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● Neišeik niekada iš pažymėtų 
kelių.

● Ziūrėk kur eini.

● Jeigu lankai, gamtos apsaugos 
vietas, laikykis taisyklių.

● Jeigu tau patinka lankyti, gamtos 
apsaugos vietas su savo augintiniu, 
prisimink, kad jis visada turi būti su 
pavadėliu.

KIRLIKAS JUODAKOJIS APSAUGOS 
APLINKOS KOMUNIKACIJOS IR 
ŠVIETIMO PROJEKTAS.

Mes labai norime gerbti 
Aplinką, IES Núm. 1 - 
Libertas ir Las Lagunas de La 
Mata gamtos parko 
aplinkosaugos technikus - 
Torrevieją, norėdami padidinti 
informuotumą apie juodojo 
kojos Chorlitejo (Charly) 
problemą ir didinti gyventojų 
informuotumą gauti šios 
rūšies atsigavimą.

“Jeigu man padėsi, aš 
visada tau padovanosiu savo 

giesmę”

AČIŪ LABAI!

KAIP MAN GALI PADETI? MŪSŲ PROJEKTAS
#AyudaACharly

Juodakojis kirlikas

Tekstas, iliustracijos ir dizaino studentai 
bei mokytojai IES NO. 1 - Libertas.
Foto: Antonio Manglano Yáñez, 
priklausantis ornitologijos grupei G.O.G. 
Torrevieja



KAS AŠ ESU?

Norėčiau prisistatyti, mano vardas: 
Charadrius alexandrinus. Draugai mane 
vadina Charlie Juodakojis kirlikas.

Esu mažas paukštis, esu en ilgesnis kaip 
17 cm ir kai iškleidžiu sparnus iki 43 cm.
Aš esu labai greitas, kai noriu valgyti esu 
pakankamai nervotas. Man patinka 
vabzdžiai, kirmėles ir maži moliuskai, 
kurie yra smėlyje.

Mano krūtinė ir pilvas yra padengtas 
baltomis plunksnomis, nugara 
rudomis, ant kaktos ir ant akies turiu 
tamsią dėme, kuri atrodo kaip kaukė. 
Mano kojos yra ilgos ir plonos, tamsios 
spalvos. Mano snapas yra trumpas, 
plonas ir juodas.

KUR GYVENU?

Man labai patinka vanduo ir todėl gyvenu 
pajūruose ir šlapžemėje, pakrančių 
zonose.
Per paskutiniuosius 10 metų, mūsų 
sumažejo 70% Ispanijoje, likome tik 
6.000 porelių.
Lizdą suku tik su savo porele, o su draugų 
porele, bet mažomis grupėmis.

Lizdus sukome mažai apželdintose, 
atvirose ir smėlėtose vietose; suprantu, 
kad tai pavojinga, bet tai mūsų papročiai. 
Mūsų kiaušiniai šviesiai rudos spalvos, 
su tamsiomis dėmėmis, padedame apie 3 
kiaušinius. Pasikeisdami juos šildome un 
24 iki 27 dienų.

PAPASAKOT TAU MANO 
PROBLEMA?

Na taip, jau žinai trupūtį apie mano 
gyvenimą, iš pradžių gyvenome laimingai, 
bet prieš keletǫ metų, pradėjome turėti 
problemų.

Mūsų kiaušiniai ritasi tarp balandžio ir 
rūgpjūčio mėnesių ir supranti, kokie yra 
pajūriai šiuo laiku. Dauguma, mūsų 
kiaušinių, yra sumindomi žmonių, o 
lizdus, kai kada, išdrasko šunys ir katės.

Kita problema yra tai: kai valydami 
pajūrius nutempia viską, netgi mūsų 
lizdus.
Ačiū, Dievui, kat turime mažas 
prieglaudas - tai natūralieji parkai. Šitose 
vietose mes jaučiamės saugūs, nors yra 
žmonių, kurie nesilaiko taisyklių ir tai 
yra - taip pat pavojinga.


