
–––––]]]

● Ne menny ki soha a kijelölt 
útvonalakról.

● Mindig nézz körül merre
lépsz.

● Ha meglátogatsz egy természeti 
parkot, tartsd be a szabályokat.

● Ha kiskedvenceiddel sétálnál 
ezekben a védett parkokban, 
kérlek vidd mindig pórázzal. ISMERETTERJESZTŐ ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELEMRE NEVELÉSI 
PROJEKT A SZÉKI LILE 
MEGMENTÉSÉÉRT.

A mi nagy projektünkben a 
IES Núm. 1 - Libertas 
középiskola és a La 
Mata-Torreviejai 
Természetvédelmi Laguna 
környezetvédő csapata 
szeretne rávilágítani a Széki 
Lile “Charlie” túlélési esélyeire 
és megpróbálja elősegíteni a 
madár populáció növekedését.

“Ha segítesz én mindig 
megajándékozlak majd a 

csiripeléssemmel”

NAGYON SZÉPEN 
KÖSZÖNÖM!

HOGY TUDSZ SEGÍTENI? A PROJEKTÜNK
#AyudaACharly

Széki Lile

Szöveg, illusztráció és tervezés: IES Núm. 
1 - Libertas diákjai és tanárai.
Fotó: Antonio Manglano Yánez a G.O.G. 
Torreviejai ornitológiai csoporttagja.



KI VAGYOK?

Bemutatom magam, a nevem Charadrius 
Alexandrinus, Charlie a Széki lile a 
barátoknak.

Én egy kis méretű madár vagyok, nem 
vagyok hosszabb mint 17 cm, 43 cm ha 
kitárom a szárnyaimat.
Nagyon gyorsan mozgok és eléggé 
nyugtalanúl ha éhes vagyok. Imádom a 
rovarokat, a kukacokat és a kis 
puhatestűeket amik a homokban élnek.

A tollaim fehérek a mellkasomon és a 
hasamon és barnák az oldalamon, sötét 
foltjaim vannak a homlokomon és a 
szemem körül amik álarcnak tűnnek. A 
lábaim hosszúak, vékonyak és sötét színüek. 
A csőröm rövid, vékony és fekete.

HOL ÉLEK?

Imádom a vizet ezért a tengerparton és a 
vizes élőhelyeken élek, majdnem mindig part 
menti területeken.
Az utobbi 10 évben a népességem 70%-al 
csökkent Spanyolországban, már csak 6000 
pár vagyunk.
A fészkemet általában csak a párommal 
rakom le vagy csak egy kevés baráti párral 
együtt, de mindig kis csoportokban.

A fészkeinket homokos, nyitott és ritka 
növényzetü helyekre rakjuk; tudom hogy ez 
nagyon veszélyes, de ezek a szokásaink. A 
toljásaink világos barnák és sötét foltosak, 
általában 3-at rakunk. 24 és 27 nap között 
melengetjük ketten a párommal együtt.

ELMESÉLJEM MI A 
PROBLÉMÁM?

Nos már többet tudsz az életemről; az 
elején boldogan éltünk, de néhány éve 
elkezdődtek a problémáink.

A költési időszakunk áprilistól agusztusig 
tart, és nyilván tudod milyen a strand 
ilyenkor. Az emberek nagyon sok 
tojásainkra rálépnek, és sokszor a fészkeink 
kutyák és macskák által vesznek kárba.

A másik probléma az, hogy amikor 
takarítjak a strandokat a gépek akkor 
mindenen átmennek.
Szerencsére van néhány, számunkra 
megfelelő élőhely, mint a Természeti 
Parkok. Ezekben bisztonságban érezzük 
magunkat, bár vannak emberek akik nem 
tartják be a szabályokat és veszélybe 
sodornak minket.


