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● İşarələnmiş yolları heç vaxt tərk 
etməyin.

● Həmişə addım 
atdığınız yerə baxın.

● Qorunan təbii bir əraziyə baş 
çəksəniz, onun qaydalarına 
hörmət edin.

● Qorunan mühitdən zövq almaq 
üçün ev heyvanlarınızı götürmək 
istəsəniz, həmişə düzgün 
bağlanmağı unutmayın.

KONSERVASİYA ÜÇÜN ƏTRAFLI 
TƏHSİL VƏ KOMMUNİKASİYA 
LAYİHƏSİ DƏNIZ BOZCASI.

Ətraf mühitə hörmətlə bağlı 
böyük öhdəliyimizdə 1 saylı 
IES Núm. 1 - Libertas və Las 
Natural Parkın ətraf mühit 
üzrə mütəxəssisləri Lagunas 
de La Mata - Torrevieja 
problemi ictimailəşdirmək 
istəyirik Dəniz bozcası 
(Charly) və əhali arasında 
məlumatlılığı artırmaq bu 
növün sağalmasını əldə edin.

“Mənə kömək edərsənsə, 
mən sənə həmişə mahnıımı 

verərəm”

TƏŞƏKKÜR EDIRƏM

MƏNƏ NECƏ KÖMƏK EDƏ 
BILƏRSINIZ?

BİZİM LAYİHƏ
#AyudaACharly

Dəniz bozcası

Núm. 1 - Libertas tələbə və 
müəllimlərinin mətni, təsviri və dizaynı.
Şəkil: Antonio Manglano Yáñez  G.O.G 
Torrevieja Ornitoloji Qrupu.



MƏN KIMƏM?

Özümü tanıdacağam, adım: Charadrius 
alexandrinus. Dostlar üçün Charlie Dəniz 
bozcası.
.

Mən balaca bir quşam, 17 sm-dən çox 
deyiləm və qanadımı açsam, təxminən 43 
sm. 
Çox sürətlə hərəkət edirəm, ac olduğumda 
əsəbi oluram. Qumdakı böcəkləri, qurdları 
və kiçik mollyusları sevirəm.

Lələklərim sinə və qarında ağ, arxa 
tərəfində qəhvəyi, alnında və gözündə 
maska   kimi görünən tünd ləkələr var. 
Ayaqları uzun və nazik və qaranlıq 
rəngdədir. Göyüm qısa, nazik və qara 
rəngdədir

MƏN HARADA YAŞAYIRAM?

Mən suyu sevirəm və buna görə 
çimərliklərdə və bataqlıq ərazilərdə, sahil 
bölgələrində normal yaşayıram.
İspaniyada təxminən 6000 cütlükyük, 
amma cəmi 10 ildə mənim əhalim 70% 
azaldı.
Mən ümumiyyətlə tərəfdaşımla və ya bəzi 
mehriban cütlüklərlə təkbaşına yuva 
qururam, ancaq kiçik qruplarda.

Qumlu ərazilərdə az bitki örtüyü olan 
yerlərdə yuva edirik; Bilirəm ki, bu böyük 
bir riskdir, amma bu bizim adətlərimizdir. 
Gəncimizin yumurtaları açıq qəhvəyi 
rəngdədir və tünd ləkələrlə ümumiyyətlə 3 
yumurta qoyuruq. Onları iki valideyn 
arasında 24-27 gün ərzində inkubasiya 
edirik.

MƏSƏLƏLƏRİMİ SİZLƏYİNİZ?

Hə, sən mənim həyatımın bir az bilirsən; 
Əvvəlcə xoşbəxt yaşadıq, amma bir neçə 
ildir problemlərimiz var.

Yetişdirmə mövsümümüz aprel-avqust 
ayları arasındadır və bu zaman çimərliyin 
necə olduğunu bilirsiniz. 
Yumurtalarımızın çoxunu insanlar, 
köpəklər, pişiklər, heyvanlar tapdalayır ...

Başqa bir problem, çimərlikləri 
təmizlədikdə yuvalarımız da daxil olmaqla 
hər şeyi məhv edir.
Xoşbəxtlikdən, Təbiət Parkları olan kiçik 
sığınacaqlarımız var. Bu yerlərdə özümüzü 
qorunmuş hiss edirik, baxmayaraq ki, 
qaydalara hörmət etməyən insanlar da var 
və təhlükə də var.


