq il-ħabitat 
6210. Xi pajjiżi bħalissa qed iħejju metodoloġiji standard sabiex jivvalutaw it-theddidiet u 
l-pressjonijiet fuq il-ħabitats u fuq l-ispeċijiet ta’ interess Komunitarju (eż. Spanja). Il-
metodi disponibbli għandhom jitqabblu u jiġu analizzati sabiex jintlaħaq qbil dwar 
standards komuni għall-valutazzjoni tat-theddidiet u tal-pressjonijiet fuq dan it-tip ta’ 
ħabitat. 

 It-titjib tal-għarfien dwar il-frammentazzjoni tal-ħabitat 
Ma hemmx għarfien adegwat dwar il-frammentazzjoni ta’ dan it-tip ta’ ħabitat. Din id-

diskrepanza għandha tiġi indirizzata sabiex tippermetti t-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ 
miżuri xierqa għat-titjib tal-konnettività tal-ħabitat fejn meħtieġ. 

 Is-supplimentazzjoni tal-monitoraġġ orjentat lejn il-veġetazzjoni b’monitoraġġ tal-
bijodiversità tal-fawna (b’mod partikolari l-invertebrati tipiċi għall-mergħat) tkun 
rakkomandabbli. 
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6.4 Monitoraġġ tal-effettività tal-pjan ta’ azzjoni u tal-miżuri ta’ 
konservazzjoni 

Sabiex jiġu vvalutati l-validità u l-effettività tal-miżuri ta’ ġestjoni, ikun biżżejjed li titwettaq 
attività ta’ monitoraġġ serja u xjentifikament sorveljata tal-ħabitat billi jiġu applikati 
protokolli xjentifiċi standard. Il-monitoraġġ tal-ħabitats għandu jipprovdi indikazzjonijiet 
evidenti tar-riżultati tal-ġestjoni (effettività, ineffettività, ħsara). 

Xi indikaturi possibbli sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-miżuri ta’ ġestjoni jistgħu jinkludu 
dawn li ġejjin:  

- L-erja tal-ħabitat fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli. 
- Il-varjazzjoni tal-erja koperta mill-ħabitat, b’mod ġenerali u f’postijiet partikolari.  
- Iż-żieda taż-żoni ġestiti, iż-żieda jew iż-żamma ta’ stat favorevoli f’żoni ġestiti, it-

titjib fl-istat ta’ speċijiet tipiċi, ir-rigressjoni ta’ speċijiet mhux mixtieqa (eż. 
ammonti għoljin wisq ta’ arbuxelli jew ta’ speċijiet fit-truf, speċijiet nitrofili). 

- Id-diversità ta’ speċijiet tipiċi għall-ħabitat, fil-periklu jew rari, l-okkorrenza ta’ 
speċijiet problematiċi. 

- Il-kompożizzjoni floristika. Diversità għolja ta’ speċijiet indiġeni.  L-istruttura tal-
veġetazzjoni, l-ispeċijiet indikaturi (kemm pożittivi kif ukoll negattivi u minn gruppi 
differenti ta’ organiżmi, inklużi l-bijota tal-ħamrija), l-ispeċijiet umbrella. 

- Il-kompożizzjoni tal-fawna. Diversità għolja ta’ speċijiet indiġeni. L-istruttura 
funzjonali tal-guilds, is-servizzi tal-ekosistema u r-rappreżentazzjoni ta’ 
kompożizzjoni tipika tal-ispeċijiet fil-gruppi tassonomiċi ewlenin kollha, 
speċjalment l-invertebrati rrappreżentati sew u fi stat tajjeb 

- Il-bijodiversità relatata mal-mergħa (il-preżenza u l-istat ta’ pjanti tipiċi u ta’ 
speċijiet ta’ invertebrati). 

- Il-parametri ewlenin tal-proċessi suċċessjonali (il-kopertura u l-għoli tal-iscrubs). Il-
penetrazzjoni ta’ scrubs. 

- Is-superfiċje taħt ġestjoni xierqa. 
- Il-kost tal-miżuri u l-finanzjament.  

 

6.5 Rieżami tal-pjan ta’ azzjoni 

Jidher xieraq li l-pjan ta’ azzjoni jiġi rrieżaminat u aġġustat kull tnax-il sena, sabiex ikopri 
żewġ ċikli ta’ rapportar (skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats), minħabba ż-
żmien twil li l-ħabitats jieħdu sabiex jirreaġixxu għat-tibdiliet. 

Madankollu, l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tista’ tiġi rrieżaminata kull sitt snin sabiex 
jiġu vverifikati l-attivitajiet implimentati u r-riżultati intermedji, jiġu identifikati lakuni, 
diffikultajiet u restrizzjonijiet possibbli li jeħtieġ li jiġu solvuti.  
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7. KOSTIJIET, FINANZJAMENT U GĦODOD TA’ APPOĠĠ 
 

7.1 Kost tal-miżuri ta’ konservazzjoni 

Il-kostijiet tal-ġestjoni u tar-restawr huma pjuttost varjabbli skont il-kundizzjonijiet 
ambjentali (eż. topografija) u l-istat tal-ħabitat (eż. il-penetrazzjoni ta’ scrubs, il-grad ta’ 
deterjorament). Il-valutazzjoni tal-kostijiet hija wieħed mill-aktar passi importanti fit-
tħejjija tal-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-mergħat, u għandha ssegwi xi prinċipji ewlenin. 
 

7.1.1 Valutazzjoni tal-kostijiet 

Il-valutazzjoni tal-kostijiet hija wieħed mill-aktar passi importanti fit-tħejjija tal-pjanijiet ta’ 
ġestjoni tal-mergħat. Il-kost ivarja maż-żmien u rarament jista’ jiġi ġġeneralizzat għal tipi 
speċifiċi ta’ xogħol jew għal sett ta’ azzjonijiet meħtieġa sabiex tittejjeb il-kundizzjoni tal-
ħabitat. Il-kostijiet għal xogħlijiet simili jistgħu jvarjaw ħafna – skont il-post ġeografiku, il-
kumplessità tax-xogħlijiet, id-disponibbiltà tal-ħaddiema u t-tagħmir speċjali, kif ukoll 
fatturi oħra. Dawn il-linji gwida huma maħsuba sabiex jintużaw fuq perjodu ta’ żmien estiż, 
u għalhekk ma jingħatawx kostijiet preċiżi.  

Il-kostijiet iridu jiġu vvalutati separatament għal kull azzjoni jew għax-xogħol kollu f’post u 
f’ħin partikolari. 

Il-prinċipji li ġejjin għandhom jintużaw mill-iżviluppaturi tal-pjanijiet ta’ konservazzjoni tan-
natura u ta’ proġetti kbar (eż. LIFE) sabiex jiġi stmat il-kost tal-ġestjoni tal-ħabitats u tal-
attivitajiet ta’ restawr għal perjodu ta’ bejn sentejn sa ħames snin, f’sit kbir jew f’diversi 
siti ta’ Natura 2000. 

F’żoni żgħar (sa ettaru), kif ukoll f’każijiet li fihom il-ġestjoni tkun regolari jew ċerti 
parametri jkunu magħrufa (pereżempju, ħsad annwali, ragħa, tħaffir jew mili ta’ gandotti 
ta’ ċertu daqs), il-kost ġeneralment jista’ jitqabbel ma’ xogħlijiet imwettqa xi mkien ieħor, 
jew billi jiġu intervistati l-ħaddiema potenzjali u jintlaħaq qbil dwar il-kost totali tax-
xogħlijiet kollha. 

Prinċipji ewlenin għad-determinazzjoni tal-kostijiet raġonevoli tal-azzjonijiet ippjanati  
(Jātnieks & Priede, 2017). 

 Wara l-evalwazzjoni ta’ sit skedat għall-ġestjoni, agħżel l-aktar azzjonijiet, metodi u 
mezzi tekniċi xierqa. Għandu jiġi kkonsultat espert dwar il-konservazzjoni tal-ispeċijiet 
u tal-ħabitats sabiex jiġi żgurat li l-ġestjoni tal-ħabitats u l-azzjonijiet ta’ restawr 
jintgħażlu b’mod korrett.  

 Huwa rrakkomandat li x-xogħlijiet jinqasmu f’partijiet, skont it-twaqqit u skont it-tipi 
ta’ xogħol. Pereżempju, billi jiġi ddeterminat l-ipprezzar ta’ kull xogħol (inklużi xogħol 
manwali u l-użu ta’ tagħmir partikolari) b’mod separat u jingħaddu flimkien ix-xogħlijiet 
sabiex tinkiseb valutazzjoni aktar oġġettiva. Il-kostijiet u l-effiċjenza tax-xogħlijiet spiss 
jiddependu fuq l-istaġun, pereżempju, it-tixrib mill-ġdid tal-artijiet mistagħdra għandu 
jsir fl-istaġun niexef, inkella l-kost jista’ jikber b’mod imprevedibbli, iżda l-objettiv jista’ 
jibqa’ mhux realizzat jew il-kwalità tista’ tkun batuta.  

 Kalkolu tal-kostijiet diretti f’unitajiet xierqa: sigħat ta’ xogħol, jiem ta’ persuna, il-kost 
tat-tagħmir fis-siegħa, il-kost tal-materjali għal kull erja jew volum skont ix-xogħlijiet 
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(m3, km, kg, tunnellata). In-numru ta’ unitajiet meħtieġa għax-xogħlijiet kollha għandu 
jiġi vvalutat u jinġabar fil-qosor. L-esperjenza turi li l-iżbalji f’dawn il-kalkoli huma 
komuni, u għalhekk dejjem huwa rakkomandabbli li tintuża kemm l-informazzjoni 
disponibbli dwar xogħlijiet simili, diġà implimentati (bħal rapporti dwar proġetti, 
xogħlijiet speċifiċi), kif ukoll l-esperjenza tal-istituzzjonijiet (Aġenziji tal-Konservazzjoni 
tan-Natura, Servizz ta’ Appoġġ Rurali, organizzazzjonijiet muniċipali u nongovernattivi). 
Jekk is-sett ta’ attivitajiet ippjanati jikkonsisti f’diversi xogħlijiet li ma twettqux qabel 
jew li l-ipprezzar tagħhom ma jkunx disponibbli, jistgħu jiġu mistħarrġa tal-anqas tliet 
kuntratturi potenzjali. F’dan il-każ, ir-riżultat jista’ jinkiseb aktar malajr, madankollu r-
riskju jiżdied li matul ix-xogħlijiet jistgħu jinqalgħu kostijiet mhux previsti li jistgħu 
jikkumplikaw l-ilħuq tal-objettiv.  

 Il-valutazzjoni tal-kostijiet preparatorji indiretti tax-xogħlijiet ta’ ġestjoni u ta’ restawr 
tal-ħabitats – stħarriġ tas-siti, għarfien espert, regolamenti tekniċi, permessi u 
ftehimiet previsti mill-atti regolatorji. Dan jinvolvi kostijiet relatati mal-ħin tax-xogħol, 
mat-trasport u mal-amministrazzjoni, li spiss ma jiġux ivvalutati b’mod adegwat. Fi 
proġetti ta’ ħidma kumplessi għandhom jiġu skedati ż-żmien u l-mezzi sabiex il-
pubbliku jiġi informat u sabiex jiġu spjegati l-passi meħtieġa. 

 Il-kunsiderazzjoni tad-differenzi fil-kostijiet reġjonali u d-disponibbiltà ta’ kuntratturi 
f’distanza ta’ mhux aktar minn 30 km mis-sit ta’ attività ppjanat. Il-kostijiet jistgħu 
jiżdiedu b’mod sinifikanti jekk l-eżekuturi u/jew it-tagħmir iridu jinġiebu minn distanza 
akbar. Għal din ir-raġuni, attivitajiet speċifiċi li jeħtieġu tagħmir jew ħiliet speċjali (eż. 
tneħħija tas-saff ta’ fuq tal-ħamrija) dejjem ikunu aktar għaljin minn attivitajiet sempliċi 
(ħsad, tqaċċit tal-arbuxelli, immolar tas-saff ta’ fuq tal-ħamrija). 

 L-inkarigar tal-valutazzjoni tal-kostijiet lil professjonisti – maniġers, speċjalisti tal-
ġestjoni, prattikanti, imprendituri – u l-iskedar ta’ dan ix-xogħol u ta’ finanzjament 
adegwat.  

 L-inklużjoni ta’ introjtu potenzjali relatat mar-restawr u mal-ġestjoni tal-ħabitat fl-
ippjanar finanzjarju – injam, ħaxix maħsud, saff ta’ fuq tal-ħamrija u materjali oħra 
mneħħija. Idealment, dawn jistgħu jintużaw, tal-anqas parzjalment, fuq il-post 
(pereżempju, għall-kostruzzjoni ta’ digi fit-tixrib mill-ġdid) jew jitneħħew miż-żona u 
jintużaw xi mkien ieħor (bħal laqx tal-injam jew injam, qasab għas-soqfa, bijomassa 
għall-għalf tal-annimali, koġenerazzjoni, jew bħala materjal li fih iż-żrieragħ ta’ speċijiet 
fil-mira għall-introduzzjoni ta’ speċijiet f’postijiet oħra), pit – għall-ikkompostjar jew 
għall-ġardinaġġ. Madankollu, fil-prattika, dawn il-materjali rari jsibu applikazzjoni 
prattika jekk il-volumi jkunu baxxi, is-siti ta’ estrazzjoni jiġu dispersi fuq żona wiesgħa 
u diffiċli sabiex tintlaħaq. Għalhekk, għandu jitqies li l-użu ta’ “prodotti sekondarji” tar-
restawr tal-ħabitat mhux dejjem jista’ jkun ta’ benefiċċju ekonomiku. 

 

Kostijiet u pagamenti ta’ appoġġ fi Stati Membri differenti  

Il-kostijiet tal-miżuri ta’ ġestjoni tal-ħabitat 6210 huma disponibbli minn diversi pajjiżi u 
juru varjazzjoni sinifikanti skont il-kundizzjonijiet tas-sit u t-tip ta’ attività. Xi eżempji huma 
pprovduti hawn taħt.  

Fil-Ġermanja, EUR 450/ettaru huwa l-kost irrapportat għar-ragħa u għall-prevenzjoni tat-
tkabbir ta’ scrubs u ta’ siġar mill-bdiewa, iżda l-kost għar-restawr tal-mergħat jista’ 
jammonta għal EUR 3,000–8,000/ettaru. 
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Il-kostijiet sabiex jiġi żgurat ragħa xieraq fil-Polonja jvarjaw minn EUR 300 sa EUR 
3000/ettaru/sena. Iċ-ċifra aktar baxxa hija l-kost tal-pagament tal-inċentiv jekk is-sid tal-
art ikollu l-bhejjem meħtieġa; il-kost ogħla jikkorrispondi għall-prezz tas-suq tal-
ikkuntrattar tas-servizz sħiħ ta’ ragħa (bil-kiri tal-annimali u tat-tagħmir kollu meħtieġ 
inkluż). 

Fil-Lussemburgu, il-kuntratti ta’ ġestjoni tal-bijodiversità għall-ħsad ta’ dan il-ħabitat 
għandhom kost ta’ EUR 420 għal kull ettaru. 

Il-kostijiet tal-ġestjoni ġew evalwati fil-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014-2020 għal-Latvja 
għall-kalkolu tar-rati ta’ appoġġ għall-miżura agroambjentali “Ġestjoni tal-bijodiversità fil-
mergħat”. Għat-tip ta’ ħabitat 6210, il-kostijiet ta’ ġestjoni kkalkolati kienu ta’ EUR 
86/ettaru (ħsad darba fis-sena u ġbir tal-ħuxlief, ma ġiet inkluża l-ebda spiża oħra). Ir-rata 
ta’ appoġġ ikkalkolata kienet ta’ EUR 206/ettaru (l-appoġġ ikopri l-introjtu mitluf).  

Fl-Estonja, sistema ta’ appoġġ għall-ħsad jew għar-ragħa tal-ħabitat 6210 tagħti EUR 85-
250/ettaru fis-sena skont ir-reġim ta’ ġestjoni (applikat biss f’żoni protetti).  

Fl-Ungerija, il-ħsad (jekk ikun fiżikament possibbli u aċċettabbli bħala metodu ta’ ġestjoni) 
jiswa madwar EUR 100/ettaru/sena.  

Ir-restawr tal-mergħat ġeneralment għandu kost ogħla mill-attività ta’ manutenzjoni.  

Il-kost tat-tneħħija/qerda tal-arbuxelli irrapportat fil-Polonja jammonta għal EUR 2,000-
3,000/ettaru. Minbarra dan, it-tneħħija tan-nebbieta tista’ tkun meħtieġa għal 5 snin 
konsekuttivi, u tiswa madwar EUR 1000/ettaru/sena. 

L-eradikazzjoni ta’ speċijiet invażivi fl-Ungerija tista’ tiswa bejn EUR 800 u EUR 2000/ettaru. 

Fil-Latvja, il-kost tar-restawr ta’ dan it-tip ta’ ħabitat, fejn iseħħ tkabbir eċċessiv ta’ 
arbuxelli, f’topografija kkumplikata b’ħafna xogħol manwali meħtieġ (gzuz ta’ ħaxix, saff 
dens ta’ mifrex) hija ta’ madwar 3200 Euro/ettaru fuq 3 snin (Jātnieks, Priede, 2017).  

Is-sistema ta’ appoġġ tal-Estonja għar-restawr tal-ħabitat 6210 tħallas sa EUR 590/ettaru 
skont id-densità tas-saff tal-arbuxelli u tas-siġar, li tiġi applikata biss f’żoni protetti.  

Fil-Litwanja, xi pjanijiet ta’ ġestjoni tan-natura juru li r-restawr u ż-żamma ta’ stat ta’ 
konservazzjoni tajjeb jistgħu jiswew bejn EUR 400 u EUR 8 500 għal kull ettaru tal-ħabitat 
6210 fuq 3-5 snin. Dan jiddependi ħafna mill-istat inizjali tal-ħabitat, mid-daqs u mill-post 
ġeografiku tiegħu.  

 

7.2 Sorsi potenzjali ta’ finanzjament  

Il-Politika Agrikola Komuni hija l-aktar sors importanti ta’ finanzjament għall-ġestjoni u 
għall-manutenzjoni tal-konservazzjoni ta’ dawn il-mergħat.  
Sorsi oħra ta’ finanzjament tal-UE li jintużaw ta’ spiss huma l-proġetti LIFE u tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (INTERREG).  
 
Il-fondi ewlenin użati għar-restawr, għall-ġestjoni tal-konservazzjoni u għall-monitoraġġ 
tal-ħabitat u sabiex titqajjem kuxjenza pubblika huma fondi nazzjonali u finanzjament mill-
UE mill-Politika Agrikola Komuni (PAK), b’mod partikolari programmi għall-iżvilupp rurali, 
il-programm LIFE, u l-proġetti tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali inklużi tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (INTERREG).  



 

109 

 

7.2.1 Finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni 

Il-ħsad jew ir-ragħa regolari huwa meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni ta’ mergħat 
semi-naturali, u għalhekk il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ dawn il-ħabitats huma ffinanzjati 
prinċipalment fil-kuntest tal-Politika Agrikola Komuni. Kemm il-Pilastru I (pagamenti diretti 
sabiex tinżamm l-attività tal-biedja u għall-konservazzjoni permanenti tal-bwar) kif ukoll il-
Pilastru II (Żvilupp Rurali) huma utli sabiex jappoġġaw il-ġestjoni tal-mergħat. Il-Programmi 
għall-Iżvilupp Rurali (kofinanzjati permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Istati Membri) huma sors partikolarment importanti ta’ finanzjament għall-ġestjoni tal-
mergħat għall-bijodiversità fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, permezz ta’ miżuri 
agroambjentali, taħriġ għall-bdiewa fl-implimentazzjoni ta’ miżuri, investimenti fir-
restawr, eċċ.  

Madankollu, hemm evidenza li l-appoġġ attwali tal-PAK għall-mergħat kalkarji mhuwiex 
biżżejjed sabiex jiżgura restawr u ġestjoni adegwati u jipprevjeni l-abbandun jew l-
intensifikazzjoni. Huma meħtieġa aktar sforzi sabiex jitrawwem l-użu ta’ miżuri 
agroambjentali u ta’ skemi oħra ta’ appoġġ taħt il-PAK sabiex tiġi promossa l-
konservazzjoni ta’ ħabitats tal-mergħat ta’ interess Komunitarju. 

Miżuri agroambjentali  

Il-miżuri agroambjentali ntużaw għall-promozzjoni tal-ġestjoni tal-konservazzjoni ta’ 
mergħat ta’ valur fl-UE. Ġew implimentati xi esperjenzi interessanti b’riżultati ta’ suċċess, 
iżda l-użu ta’ kuntratti agroambjentali għadu baxx wisq f’ħafna reġjuni.  Pagamenti ogħla 
u, f’xi każijiet, is-simplifikazzjoni tar-regoli għall-bdiewa li jimmaniġġjaw il-ħabitat huma 
meħtieġa sabiex jiġi promoss u jissaħħaħ l-użu ta’ miżuri agroambjentali għal mergħat 
ġestiti b’mod estensiv. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-finanzjament ikun disponibbli 
għal investimenti f’azzjonijiet ta’ restawr, pereżempju għar-restawr ta’ ċnut jew ta’ konfini 
oħra tal-għelieqi, tal-provvista tal-ilma u tal-kanċelli meħtieġa sabiex jiġu stabbiliti mill-
ġdid is-sistemi ta’ ragħa, u għat-tneħħija perjodika tal-iscrubs. 

Approċċ partikolarment rilevanti huwa l-implimentazzjoni ta’ skemi bbażati fuq ir-riżultati 
li jippermettu kemm enfasi fuq il-kisba ta’ riżultati pożittivi għall-konservazzjoni tal-
bijodiversità kif ukoll flessibbiltà akbar fid-deċiżjonijiet ta’ ġestjoni adattati għal kull sit. 
Eżempju għall-ħabitat 6210 huwa pprovdut fil-kaxxa ta’ hawn taħt. 

Il-Programm Burren: programm agroambjentali bbażat fuq ir-riżultati mmexxi fil-livell 
lokali 

Il-Programm Burren huwa miżura klimatika agroambjentali mmexxija fil-livell lokali taħt il-
Programm Irlandiż għall-Iżvilupp Rurali (PŻR) 2014-2020. Huwa programm “ibridu” fis-sens li 
jiffinanzja kemm il-ġestjoni tal-ħabitats ibbażata fuq ir-riżultati kif ukoll l-investimenti kapitali 
mhux produttivi komplementari.  Il-pagament jingħata fuq il-bażi ta’ punteġġ tal-kundizzjoni 
tal-ħabitat ta’ kull għalqa. Il-kriterji ewlenin huma: il-livell tar-ragħa, il-livell tal-mifrex, in-
nuqqas ta’ ħsara madwar is-siti tal-għalf u tas-sorsi tal-ilma naturali, in-nuqqas ta’ ħamrija 
għerija u l-erożjoni, il-livell baxx ta’ penetrazzjoni ta’ scrubs, felċi, Molinia caerulea, speċi / 
ħaxix ippreferuti minn lenti agrikola, l-għalqa żżomm l-integrità ekoloġika tagħha23. 

                                                 
23 Programm Burren, Skeda tal-Punteġġ M1 għal Bwar tat-Transumanza. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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Karatteristika importanti tal-programm hija li l-bdiewa parteċipanti kollha jiġu allokati 
benefiċċju annwali ta’ EUR 100 għal kull ettaru fis-sena sabiex iwettqu xogħol ta’ restawr (eż. 
tneħħija ta’ scrubs, bini ta’ ċnut, kanċelli, tiswija u rikostruzzjoni ta’ ħitan tas-sejjieħ, 
karatteristiċi tal-ilma, mogħdijiet) sa massimu ta’ EUR 7,000 fis-sena. Huma mitluba jipproponu 
impjiegi (b’deskrizzjoni, b’mappa u bi prezz stmat) lit-tim tal-programm, li huwa responsabbli 
għall-approvazzjoni finali. It-tim tal-programm jikseb ukoll il-permessi meħtieġa kollha għax-
xogħol u jżomm bażi ta’ data tal-bdiewa li lesti jagħmlu xogħol b’kuntratt għal bdiewa oħra li 
ma jkunux jistgħu jagħmlu x-xogħol. L-azzjonijiet ta’ tneħħija tal-iscrubs ifissru li l-art tkompli 
tkun eliġibbli għall-pagament dirett lill-farms. 

Karatteristika importanti oħra hija dik ta’ konsulenza individwali offruta lill-bdiewa: il-
konsulenti mħallsa mill-bdiewa jżuru l-farm kull sajf sabiex jagħtu punteġġ għal kull 
kundizzjoni tal-għelieqi u jipprovdu pariri diretti dwar il-programm, il-kundizzjonalità u 
kwalunkwe ftehim ieħor li jkollhom il-bdiewa. Imbagħad, kull sena l-bdiewa jirċievu r-rekord 
tal-punteġġi għal kull għalqa u r-rakkomandazzjonijiet għall-ġestjoni dwar kif il-punteġġ tal-
għelieqi jista’ jiżdied is-sena ta’ wara. Il-bdiewa li ma jkunux kuntenti bil-punteġġi jistgħu 
jżuru l-uffiċċju tal-programm u jiksbu feedback personali dwar il-punteġġi u l-għażliet ta’ 

ġestjoni tagħhom. 

 

Eliġibbiltà għal pagamenti diretti jew għal forom oħra ta’ appoġġ għall-introjtu tal-farms 

Problema ewlenija bl-appoġġ mill-Politika Agrikola Komuni għall-ħabitat 6210 u għal 
mergħat semi-naturali oħrajn kienet li l-preżenza ta’ scrubs u ta’ karatteristiċi oħra tal-
pajsaġġ għamlet l-art ineliġibbli għal pagamenti diretti. Dan jew ipprevjena l-aċċess mill-
bdiewa u mir-ragħajja għall-aktar sors ta’ finanzjament siewi għall-manutenzjoni kontinwa, 
u kattar il-penetrazzjoni tal-iscrubs u l-abbandun tal-art, jew wassal sabiex il-bdiewa 
jneħħu l-iscrubs kollha mill-art u, b’hekk, jeqirdu ħafna mill-valur ta’ konservazzjoni tagħha. 
Tali art issa tista’ tkun eliġibbli għal pagamenti diretti taħt il-PAK jekk l-Istati Membri 
jagħżlu li jadattaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà għal dawk li mhumiex bwar li jinkludu 
veġetazzjoni mhux erbaċea24, iżda l-eliġibbiltà hija limitata sal-punt u soġġetta għal ċerti 
kundizzjonijiet, li huma diffiċli sabiex jiġu ssodisfati u kkontrollati. Franza tipprovdi eżempju 
ta’ kif dan sar għall-benefiċċju tal-ħabitat 6210 (ara l-kaxxa ta’ hawn taħt). 
 

Eliġibbiltà ta’ mergħat semi-naturali bi scrubs għal pagamenti diretti fi Franza 
 

L-awtorità nazzjonali fi Franza ddedikat riżorsi sinifikanti għat-tfassil ta’ sistema prorata sabiex 
tikkonforma mar-regolamenti tal-UE u fl-istess ħin tagħmilha possibbli sabiex il-bdiewa jiksbu 
pagamenti diretti għall-art tal-meded mirgħija bi scrubs, inklużi mużajki tal-ħabitat bil-ħabitat 
6210. Is-sistema prorata tintuża sabiex tiġi kkalkolata r-rata tal-pagament filwaqt li jitqiesu biss 
elementi tajbin għar-ragħa; esklużi karatteristiċi ineliġibbli (eż. ġebel, siġar mhux tajbin għar-
ragħa). Dan jikkonċerna żoni pastorali b’kopertura tal-injam li tista’ tkun dominanti, xi bwar bis-
siġar (b’elementi tajbin għar-ragħa taħt is-siġar) u msaġar tal-ballut u tal-qastan użati għar-
ragħa, anki jekk ma jkunx hemm karatteristiċi tajbin għar-ragħa. Tipoloġija tal-element li fih l-
injam tajjeb għar-ragħa b’kunsiderazzjoni tal-wisa’ u tal-għoli tal-arbuxelli u lista nazzjonali ta’ 
speċijiet li ma jittiklux ġiet stabbilita sabiex jiġu esklużi elementi li mhumiex tajbin għar-ragħa 
(pereżempju, arbuxelli inaċċessibbli).  

                                                 
24 Peress li r-Regolament Omnibus tal-2017 (ir-Regolament (UE) 2017/2393) ippermetta lill-Istati Membri 
jespandu d-definizzjoni ta’ mergħa permanenti sabiex tinkludi arbuxelli u siġar li jipproduċu għalf tal-
annimali iżda li mhumiex mirgħija direttament mill-annimali. 
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Sors: Studju tal-każ ta’ Oréade-Breche għal Alliance Environnement (2019). Evaluation of the 
impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Studju għad-DĠ AGRI tal-Kummissjoni 
Ewropea. 
 

 
 
Sors tad-dijagramma: Il-Ministeru tal-Ikel u tal-Agrikoltura u l-Aġenzija tal-Pagamenti u tas-
Servizzi (ASP), Guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018.  

 
 
Pariri u appoġġ lill-bdiewa 

L-appoġġ lill-bdiewa sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għal skemi rilevanti u jiġu assistiti 
fl-implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa huwa importanti ħafna wkoll. Dan l-appoġġ jista’ jiġi 
pprovdut permezz tas-Servizzi ta’ Konsulenza tal-Farms iffinanzjati taħt il-PAK iżda hemm 
ukoll esperjenzi interessanti li jinvolvu lill-awtoritajiet lokali jew reġjonali u lill-NGOs sabiex 
jinkoraġġixxu miżuri ta’ konservazzjoni tal-mergħat (ara l-kaxxa ta’ hawn taħt).  

L-inizjattivi mis-soċjetà ċivili għandhom rwol importanti fil-motivazzjoni tal-bdiewa u fit-
tixrid tal-għarfien dwar l-importanza ta’ mergħat għonja fl-ispeċijiet. Għandhom jitħeġġu 
aktar kooperazzjoni u appoġġ fost il-partijiet ikkonċernati sabiex tinħoloq ġestjoni 
awtosuffiċjenti.  
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Servizz ta’ konsulenza għall-farms ta’ Târnava Mare fir-Rumanija 

Fir-Rumanija, fiż-żona ta’ Târnava Mare, l-NGO Fundaţia ADEPT Transilvania stabbilixxiet servizz 
ta’ konsulenza għall-farms li jgħaqqad il-konservazzjoni tal-bijodiversità, l-obbligi ta’ 
konservazzjoni tal-ħabitat u tal-ispeċijiet ta’ Natura 2000, u l-appoġġ għall-introjtu rurali, 
f’kooperazzjoni mal-komunitajiet lokali u mal-Ministeru Rumen għall-Agrikoltura u għall-Iżvilupp 
Rurali u mal-Ministeru tal-Ambjent u tal-Foresti. Il-viżjoni tagħha hija li tikseb il-konservazzjoni 
tal-bijodiversità fuq skala ta’ pajsaġġ billi taħdem ma’ bdiewa fuq skala żgħira sabiex toħloq 
inċentivi għall-konservazzjoni tal-pajsaġġi semi-naturali li ħolqu. Is-servizz għen lill-bdiewa fuq 
skala żgħira jiksbu eliġibbiltà għall-pagamenti diretti tal-PAK, għen fit-tfassil u fil-promozzjoni ta’ 
skemi agroambjentali mmirati, u fetaħ opportunitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-bdiewa. Is-
servizz għen lill-bdiewa fuq skala żgħira jiksbu eliġibbiltà għall-pagamenti diretti tal-PAK. 
Madwar 60 % tal-azjendi fiż-żona huma iżgħar mid-daqs minimu (total ta’ ettaru, magħmul minn 
minimu ta’ 0.3 ettari ta’ roqgħa art) meħtieġ sabiex jirċievu pagamenti diretti taħt il-Pilastru 1 
tal-PAK fir-Rumanija. Madankollu, l-NGO ffaċilitat arranġamenti li bihom il-bdiewa attivi jikru l-
art mingħand il-ġirien, u jikkwalifikaw għal pagamenti skont l-ammont ta’ art li jimmaniġġjaw. 
Barra minn hekk, il-muniċipalitajiet, li huma s-sidien tal-art komuni għar-ragħa u li ma 
jikkwalifikawx għall-pagamenti, qablu fuq kirjiet fit-tul mal-assoċjazzjonijiet tar-ragħa sabiex 
ikunu jistgħu japplikaw għal kuntratti agroambjentali. Dan ġab żoni kbar ta’ art taħt skemi ta’ 
ġestjoni ffinanzjati mill-PAK u ħariġhom mir-riskju ta’ abbandun. 

 
Finanzjament immirat għall-ġestjoni tal-mergħat għall-konservazzjoni ta’ speċijiet 
partikolari 

It-tfassil ta’ miżuri agroambjentali għall-ispeċijiet protetti huwa possibbli u hemm 
esperjenza estensiva fl-UE b’diversi speċijiet, inkluża l-fawna assoċjata mal-mergħat 6210. 
Fl-Ingilterra, pereżempju, hemm esperjenzi interessanti bil-ġestjoni tal-mergħat għal 
speċijiet ta’ farfett fil-periklu (ara l-kaxxa ta’ hawn taħt).    
 

Skema agroambjentali ta’ livell ogħla mfassla għall-farfett Marsh Fritillary fuq mergħat tal-ġibs 
 

Il-popolazzjonijiet tal-farfett Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia), li kien sar kważi estint 
f’partijiet kbar tal-Ewropa minħabba t-telf ta’ mergħat mistagħdra u tal-ġibs, stabilizzaw jew qed 
jiżdiedu bħala riżultat tal-implimentazzjoni ta’ skema agroambjentali mmirata fl-Ingilterra. L-
okkorrenza tal-ispeċi fuq art tal-ġibs baxxa tal-ħabitat 6210 hija avveniment riċenti peress li 
ħafna siti tal-mergħat mistagħdra sparixxew minħabba titjib fl-iskular tal-ilma u fl-agrikoltura, 
filwaqt li l-pressjoni tar-ragħa tnaqqset fuq l-art baxxa u b’hekk il-pjanta ospitanti setgħet tikber 
f’għoli ta’ meded ta’ ħaxix irqiq aktar favorevoli. L-iskema agroambjentali tiffinanzja għażliet ta’ 
ġestjoni li joħolqu taħlita mhux uniformi ta’ veġetazzjoni qasira u twila fuq mergħat tal-ġibs, bl-
użu ta’ ragħa estensiv minn bhejjem tal-ifrat jew minn razez tradizzjonali taż-żwiemel, u bl-użu 
tal-ħsad selettiv u tat-tneħħija tal-iscrubs. Ir-ragħa mill-bhejjem tal-ifrat u miż-żwiemel huwa 
ffinanzjat minflok ir-ragħa tradizzjonali min-nagħaġ li normalment jintuża fuq artijiet baxxi tal-
ġibs, peress li l-bhejjem tal-ifrat u ż-żwiemel joħolqu meded ta’ ħaxix irqiq mirgħi b’mod anqas 
uniformi. 
Sors: Ellis et al (2012)  

 
Appoġġ taħt il-PAK għaż-żieda tal-valur mal-prodotti tal-farms 

Ħafna bdiewa fil-mergħat ta’ Natura 2000 u tal-HNV jaffaċċjaw sfidi fil-bejgħ tal-prodotti 
tagħhom, minħabba li spiss ikunu produtturi żgħar f’żoni remoti fejn ftit li xejn ikun hemm 
klijenti li jistgħu jħallsu prezzijiet ogħla. Min-naħa l-oħra, xi wħud jinsabu f’pożizzjoni tajba 
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sabiex jieħdu vantaġġ mill-kummerċjalizzazzjoni diretta għal ekoturisti u għal servizzi 
turistiċi bħal lukandi u ristoranti. F’xi reġjuni, il-bdiewa bnew konnessjonijiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni diretti għas-supermarkets li rnexxew.  Il-firxa ta’ appoġġ għall-
bdiewa li jfittxu li jżidu l-valur għall-prodotti tagħhom tinkludi appoġġ għat-twaqqif ta’ 
gruppi ta’ produtturi, l-iżvilupp ta’ skemi ta’ kwalità għal prodotti agrikoli, u l-istabbiliment 
ta’ tikkettar u ta’ Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetta. 
 

Skema ta’ tikkettar lokali li tappoġġa l-mergħat kalkarji: Altmuehltaler Lamm 

Ir-reġjun ta’ Altmuehltal f’Bayern (il-Ġermanja) huwa kkaratterizzat minn scrubs tal-ġnibru fuq 
mergħat kalkarji. Il-merħliet tan-nagħaġ taħt superviżjoni tar-ragħajja jipproduċu ħaruf u suf ta’ 
kwalità għolja. Ragħajja u sidien tal-art fil-kooperattiva reġjonali jaqblu li tal-anqas nofs in-
nagħaġ tagħhom imorru jirgħu fir-riżerva naturali ta’ Altmuehltal, jieklu biss għalf supplimentari 
magħmul lokalment, u jsegwu linji gwida għat-trattament xieraq tal-annimali, għad-densità tar-
ragħa, u projbizzjoni fuq l-użu ta’ pestiċidi u ta’ fertilizzanti. Ir-ragħajja huma ggarantiti prezz 
ġust għall-annimali tagħhom, u l-ħaruf jinbiegħ f’lukandi u fi ħwienet tal-laħam lokali bit-tikketta 
Altmuehltaler Lamm. 

 

7.2.2 Proġetti LIFE 

Diversi proġetti LIFE żviluppaw miżuri sabiex itejbu l-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 
6210, b’enfasi fuq ir-restawr, fuq il-miżuri ta’ konservazzjoni u fuq is-sensibilizzazzjoni.  

Xi eżempji ta’ proġetti ta’ suċċess li rrestawraw żoni sinifikanti tal-ħabitat 6210 jingħataw 
fil-kaxxa ta’ hawn taħt.  
 

Proġetti LIFE ta’ suċċess għar-restawr u għall-manutenzjoni tal-ħabitat 6210 

Fl-Irlanda, il-proġett AranLIFE (2014-2018) fil-Gżejjer Aran ipprovda miżuri ta’ restawr sabiex 
itejjeb il-ġestjoni tar-ragħa u ttestja l-punteġġ ibbażat fuq ir-riżultati f’għelieqi li fihom il-ħabitat 
6210/*621025. Il-proġett tejjeb l-istat ta’ konservazzjoni ta’ aktar minn 700 ettaru ta’ mużajk tal-
ħabitat 6210 b’pavimenti b’ħaġar tal-ġir (ħabitat 8240). L-azzjonijiet li tejbu l-ġestjoni tar-ragħa 
kienu: aċċess imtejjeb u ġestjoni tar-ragħa permezz tar-restawr tal-mogħdijiet tal-art u tal-ħitan 
tas-sejjieħ; it-tneħħija ta’ scrubs u ta’ felċi li jippenetraw; l-installazzjoni ta’ infrastruttura sabiex 
jiġi pprovdut ilma għall-bhejjem li jirgħu; azzjonijiet sabiex jiġu kkoreġuti żbilanċi tal-minerali fil-
bhejjem (ħaġar tal-minerali, supplimenti ta’ konċentrat jew boluses tal-minerali); il-ħidma mal-
bdiewa sabiex tiżdied il-provvista ta’ annimali li jirgħu u jiġu rreġistrati l-ħinijiet tar-ragħa u l-
produzzjonijiet tal-bijomassa sabiex jiġu kkalkolati l-aħjar rati ta’ ragħa (McGurn et al 2018).  

Fil-Polonja, il-proġett LIFE LIFE08NAT/PL/000513 wettaq it-tneħħija tal-arbuxelli, ir-ragħa, ir-
restawr permezz tat-tneħħija tas-saff ta’ fuq tal-ħamrija, u ttestja metodi ta’ konservazzjoni 
sperimentali fuq 226 ettaru ta’ mergħat niexfa (Barańska et al 2014; ara wkoll it-taqsima 5.3). Il-
proġett tejjeb b’mod sinifikanti l-kundizzjoni ta’ diversi mijiet ta’ ettari ta’ mergħat mirgħija, bi 
tnaqqis fis-sehem ta’ speċijiet espansivi (sikrana, sand reed u arbuxelli) (Murawy Life 2015). Dan 
jirrappreżenta r-restawr ta’ madwar għaxra fil-mija tal-ħabitat tal-mergħat kalkarji (6210) fin-
network Pollakk ta’ Natura 2000. Il-proġett ippubblika wkoll pjan ta’ azzjoni dettaljat dwar il-
ħabitat u gwida għar-restawr tal-ħabitat 6210 fil-Polonja. 

Fis-Slovakkja, twettaq proġett LIFE fis-SIK Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), fejn l-erja tal-
komunitajiet ta’ mergħat niexfa tnaqqset b’61.1 % meta mqabbla mal-livelli tal-1949 
(Hegedűšová, Senko 2011). Fuq il-bażi ta’ pjan ta’ restawr, li ġie diskuss mal-partijiet ikkonċernati 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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rilevanti, 58 ettaru ta’ mergħat niexfa mkabbra żżejjed tnaddfu bit-tneħħija mekkanika ta’ 
msaġar u ta’ arbuxelli, bl-eradikazzjoni tar-robinja u bl-introduzzjoni mill-ġdid tar-ragħa 
prinċipalment mill-mogħoż mill-2015. L-impatt tal-miżuri ta’ ġestjoni tar-restawr ġie 
mmonitorjat b’mod predominanti fuq il-bijotopu 6210* fi stadji differenti tas-suċċessjoni.  

 
Lista ta’ proġetti LIFE riċenti mmirati lejn il-konservazzjoni ta’ mergħat niexfa hija inkluża 
fl-Anness. 

7.2.3 Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u fondi oħrajn tal-UE 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) ġie pprogrammat minn xi Stati Membri 
sabiex joffri opportunitajiet għall-finanzjament tar-restawr u tal-ġestjoni tal-mergħat, 
pereżempju fil-Litwanja, fil-Polonja, fir-Rumanija u fis-Slovakkja. Il-Fond Ewropew għall-
Kooperazzjoni Territorjali (preċedentement magħruf bħala Interreg) joffri wkoll 
opportunitajiet għal proġetti bilaterali ta’ konservazzjoni ta’ Natura 2000, li pprovda 
finanzjament għall-ġestjoni tal-mergħat fl-Ungerija. 
 
7.2.4 Approċċi oħra u għodod ta’ appoġġ għar-ragħa u għall-ħidma tar-ragħajja 

It-tnaqqis fir-ragħa taħt is-superviżjoni tar-ragħajja matul dawn l-aħħar deċennji kellu 
konsegwenzi negattivi għal żoni kbar ta’ ħabitats ta’ mergħat semi-naturali. Id-
disponibbiltà limitata u l-kost għoli tar-ragħajja tas-sengħa huma problema mifruxa fiż-żoni 
komuni tal-art għar-ragħa f’ħafna reġjuni tal-Ewropa tan-Nofsinhar u tal-Lvant (García-
González, 2008; Pardini u Nori, 2011). 

F’xi żoni fl-Irlanda qed jiġu implimentati inizjattivi sabiex jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ 
annimali li jirgħu għal siti abbandunati, bħal merħliet tan-nagħaġ li jiċċaqalqu. Merħliet li 
jiċċaqalqu ta’ nagħaġ, spiss imsejħa “flying flocks”, huma mod kif jerġa’ jinbeda r-ragħa 
f’siti abbandunati għal perjodi qosra kull sena. Il-merħliet tan-nagħaġ jistgħu jinxtraw mill-
awtoritajiet lokali għan-natura u mbagħad jinkrew għall-ġestjoni minn ragħajja.  
 
Fi Franza, ittieħdu inizjattivi mill-awtoritajiet lokali f’artijiet komunali, f’riżervi naturali u 
f’Parks Naturali Reġjonali sabiex iwettqu u jiżviluppaw proġetti ta’ ragħa ekoloġiku bl-għan 
li jinżammu jew jiġu rrestawrati ħabitats tal-mergħat (b’mod partikolari tal-ħabitat 6210). 
Dawn l-azzjonijiet spiss kienu akkumpanjati minn appoġġ lill-bdiewa sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà tal-investiment. Pereżempju, CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 
Normandie Seine jimmaniġġja diversi siti fuq għoljiet ta’ ħaġar tal-ġir li fihom jimplimenta 
azzjonijiet ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210. Ir-ragħa estensiv huwa l-miżura ewlenija ta’ 
ġestjoni implimentata. Sabiex jagħmel dan, il-Conservatoire jżomm u jimmaniġġja merħla 
ta’ annimali ta’ razez differenti (baqar, żwiemel, mogħoż u nagħaġ) li jippermettulu 
jimplimenta ġestjoni xierqa ta’ mergħat kalkarji. 
 
Fir-reġjun ta’ Bourgogne Franche-Comté, programm iffinanzjat mill-Istat jitwettaq mill-
Kamra tal-Agrikoltura ta’ Haute-Saône, akkumpanjat minn strutturi ta’ ġestjoni 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté), u minn istituzzjonijiet xjentifiċi 
(Konservatorju Botaniku Nazzjonali ta’ Franche-Comté-Osservatorju Reġjonali tal-
Invertebrati, Università ta’ Franche-Comté, Università ta’ Lorraine, INRA, VetAgro-Sup ta’ 
Clermont-Ferrand) sabiex jinstabu soluzzjonijiet konkreti għall-bdiewa skont it-tip ta’ 
mergħa, inklużi bwar niexfa sa niexfa ħafna tat-tip 6210 (gwida bi tħejjija). 
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7.3 Diskrepanzi u diffikultajiet ewlenin fil-finanzjament 

Sfida ewlenija għall-finanzjament tal-ħabitat 6210 hija li jiġu ffinanzjati l-azzjonijiet ta’ 
restawr u arranġamenti oħra (eż. xiri jew aċċess għall-bhejjem) meħtieġa sabiex terġa’ 
tinbeda l-ġestjoni tar-ragħa. Il-programm LIFE (u f’xi każijiet il-fondi strutturali) huwa s-sors 
finanzjarju ewlieni li jappoġġa r-restawr ta’ mergħat siewja u l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ 
prattiki tal-biedja tradizzjonali. Jidher li hemm riżorsi finanzjarji limitati fil-livell nazzjonali 
sabiex tiġi promossa l-konservazzjoni ta’ dan il-ħabitat u hija sfida sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ miżuri ta’ ġestjoni rikorrenti bħar-ragħa ladarba jintemm il-finanzjament 
mill-UE mill-proġetti LIFE. 

Hemm ukoll diffikultajiet sabiex jiġi ffinanzjat ir-restawr tal-mergħat b’fondi tal-PŻR. Ma 
hemmx rekord tajjeb ta’ nfiq tal-pagamenti agroambjentali relatati mal-objettivi ta’ 
konservazzjoni ta’ Natura 2000. Il-programmi għall-promozzjoni u għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-mergħat semi-naturali mhumiex żviluppati biżżejjed.  

Is-sistemi ta’ pagamenti kumpensatorji għas-sidien tal-art f’siti ta’ Natura2000 kif ukoll 
inċentivi (inklużi inċentivi fiskali) mhumiex żviluppati biżżejjed fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi 
Ewropej. 

Barra minn hekk, ir-restawr u l-manutenzjoni ta’ mergħat barra min-network Natura 
2000 huma aktar diffiċli. Huwa aktar faċli li jinkiseb finanzjament għall-mergħat fin-
network Natura 2000 milli barra minnu. Minħabba kwistjonijiet ta’ konnettività, il-
konservazzjoni tal-mergħat barra min-network ikun jistħoqqilha aktar attenzjoni. Il-fondi 
ta’ LIFE huma disponibbli biss għar-restawr tal-ħabitats fis-siti ta’ Natura 2000, u mhux 
barra minnhom. 
 

7.4 Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 Hemm bżonn li tiġi ggarantita l-kontinwità tal-ġestjoni xierqa tal-ħabitat 6210 ladarba 
jispiċċaw il-fondi limitati biż-żmien bħall-proġetti LIFE. 

 Skemi ta’ appoġġ agrikolu, inklużi miżuri agroambjentali, jistgħu jintużaw aħjar għall-
finanzjament tal-ġestjoni ta’ dan il-ħabitat.  

 Ġeneralment ikun relattivament faċli li jiġu żviluppati proġetti ta’ konservazzjoni u 
applikazzjonijiet ta’ finanzjament għal dan it-tip ta’ ħabitat - il-ħtiġijiet ta’ 
konservazzjoni normalment ikunu ċari u l-miżuri meħtieġa jkunu magħrufa sew u faċli 
sabiex jiġu ppjanati; ir-riżultati parzjali wara xi snin normalment ikunu viżibbli u 
għandhom ikunu jistgħu jiġu rrapportati. Madankollu, il-finanzjament ta’ azzjonijiet 
preparatorji, bħala stħarriġiet, immappjar u valutazzjoni tal-ħabitats, kif ukoll il-
finanzjament ta’ monitoraġġ kontinwu, huma aktar problematiċi. Madankollu, il-miżuri 
ta’ stħarriġ u ta’ monitoraġġ jistgħu jiġu ffinanzjati bħala parti minn proġetti fuq 
terminu qasir li jinkludu wkoll konservazzjoni attiva. 

 Hemm bżonn li jiġu segwiti b’mod aktar preċiż l-infiq tal-pagamenti agroambjentali u l-
kontribut tiegħu għall-objettivi ta’ konservazzjoni tal-ħabitat 6210 kemm fin-network 
Natura 2000 kif ukoll barra minnu. Għandhom jiġu proposti indikaturi xierqa sabiex jiġi 
ffaċilitat dan it-traċċar kemm permezz tal-Politika Agrikola Komuni kif ukoll permezz ta’ 
fondi oħra. 
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 Huwa importanti li l-miżuri meħtieġa għat-titjib tal-istat ta’ konservazzjoni ta’ dan it-tip 
ta’ ħabitat jiġu inklużi fil-PAFs tal-Istati Membri għall-perjodu ta’ finanzjament ta’ wara 
l-2020. 
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ANNESS 
 
Pjan ta’ azzjoni sabiex jinżamm u jiġi rrestawrat għal stat ta’ konservazzjoni 
favorevoli t-tip ta’ ħabitat 6210 Mergħat niexfa u scrubland facies semi-
naturali fuq substrati kalkarji (Festuco-Brometalia) (*siti importanti tal-
orkidi)  
 

1. Definizzjoni tal-ħabitat 

1.1 Definizzjoni skont l-Interpretation Manual of European Union Habitats 

Skont l-Interpretation Manual of European Union Habitats (KE 2013), it-tip ta’ ħabitat 6210 
jinkludi mergħat kalkarji niexfa sa semi-niexfa assenjati għall-klassi fitosoċjoloġika Festuco-
Brometea. 

Il-ħabitat jikkonsisti f’komunitajiet ta’ pjanti li jappartjenu għal żewġ ordnijiet fil-klassi 
Festuco-Brometea: il-mergħat steppiċi jew subkontinentali (l-ordni Festucetalia 
valesiacae) u l-mergħat ta’ reġjuni aktar oċeaniċi u sub-Mediterranji (l-ordni Brometalia 
erecti jew Festuco-Brometalia). F’dan tal-aħħar, issir distinzjoni bejn il-mergħat niexfa 
primarji tal-alleanza Xerobromion u l-mergħat semi-niexfa (semi-naturali) sekondarji tal-
alleanza Mesobromion (jew Bromion) ma’ Bromus erectus. Dawn tal-aħħar huma 
kkaratterizzati mill-flora tagħhom rikka fl-orkidi. L-abbandun jirriżulta fi scrubs termofili bi 
stadju intermedju ta’ veġetazzjoni fit-truf termofili (Trifolio-Gerietea). 

It-tip ta’ veġetazzjoni jitqies bħala tip ta’ prijorità jekk ikun sit importanti tal-orkidi. Siti 
importanti tal-orkidi għandhom jiġu interpretati bħala siti li huma importanti fuq il-bażi ta’ 
wieħed jew aktar mit-tliet kriterji li ġejjin:  

(a) is-sit jospita firxa rikka ta’ speċijiet ta’ orkidi  
(b) is-sit jospita popolazzjoni importanti ta’ mill-inqas speċi waħda ta’ orkidi meqjusa 
mhux komuni ħafna fit-territorju nazzjonali  
(c) is-sit jospita speċi waħda jew aktar ta’ orkidi meqjusa bħala rari, rari ħafna jew 
eċċezzjonali fit-territorju nazzjonali.  

L-ispeċijiet ta’ pjanti karatteristiċi msemmija fil-Manwal ta’ Interpretazzjoni jinkludu: 
Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Ċerti speċijiet ta’ invertebrati jissemmew ukoll fil-Manwal ta’ Interpretazzjoni għal dan it-
tip ta’ ħabitat: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., 
Mantis religiosa (Neuroptera). 
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1.2 Definizzjoni tal-ħabitat skont l-EUNIS 

Skont il-klassifikazzjoni tal-ħabitats tal-EUNIS (Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni dwar in-
Natura) (Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012), dan it-tip ta’ ħabitat (6210) jikkonsisti 
f’żewġ subtipi pjuttost differenti, b’distribuzzjoni, bi speċijiet, b’konservazzjoni u bi 
kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni differenti, li jagħmluha diffiċli li dawn jiġu ttrattati f’tip 
wieħed. Għalhekk, fil-Lista l-Ħamra tal-Ħabitats Ewropej (Janssen et al., 2016), dawn ġew 
ittrattati bħala żewġ tipi differenti, bit-tnejn li ġew evalwati bħala siewja: 

E1.2a: Mergħat kalkarji perenni semi-niexfa jseħħu madwar l-Ewropa kollha miż-żona 
sub-Mediterranja saż-żona emiboreali. Il-ħamrija (mesokserika) semi-niexfa rikka fil-bażi 
hija karatteristika tipika. Dan il-ħabitat huwa l-aktar komunità ta’ pjanti rikka fl-ispeċijiet 
tal-Ewropa. Jirrappreżenta aktar minn 90 % tal-ħabitat 6210, inkluża l-biċċa l-kbira tat-tipi 
għonja fl-orkidi. Minħabba d-definizzjonijiet mhux preċiżi fil-Manwal ta’ interpretazzjoni, 
xi tipi simili ħafna f’ċerti pajjiżi ġew inklużi f’ħabitats oħra ta’ prijorità minkejja li 
floristikament-ekoloġikament jappartjenu għall-E1.2a (bħala subtip tal-ħabitat 6210). Dan 
jirreferi għall-partijiet mesokseriċi, rikki fil-bażi tas-6270 (pajjiżi Nordiċi), għall-partijiet 
mesokseriċi tas-6240* (Ewropa Ċentrali tal-Lvant) u għall-partijiet mesoxeric tas-62A0 (ir-
reġjun Illiriku). Sabiex jiġu evitati inkonsistenzi bejn il-pajjiżi, fil-ħabitat 6210 għandhom 
jiġu inklużi l-mergħat basifilużi mesokseriċi kollha tal-Ewropa. E1.2a tikkorrispondi għall-
ordni Brachypodietalia pinnati f’Mucina et al. (2016) iżda barra minn hekk tinkludi diversi 
alleanzi mhux inklużi hemm, jiġifieri Scorzonerion villosae u Brachypodion phoenicoidis (u 
xi oħrajn fl-Ukrajna u fir-Russja). 

E1.1i: Mergħat kalkarji perenni bil-blat tal-Ewropa sub-Atlantika u sub-Mediterranja: 
Dawn iseħħu biss f’partijiet mill-medda tal-E1.2a, jiġifieri fi Franza, fi Spanja, fil-Belġju, fil-
Punent tal-Italja, fil-Punent tal-Ġermanja, fil-Punent tal-Iżvizzera, u fin-Nofsinhar tar-
Renju Unit. L-inkonsistenza tirriżulta mill-fatt li fil-bqija tal-Ewropa, il-mergħat basifilużi 
kseriċi u/jew tal-blat mhumiex inklużi fil-ħabitat 6210, iżda f’tipi ta’ ħabitats oħra (6240, 
6250, 6190, 62C0, 62A0). L-E1.1i tikkostitwixxi biss frazzjoni żgħira taż-żona tal-ħabitat 
6210, u minħabba l-kundizzjonijiet tas-sit aktar estremi tagħha (aktar niexfa, spiss 
b’xaqlibiet aktar wiqfin), hija anqas rikka fl-ispeċijiet, iżda wkoll anqas suxxettibbli għas-
suċċessjoni u għall-ewtrofikazzjoni. Din l-unità tikkorrispondi għall-ordnijiet 
Brachypodietalia phoenicioidis (eskl. Brachypodion phoenicolidis) u Artemisio albae-
Brometalia erecti f’Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definizzjoni tal-ħabitat ibbażata fuq il-lista ta’ kontroll Ewropea ta’ veġetazzjoni 

F’lista ta’ kontroll Ewropea ta’ veġetazzjoni ppubblikata reċentement (Mucina et al. 2016), 
fil-klassi Festuco-Brometea, ġew rikonoxxuti diversi ordnijiet b’alleanzi differenti. Din il-
klassifikazzjoni floristika ġerarkika tal-veġetazzjoni tal-Ewropa saret fuq il-bażi tal-
kumpilazzjoni u tar-reviżjoni ta’ sintaxa ta’ livell għoli, li tista’ tintuża aktar għal 
interpretazzjoni uniformi tat-tipi ta’ ħabitats madwar l-UE.  

Fit-tabella inkluża hawn taħt tingħata ħarsa ġenerali lejn l-ordnijiet u l-alleanzi ta ’ Festuco-
Brometea flimkien mad-deskrizzjoni tagħhom, fuq il-bażi tal-lista ta’ kontroll Ewropea ta’ 
veġetazzjoni (Mucina et al. 2016). It-tabella tidentifika wkoll it-tipi ta’ ħabitats tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats li huma rilevanti għall-alleanzi inklużi f’tal-anqas xi Stati Membri. 
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Il-komunitajiet ta’ veġetazzjoni u t-tipi ta’ ħabitats inklużi fil-klassi Festuco-Brometea, 
fuq il-bażi tal-klassifikazzjoni tal-veġetazzjoni tal-Ewropa minn Mucina et al. 2016 għal 
pjanti ogħla 

Klassi: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Ordni Alleanza Tipi ta’ ħabitat tal- 
Anness I 

Deskrizzjoni (tradotta b’mod 
mhux uffiċjali minn Mucina et 
al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mergħa mesokserofitika fuq 
ħamrija kalkarja fonda tal-
Ewropa 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mergħat basifilużi 
mesokserofitiċi tal-Ewropa tal-
Punent u tal-Ewropa Ċentrali 
sub-Atlantika. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika f’Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Mergħat basifilużi 
mesokserofitiċi tar-reġjuni 
subkontinentali tal-Ewropa 
Ċentrali u tax-Xlokk. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel f’Dengler 
et al. 2003 

6270 p.p. (partijiet 
basifilużi niexfa), 
6210/6210* (fit-
Tramuntana tal-
Ġermanja, fid-
Danimarka, eċċ.) 
6280* 
marġinalment 

Mergħat basifilużi mesokserofili 
tal-alvars ta’ Fennoscandia u tax-
xtut tan-Nofsinhar tal-Baħar 
Baltiku. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler f’Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mergħat basifilużi 
mesokserofitiċi tal-Ewropa tal-
Majjistral.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro f’Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Mergħat niexfa fuq ħamrija 
fonda rikka fit-tafal fuq sodod ta’ 
blat tal-flysch tal-meded tal-
għoljiet sa dawk muntanjużi 
baxxi tal-Apennini. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Mergħat niexfa fuq ħamrija 
fonda fuq sodod ta’ blat siliċiċi 
fil-meded kollini sa 
submuntanjużi tal-Balkani tan-
Nofsinhar u Ċentrali 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Steppi u mergħat steppiċi tal-blat 
fuq ħamrija fonda fl-isteppa u fiż-
żona tal-isteppa tal-foresti tal-
Ewropa u tal-Asja Ċentrali tal-
Majjistral 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Mergħat taż-żwien tal-isteppa 
fuq ħamrija kalkarja fonda tal-
Ewropa Ċentrali subkontinentali, 
tar-Rumanija, tal-Bulgarija u tal-
Ukrajna tal-Majjistral 
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 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Mergħat siliċikolużi steppiċi tas-
sub-Atlantiku u subkontinentali 
reġjuni tal-Ewropa bi klima 
moderata 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Penniżetum u steppi taż-żwien 
niexfa fuq ħamrija fonda tat-
Transilvanja, tal-Moldova u tal-
Ukrajna tal-Lbiċ 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Steppi tal-loess kserofitiċi 
tardiglaċjali relitti tar-reġjun 
Pannonjan 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Żwien kserofitiku tardiglaċjali 
relitt u mergħat tal-blat steppiċi 
tar-rixa twila tal-widien 
intramuntanjużi fondi tal-Alpi 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Mergħat steppiċi miftuħa 
kserofili fuq substrati kalkarji u 
siliċiċi baxxi tal-blat tal-Ewropa 
Ċentrali u tax-Xlokk 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec f’Holub 
et al. 1967 

6190 Mergħat steppiċi kserofili fuq 
ħamrija baxxa fuq blat siliċiku u 
ultramafiku kif ukoll ħaġar tal-ġir 
Silurjan tal-Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Mergħat steppiċi tal-blat kserofili 
fuq ħamrija baxxa fuq blat siliċiku 
u ultramafiku tal-Alpi tal-Lvant u 
tal-limiti tat-Tramuntana tal-
Baċir Pannonjan 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr.Mucina f’Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Mergħat steppiċi tal-blat kserofili 
fuq substrati kalkarji 
tal-limiti tat-Tramuntana tal-
Baċir Pannonjan u tal-Podolya 
tal-Ukrajna 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Mergħat steppiċi tal-blat kserofili 
fuq substrati kalkarji 
tal-limiti tan-Nofsinhar tal-Baċir 
Pannonjan 

 Saturejion montanae 
Horvat f’Horvat et al. 
1974 

6190 jew 62A0 Mergħat steppiċi tal-blat kserofili 
fuq substrati kalkarji tal-Balkani 
tat-Tramuntana 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Mergħat rikki f’arbuxelli żgħar 
steppiċi tal-blat kserofili fuq 
xaqlibiet kalkarji wiqfin ta’ 
Dobrogea u tal-Bulgarija tat-
Tramuntana 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina f’Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Mergħat steppiċi kserofili relitti 
Dealpini fuq 
substrati kalkarji tal-Ewropa 
Ċentrali tax-Xlokk 
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 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Mergħat steppiċi kserofili relitti 
Dealpini fuq substrati kalkarji tal-
Karpazji tal-Lvant 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Mergħat steppiċi sub-
Mediterranji fuq ħamrija mesika 
bażika sa newtrali fonda tar-
reġjuni rikki fil-preċipitazzjoni tal-
Ewropa tal-Lbiċ 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Mergħat steppiċi newtrobasifilużi 
tas-sub-Mediterran fuq ħamrija 
mesika fonda tax-xtut tal-Liguria 
u tat-Tirren 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez f’Rivas-Mart. et 
al.2002 

6210/ 
6210* 

Mergħat steppiċi aċidofilużi 
submuntanjużi u muntanjużi sub-
Mediterranji tal-qiegħ tal-
muntanji u tal-widien 
intramuntanjużi tal-Pirinej 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Mergħat steppiċi aċidofilużi 
submuntanjużi sub-Mediterranji 
tal-faxex tan-Nofsinhar 
Insubrijani rikki fil-preċipitazzjoni 
tal-Alpi 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina f’Mucina et al. 
2009 

  Mergħat miftuħa basifilużi 
kserofitiċi tal-Ewropa sub-
Atlantika u sub-Mediterranja 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mergħat miftuħa basifilużi 
mesokserofitiċi tal-Ewropa 
Ċentrali tal-Lbiċ u ta’ Franza 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mergħat miftuħa basifilużi 
mesokserofitiċi tar-reġjuni sub-
Mediterranji ta’ Provence u tal-
Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Bwar sub-Mediterranji steppiċi 
niexfa amfiadriatiċi tar-reġjuni 
Pre-Alpini, Illiriċi u Dinariċi 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Mergħat tal-blat sub-
Mediterranji Illiriċi fuq ħamrija 
kalkarja baxxa 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Mergħat tal-blat kalkarji sub-
Mediterranji dinariċi fuq ħamrija 
baxxa 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Mergħat tal-blat kalkarji 
muntanjużi sub-Mediterranji 
prealpiċi fuq ħamrija baxxa 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, iżda 
probabbilment 
spiss ikklassifikati 
bħala 62A0 

Mergħat sub-Mediterranji 
mesokserotfitiċi prealpiċi u Illiriċi 
fuq ħamrija fonda u parzjalment 
dekalċifikata 
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 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi f’Forte et al. 2005 

62A0 Bwar kseriċi sub-Mediterranji fuq 
ħamrija kalkarja tal-blat ta’ 
Apulia (Nofsinhar tal-Italja) 

Mucina et al. (2016) ma jirrikonoxxux l-alleanza endemika Taljana, għal raġunijiet ta’ nomenklatura. Din 
tintuża b’mod wiesa’ fin-Network Taljan ta’ Natura 2000 u d-dijanjożi tal-ħabitat 6210 hija bbażata fuq il-
karatteristiċi ekoloġiċi u tal-ispeċijiet ta’ din l-alleanza 

Ordni Alleanza Tipi ta’ ħabitat tal-
Anness I 
 

Deskrizzjoni (ibbażata fuq Biondi 
E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. fi Biondi et 
al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Kserofili sa semi-mesofilużi, minn 
mergħat sekondarji 
(sub)Mediterranji sa klimi 
Moderati tal-Apennini kalkarji, 
b’livell ottimali fil-mesomoderat. 
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2. Deskrizzjoni tal-ħabitats relatati 

Tipi oħra ta’ ħabitats huma assoċjati mal-ħabitat 6210, jew huma f’kuntatt miegħu, u 
jistgħu jinfluwenzaw il-ġestjoni tiegħu. Xi ħabitats huma relatati mal-ħabitat 6210 f’termini 
tad-dinamika u tas-suċċessjoni ekoloġika jew tal-ifformar ta’ mużajki. Peress li l-gradjent 
tal-kundizzjonijiet ambjentali tal-mergħat niexfa huwa kontinwu, il-veġetazzjoni tal-
ħabitat 6210 spiss tkun fi tranżizzjoni għal tipi ta’ veġetazzjoni oħra, li jinkludu dawn li 
ġejjin. 
 
2130 *Għaram konsolidati mal-kosta b’veġetazzjoni erbaċeja (għaram griżi) 
Hemm tranżizzjoni lejn komunitajiet ta’ Mesobromion fil-każijiet li ġejjin: mergħat mesofili 
qodma ta’ artijiet mistagħdra ta’ għaram u għaram ta’ ġewwa (Anthyllido-Thesietum), ta’ 
spiss f’mużajk ma’ komunitajiet ta’ Salix repens u żviluppati b’mod partikolari fuq is-
superfiċje tal-Punent tal-għaram; mergħat b’Himantoglossum hircinum tal-għaram fiż-
żona De Haan (KE 2013). 

40A0 * Scrub peri-Pannonika subkontinentali.  
Iseħħ kemm fuq substrati kalkarji kif ukoll fuq dawk siliċiċi li jifformaw veġetazzjoni simili 
għall-mużajk b’mergħa tal-isteppa (6210) u b’elementi jew bi pjanti tal-isteppa tal-foresti 
tal-mergħat Pannoniċi rupikuli (6190) spiss tul fit-truf tal-boskijiet (KE 2013).  

Id-demarkazzjoni bejn il-ħabitat 6210 u *40A0 Scrub peri-Pannonika subkontinentali xi 
kultant ma tkunx ċara. L-40A0 jidher li huwa stadju ta’ espansjoni tal-Prunus fructicosa 
wara l-abbandun tar-ragħa fil-ħabitat 6210.  

5130 Formazzjonijiet ta’ Juniperus communis fuq heaths jew fuq mergħat kalkarji 
Formazzjonijiet b’Juniperus communis ta’ livelli ta’ pjanura sa dawk muntanjużi 
jikkorrispondu prinċipalment għas -suċċessjoni fitodinamika tal-mergħat kalkarji mesofili 
jew kserofili, mirgħija jew mistrieħa, tal-Festuco-Brometalia (KE 2013) u jew tal-heath 
Caluna.  

F’xi każijiet, hemm diffikultajiet sabiex jiġi ddifferenzjat il-ħabitat 6210 mill-ħabitat 5130 - 
formazzjonijiet ta’ Juniperus communis. Fil-fatt, il-ħabitat 5130 huwa ħabitat li l-
identifikazzjoni u d-delinjazzjoni tiegħu mhumiex faċli minħabba n-nisġa mill-qrib tiegħu 
mal-ħabitat 6210 u struttura ta’ veġetazzjoni li tista’ tvarja minn individwi mifruxa fuq 
mergħat kalkarji sa veġetazzjoni ta’ shrub densa u impenetrabbli. Huwa importanti li jitqies 
dan il-mużajk tal-ħabitat u li tiġi żgurata ġestjoni tal-ħabitat li tippermetti l-konservazzjoni 
tiegħu f’kundizzjonijiet adegwati. 

6110 *Mergħat kalkarji rupikuli jew basofiliċi tal-Alysso-Sedion albi  
Komunitajiet miftuħa u mhux uniformi fuq sodda esposta ta’ blat jew fuq blat maqlugħ, 
iddominati minn annwali u sukkulenti. Spiss dawn ikunu jinsabu f’meded ta’ tipi ta’ ħabitats 
oħra, prinċipalment il-ħabitat 6210. F’każijiet bħal dawn, il-ħabitats ma għandhomx jiġu 
mmappjati bħala kumplessi iżda l-eżempji ta’ dan it-tip għandhom jiġu rreġistrati bħala 
karatteristiċi fil-ħabitat aktar estensiv26. F’xi reġjuni tal-Belġju u tal-Ġermanja, dan il-
ħabitat huwa marbut mill-qrib ħafna ma’ assoċjazzjonijiet ta’ Xerobromion u ta’ 
Mesobromion (KE 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 * Mergħat kalkarji ramlija kserofitiċi 
Mergħat niexfa, spiss miftuħa, fuq ramel ftit jew wisq kalkarju jaqgħu taħt it-tip 6120. It-
tipi ta’ ħamrija ramlija jistgħu jitqiesu bħala t-tip 6120 jekk ir-ramel ikun kalkarju filwaqt li 
t-tip moraine jista’ jitqies bħala t-tip 6210 (Pihl et al. 2001) fid-Danimarka. 
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6230 *Mergħat ta’ Nardus għonja fl-ispeċi, fuq substrati siliċiċi f’inħawi muntanjużi (u 
f’inħawi submuntanjużi fl-Ewropa Kontinentali) 
Fid-Danimarka, f’żoni fejn il-kontenut kalkarju tneħħa kompletament jew parzjalment (pH 
6-7), it-tip ta’ komunità jirrappreżenta stadju tranżitorju lejn it-tip 6230; f’każijiet bħal 
dawn, il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet tiddetermina l-klassifikazzjoni xierqa (Pihl et al. 2001). 

6240 *Mergħat steppiċi sotto-Pannoniċi 
Mergħat steppiċi, iddominati minn gzuz ta’ ħaxix, minn kamefiti u minn perenni tal-
alleanza Festucion valesiacae u tas-sintaxa relatati. Dawn il-komunitajiet kserotermiċi 
jiżviluppaw fuq għoljiet esposti fin-Nofsinhar fuq substrat tal-blat u fuq saffi ta’ 
sedimentazzjoni taflija-ramlija mogħnija biż-żrar (KE 2013), kif ukoll fuq il-loess u fuq art 
ramlija fonda f’kundizzjonijiet klimatiċi nixfin fis-sajf. Dawn huma parzjalment ta’ oriġini 
naturali, parzjalment ta’ oriġini antropoġenika. Dawn jinkludu żoni niexfa, termofili u 
kontinentali, ikkaratterizzati mill-influwenza ta’ entitajiet b’distribuzzjoni steppika 
Mediterranja u ta’ okkorrenzi edafiċi u mikroklimatiċi ażonali fir-reġjuni Bijoġeografiċi 
Kontinentali u parzjalment oħrajn (ara Ssymank 2013). L-ispeċijiet gwida ta’ referenza, li 
jiddistingwuhom minn tipi oħrajn ta’ mergħat niexfa, jistgħu jitqiesu li huma Stipa capillata 
(Lasen & Wilham 2004). 

6270 *Mergħat Fennoskandjani niexfa u mesiċi, għonja fl-ispeċi f’altitudni baxxa 
Dan il-ħabitat huwa magħmul minn mergħat semi-naturali ta’ fiżjonomija simili iżda bi ftit 
jew b’ebda speċi ta’ pjanti kalkarji, primarjament fuq ħamrija b’kontenut baxx ta’ 
nutrijenti fuq sodda ta’ blat tal-gneiss jew tal-granit fil-pajjiżi Nordiċi. 

6280* Alvar Nordiku u flatrocks kalkarji tal-Pre-Kambrijan 
Hemm problema bejn ir-rikonoxximent tal-ħabitats 6210 u 6280 *Alvar Nordiku u flatrocks 
kalkarji tal-Pre-Kambrijan f’ċerti reġjuni, speċjalment fit-Tramuntana tal-Estonja, fejn il-
ħamrija kalkarja hija baxxa ħafna kif speċifikat għas-6280*, iżda l-produttività u r-rikkezza 
tal-ispeċijiet tas-saff tal-ħaxix jikkorrispondu għas-6210. Is-sitwazzjoni opposta f’xi żoni tal-
Punent tal-Estonja lanqas ma hija rari – il-produttività tista’ tkun baxxa u xi speċijiet 
karatteristiċi ħafna jindikaw is-6280* iżda ma hemm l-ebda ħaġar tal-ġir monolitiku jew 
ħamrija baxxa ħafna.  

62A0 Mergħat niexfa tas-sub-Mediterran tal-Lvant (Scorzoneratalia villosae) 
Bur kseriku taż-żoni sub-Mediterranji ta’ Trieste, ta’ Istria u tal-peniżola tal-Balkani, fejn 
jikkoeżistu ma’ mergħat steppiċi tal-Festucetalia valesiacae (6210), filwaqt li jiżviluppaw 
f’żoni b’livell anqas ta’ kontinentalità minn dawn tal-aħħar u li jinkorporaw element 
Mediterranju akbar (KE 2013). 

6410 Mergħat ta’ Molinia fuq ħamrija bil-pit jew mimlija b’taħlita ta’ tafal u ta’ tajn 
It-tranżizzjonijiet lejn is-subtip li jinstab fuq ħamrija newtro-alkalina sa kalkarja jistgħu 
jseħħu fuq ħamrija mxarrba b’mod intermittenti. Fil-muntanji Karpazji, il-komunità għanja 
fl-ispeċijiet Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae hija tipika minħabba l-
okkorrenza komuni ta’ speċijiet dijanjostiċi mxarrba ta’ Molinion u ta’ speċijiet termofili 
tal-klassi Festuco-Brometalia (Škodová et al. 2014).  

6510 Witat ta’ art baxxi bit-tiben (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) u 6520 
Witat ta’ art fil-muntanja bit-tiben 

Dawn huma ħabitats semi-naturali li l-manutenzjoni tagħhom tiddependi fuq l-attività tal-
bniedem. Dawn huma għonja fin-nutrijenti, mesiċi, jinħasdu b’mod regolari u jiddemmlu 
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b’mod mhux intensiv. Mingħajr demmil u meta l-ħsad isir aktar minn darba fis-sena, ċerti 
subtipi aktar niexfa ta’ dan il-ħabitat għandhom it-tendenza li jiżviluppaw lejn mergħat 
Mesobromion (ħabitat 6210) (Lasen & Wilham 2004). Id-demarkazzjoni tal-ħabitat 6210 
minn xi forom tal-ħabitat 6510 (bil-preżenza ta’ xi speċijiet termofili) spiss ma tkunx ċara, 
b’mod partikolari fit-Tramuntana tal-Polonja u tal-Estonja, fejn il-ħabitat huwa qrib il-
limitu tal-medda ġeografika u, minħabba raġunijiet klimatiċi, il-lista ta’ speċijiet termofili 
hija limitata b’mod naturali. B’mod partikolari, żoni ta’ mergħat kserotermiċi (6210) 
invażati minn Arrhenatherus elatius u ġestiti mhux kif suppost bil-ħsad minflok bir-ragħa, 
jistgħu jkunu diffiċli fl-interpretazzjoni. 

7230 Fen alkalina 
F’ħofriet ta’ għoljiet ġodda tal-bajjiet u fix-xifer ta’ fens kalkarji, it-tip ta’ komunità tal-
ħabitat 6210 jista’ jkun fi tranżizzjoni lejn it-tip 7230 (Pihl et al. 2001). 

8240*Pavimenti b’ħaġar tal-ġir jikkonsistu fi blokok ta’ sodod ta’ blat ta’ ħaġar tal-ġir, li 
jistgħu jiffurmaw mużajki b’mergħat kalkarji. Il-ħabitat 6210 jista’ jkun parti integrali mit-
tip ta’ ħabitat kumpless 8240. Huwa importanti li jiġu kkonservati dawn il-mużajki tal-
ħabitats li jifformaw pajsaġġ siewi f’xi partijiet tal-UE. 
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3. Proġetti LIFE riċenti mmirati lejn il-konservazzjoni ta’ mergħat niexfa  

BE 
LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - Il-konnettività tan-network Natura 2000 minn 
naħa għall-oħra tal-fruntieri tal-Belġju u tan-Netherlands fil-baċir 
ta’ Meuse 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Il-Protezzjoni Integrata ta’ Speċijiet ta’ Friefet Rari ta’ Ħabitats 
Mhux tal-Foresti fir-Repubblika Ċeka u fis-Slovakkja 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - L-ottimizzazzjoni tal-eżekuzzjoni tal-ġestjoni 
tas-siti ta’ Natura 2000 fir-Reġjun tal-Bohemia tan-Nofsinhar u fit-
territorju tas-Slovakkja tan-Nofsinhar 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - Ħabitats kalkarji niexfa fil-pajsaġġ kulturali ta’ Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Mergħat tal-muntanji ta’ Hessische 
Rhn, bwar mhux ikkultivati u l-għasafar tagħhom 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Ir-restawr ta’ tipi ta’ ħabitats semi-naturali sa kopertura totali tas-
sit Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - Il-ġestjoni sostenibbli tal-ħabitats terrestri ta’ prijorità 
skont l-Anness 1 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats tal-Gżejjer Aran 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - Il-konservazzjoni u r-restawr ta’ mergħat semi-
naturali niexfa f’Valle Susa permezz tal-ġestjoni tar-ragħa 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - Azzjonijiet Urġenti għall-konservazzjoni tal-mergħat u tal-
bwar fit-territorju ta’ Gran Sasso u ta’ Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
u LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE u LIFE IP “Gestire 2020” 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - Ir-restawr ta’ ħabitats degradanti ta’ interess 
Komunitarju fiż-żoni protetti tal-Litwanja 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Il-proġett LIFE “Konservazzjoni u ġestjoni ta’ mergħat għonja fl-
ispeċijiet mill-awtoritajiet lokali”  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Ir-restawr ta’ mergħat kalkarji fil-Lvant tal-
Lussemburgu 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE - Ir-restawr ta’ mergħat prijoritarji tal-UE u l-promozzjoni 
tal-bosta użi tagħhom 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL - Il-konservazzjoni u r-restawr ta’ mergħat 
kserotermiċi fil-Polonja - teorija u prattika 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG - Il-protezzjoni ta’ ħabitats naturali siewja 
mhux tal-foresti ta’ tipiċi tal-Park Pajsaġġistiku “Orle Gniazda” 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands - il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ mergħat niexfa 
fil-Lvant tas-Slovenja 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC - Il-konservazzjoni ta’ ħabitats u ta’ speċijiet 
ta’ mergħat niexfa sotto-Pannoniċi 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

