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● Ez zaitez inoiz irten bide 
nabarietatik.

● Beti begiratzen non
 zapaltzen duzun tokia.

● Babestutako espazio naturala 
bisitatzen baduzu, bere 
arauak errespetatu.

● Gogoratu, zure maskotak 
babestutako inguruneetako 
gozatzera eramatea gustatzen 
bazaizu, behar bezala lotuta beti 
joan behar dutela.

TXIRRITXO HANKABELTZA 
AURKEZTEKO INGURUMEN 
KOMUNIKAZIOA ETA 
HEZKUNTZA PROIEKTUA.

Ingurumena errespetatzeko 
gure konpromiso bikainean, 
IES NÚM. 1 - Libertas eta 
La Mata-ko Lagunas Natur 
Parkeko ingurumeneko 
teknikariek - Torrevieja-k 
Txirritxo hankabeltza 
(Charly) arazoen inguruko 
sentsibilizazioa egin nahi 
dugu eta biztanleriaren 
sentsibilizazioa espezie hau 
berreskuratzeko.

"Niri laguntzen badazu, 
beti oparitu dizut nire 

kantua"

ESKERRIK ASKO!

NOLA LAGUNDUKO NAUZU? GURE PROIEKTUA
#AyudaACharly

Txirritxo hankabeltza 

Testuak, ilustrazioak eta diseinuko 
ikasleak eta irakasleek IES NÚM. 1 - 
LIBERTAS.
Argazkia: Antonio Manglano Yáñez 
G.O.G. talde ornitologikoaren kide da. 
Torrevieja.



NOR NAIZ?

Aurkeztuko dut nire burua,nire izena 
Charadrius alexandrinus da. Lagunentzat 
“Charlie el Chorlitejo patinegro”.

Hegazti txiki bat naiz, 17 cm baino 
gehiago neurtzen dut eta nire hegoak 
irekitzen baditut, 43 cm inguru neurtzen 
dira.
Oso azkar mugitzen naiz, nahiko 
urduria naiz gose naizenean. 
Intsektuek, zizareek eta hondarrean 
dauden molusku txikiek sorgintzen 
naute.

Nire lumak zuriak dira bularrean eta 
sabelean eta arreak atzealdean, orban ilun 
batzuk ditut kopetan eta begian, 
maskara bat diruditenean. Nire hankak 
luze eta fin eta kolore iluna dira. Nire 
mokoa motz, fina eta beltza da.

NON BIZI NAIZ?

Ura maite dut eta horregatik hondartzetan 
eta hezeguneetan bizi naiz, normalean 
kostaldeko guneetan.
Azken 10 urteetan nire biztanleria 70% 
murriztu da Espainian, eta 6000 bikote 
baino ez dira geratzen.
Bakarrik habia egin ohi dut nire 
bikotearekin edo bikote lagun batzuekin, 
baina talde txikietan.

Habiak egiten ditugu leku irekietako 
hareazko zonetan eta landaredi 
gutxirekin; jada arrisku handia dela dakit, 
baina gure ohiturak dira. Gure 
hazkuntzen|umeen arrautzak marroi 
argia dira eta orban ilunez, batzuei 3 
arrautza jarri ohi ditugu. Bi gurasoen 
arteko 24 eta 27 egun bitartean txitatzen 
ditugu.

NIRE ARAZOA KONTATUKO 
DIZUT?

Jada nire bizitzaz dakizu pixka bat; 
hasieran zoriontsu bizi ginen, baina 
duela urte batzuetatik arazoak izaten ari 
gara.

Gure hazkuntza|ume-garaian apirila 
eta abuztua bitartean da, eta jada nola 
dagoen hondartza data hauetan dakizu. 
Gure arrautza asko pertsonengatik, eta 
batzuetan zapaltzen dira eta txakurrek 
eta katuek hondatzen dituzte gure 
habiak.

Beste arazo bat da hondartzak 
garbitzean dena suntsitzen dutenean, 
gure habiak barne.
Zorionez, gure aterpe txikiak ditugu: 
Parke Naturalak. Leku horietan babestuta 
sentitzen gara, nahiz eta arauak 
errespetatzen ez dituzten pertsonek eta 
arrisku bat ere badira.


