
Gbar in-Ngbaġ 
fWied il-Mixta 

Introduzzjoni 

F'Wied il-Mixta, madwar 

nofs mil fil-punent ta' Forti 

Bengħajsa, nsibu għar tassew 

interesanti, kemm mil-att 

storiku kif ukoll bis-sbuħija 

naturali tiegħu. L-entratura 

tiegħu tinsab mal-ġemb tal

wied, fuq ix-xaqltp,a ta' 

fuq dan 1-għar saru fl-1936 ddistingwew tliet saffi 

minn Sir Temi Zammit, differenti ta' dan il-qiegħ. 

megħjjun minn ].G. 

Baldacchino. L-entratura - L-ewwel saff kien għoli 

tiegħu sa dak iż-żmien kienet madwar 75 ċentimetru, 

għadha magħluqa b'diversi magħmul minn hamrija hamra 

blat kbir li kien jibqa' diehel skura, li fiha kienu nstabu 

sa l~ewwel ftit metri ta' 1-għar. għadd kbir ta' fdalijiet tal

Meta kien qed jitneħħa dan il- fuħħar li joħduna minn żmien 

Bengħajsa. Ta' i~~~ress ġebel kbir, madwar tliet metri puniku għal żmien iktar riċenti. 
:l,:Y 

partikulari hu, li da ' u nofs il-ġewwa mill-entratura 

għandu forma ta' 'L' u ji 

għal fuq 1-irdumijiet~ 

magħrufin bħala 'Talr 

Propju minħabba li da 

għandu żewġ bokok, 

a nstab fdal ta' skeletru uman. - !t-tieni saff għoli madwar 

Madankollu; ihaġemb dan 1- 30 ċentimetru, magħmul minn 

iskeletru ma nstab. xejn li seta' hamrija hamra fil-griż. F'dan 

jindika F-perjodu tiegħu, pero' is-saff instab fuħħar preistoriku 

ta' l-inħawi kienu jsibu 

'Għar ir-Riħ', minnħab 

li minnu jgħaddi ħal 
minn bokka għall-oħr~~~ 

·es jingħad li 1-esploraturi sostnew u materjal ieħor fosthom 

li xi persuni oħra kienu daħlu fdalijiet żgħar ta' faham. Instab 

qabilhom mil-bokka li tagħti ukoll xi għadam ta' l-annimali. 

għal fuq I-irdum, u ħadu 1- Barra minnhekk qiegħa ta' 

Ghar Preistoriku 

L-entratura tiegħu 

żgħira ħafna, tant li 

tintebaħx biha malajr. 

hi għolja madwar metru 

L-Għar jidħol il-ġewwa fit

Tramuntana għal madwar 

għaxar metri· u nofs, u .wara 

jikser fid-direzzjoni tax-Xlokk 

sakemm jiżbokka fl-irdumijiet. 

B'kollox dallJgħar hu twil 

madwar 44 rrietru (148 pied), 

minn bok~a''għall-oħra, u l
wisa' tiegħu jvarja minn żewġ 

sa tliet metri. L-ewwel skavi 

fuħħar li kien hemm. Il-qiegħ ħuġġieġa, b' għadd kbir ta' 

ta' 1-għar ġie ,skavat kollu, u fdalijiet differenti fiha. 

hawn }~1-esploraturi 
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- It-tielet u l-ahhar saff kien 

gholi madwar metru u 10 

ċentimetri, u · k:ten maghmul 

minn tahlita ta' ramel safrani 

mhallat ma' dak abjad. F'dan 

is-saff instabu fdalijiet ta' 

~talagtiti li waqghu mis-saqaf 

ta' l-istess ghar, u li kienu 

iffurmati bit-taqtir kontinwu ta' 

l-ilma. (Eżempji tajba ta' 

stalagtiti u stalagmiti nsibuhom 

f' Ghar Dalam). 

li-fuhhar misjub 

żmien ir-Ramm, 

fuhhar misjub 

(Skorba), 

tempji ta' Ħal T 

ukoll ftit fuhhar ta' 

Bronż. 

annimali. Maghhom kienu metru, li hu maghruf man-nies 

nsabu xi fci,~lijiet ohra ta' ta' l-inhawi bhala Ghar il

annimali fos~~~tll ta' naghġa Buwż. Fi żmien it-tieni gwerra 

. (jew mogħ,żaJ~tħ,~nżir u ghadd dinjijja dan l-ghar serva ta' 

' foss;ni.'marithmi. Ħarsa xelter ghall-Benghajsin li 

ha.fit~!"'l~jn il-hitan ferm sbieh sahansitra qattghu taraġ żghir 
- ta' dan l-ghar, malajr tinduna fil-blat tal-wied sabiex ikunu 

erba' ghadmiet li dan I-ghar ġie ffurmat bl- jistghu jinżlu jistkennu fih. 
ilma. Is-sejba tal-

fdal ta' 1-iskeletru Konklużjoni 

uman, u l-fdal tal- Ghall-grazzja t' Alla 

g ha ta' dawn iż-żewġ gherien storiċi, 
uġġieġa fit-tieni partikularment Ghar in-

' sahhew il- Naghag, m' humiex mittiesa 

l}onkluzjoni ta' 1- mil-vandali. Ghalhekk 

'rkeloloġisti li inheġġeġ lilkom il-qarrejja 

dan l-ghar kien sabiex iżuru dan l-ghar sabiex 

abitat fi żmien tapprezzaw iktar il-wirt storiku 

p re i storiku, vast li ghandna f'rahalna. 

partikularment fi Dawn huma l-iskopijiet 

żmien ir..:Ramm. ahharin tieghi u ta' shabi, li 

T a ' nwasslu taghrif fuq dan il-

interess kbir li patrimonju kbir li ghandna 

nsemmu li fi-istess f'rahalna, li fi-ahhar mill-ahhar 

wied insibu ghar hu taghna lkoll biex 

fond napprezzawh u fi-istess hin 
11-il d' h ingaw u . j 
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