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● Älä koskaan poistu merkityiltä 
teiltä.

● Katso aina minne
astut..

● Noudata sääntöjä, jos vierailet 
luonnonsuojelualueella.

● Jos haluat viedä lemmikkisi 
nauttimaan suojatuista 
ympäristöistä, muista pitää ne aina 
oikein sidottuina. VIESTINTÄ- JA 

YMPÄRISTÖKOULUTUSPROJEKTI 
MUSTAJALKATYLLIN 
SÄILYTTÄMISEKSI.

Sitoutuessamme vahvasti 
kunnioittamaan ympäristöä, 
IES Núm.  1 - Libertas ja 
Torreviejan luonnonpuiston 
Las Lagunas de La Mata 
ympäristöteknikot, 
haluamme lisätä tietoisuutta 
(Jaska)-Mustajalkatyllin 
ongelmasta ja lisätä 
tietoisuutta ihmisten 
keskuudessa saadaksemme 
tämän lajin elpymään.

"Jos autat minua, lahjoitan 
aina sinulle lauluni"

PALJON KIITOKSIA

KUINKA VOIT AUTTAA MINUA? PROJEKTIMME
#AyudaACharly

Mustajalkatylli 

Teksti, piirrokset ja suunnittelu: IES 
Núm. 1 - Libertas in opiskelijat ja 
opettajat.
Kuva: Antonio Manglano Yañez, joka 
kuuluu G.O.G. ornitologiryhmään.



KUKA OLEN?

Esittelen itseni, nimeni on: Charadrius 
alexandrinus. Ystävilleni Jaska 
Mustajalkatylli.

Olen pieni lintu, vain 17 cm ja jos avaan 
siipeni, noin 43 cm.
Liikun erittäin nopeasti, olen melko 
hermostunut, kun olen nälkäinen. 
Rakastan hyönteisiä, matoja ja pieniä 
nilviäisiä, joita on hiekassa.

Höyheneni ovat valkoiset rinnassa ja 
vatsassa ja ruskeat takana, minulla on 
otsassa ja silmissä tummat täplät, jotka 
näyttävät naamarilta. Jalkani ovat pitkät 
ja ohuet ja tummat. Nokkani on lyhyt, 
ohut ja musta.

MISSÄ ELÄN?

Rakastan vettä ja siksi asun rannoilla ja 
kosteikoilla, yleensä rannikkoalueilla.
Espanjassa meitä on noin 6000 paria, 
mutta vain 10 vuodessa väestöni on 
vähentynyt 70%.
Pesin yleensä yksin kumppanini tai 
ystävällisten parien kanssa, mutta pienissä 
ryhmissä.

Teemme pesiä hiekka-alueilla avoimissa 
paikoissa, joissa on vähän kasvillisuutta; 
Tiedän, että se on suuri riski, mutta se on 
tapanamme. Nuorukaistemme munat ovat 
vaaleanruskeita, joissa on tummia täpliä, 
munimme yleensä noin 3 munaa. 
Haudomme niitä 24 - 27 päivän ajan 
molempien vanhempien voimin.

KERRONKO SINULLE 
ONGELMASTANI?

No, tiedät jo vähän elämästäni; 
periaatteessa asumme onnellisina, mutta 
muutaman vuoden ajan meillä on ollut 
ongelmia.

Pesimiskausi on huhtikuusta 
elokuuhun, ja tiedät kyllä millainen ranta 
on tuona aikana. Ihmiset, koirat, kissat, 
jne. polkevat paljon muniamme.

Toinen ongelma on, että puhdistaessaan 
rantoja he tuhoavat kaiken, myös 
pesämme.
Onneksi meillä on pienet turvakotimme, 
jotka ovat luonnonpuistoja. Näissä 
paikoissa tunnemme olevamme suojassa, 
vaikkakin ihmiset, jotka eivät noudata 
sääntöjä, ovat myös vaarallisia.


