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● Никога не оставяйте
 маркирани следи. 

● Винаги гледайте къде
ходите. 

● Ако посещавате защитена 
природна зона, следвайте 
правилата. 

● Ако искате да вземете 
домашните си любимци, за да 
се насладите на защитена среда, 
не забравяйте, че те винаги 
трябва да бъдат правилно 
вързани.

КОМУНИКАЦИОНЕН И 
ЕКОЛОГИЧЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ПАЛЮБА.

В нашия голям ангажимент за 
зачитане на околната среда, 
IES Núm. 1 - Libertas и 
екологични техници на 
природния парк на Лагонас 
де ла мата-Торевиеха ние 
искаме да се повиши 
осведомеността за 
проблемите на любовника 
Паг (Чарли) и да се повиши 
осведомеността за 
населението, за да се получи 
Възстановяване на този тип.

"Ако ми помогнеш, 
винаги ще ти давам 

пеенето си"

Благодаря много

КАК МОЖЕТЕ ДА МИ 
ПОМОГНЕТЕ?  

НАШИЯТ ПРОЕКТ
#AyudaACharly
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КОЙ СЪМ АЗ?

Ще се представя, моето име е: 
Александрин Палюбка. Чарли от 
любимия приятел на чипа.  

Аз съм малка птица, размерат ми е не 
повече от 17 см и ако отворя крилата 
си, около 43 см.  
Движа се много бързо,много съм 
нервен, когато съм гладен. Обичам 
насекоми, червеи и малки мекотели 
в пясъка.  

Перата ми са бели на гърдите, 
коремче и кафяво на гърба ми, има 
тъмни петна по челото и очите ми, 
които изглеждат като маска. Краката ми 
са дълги, тънки и тъмни на цвят. 
Човката ми е къса, тънка и черна

КЪДЕ ЖИВЕЯ?

Обичам водата и затова живея на 
плажове и влажни зони, в 
крайбрежните райони.  
През последните 10 години населението 
ми намаля с 70% в Испания, остават 
само 6000 двойки.  
Обикновено гнездя сам с партньора си 
или с някои приятелски двойки, но в 
малки групи.  

Ние правим гнезда в пясъчни зони в 
открити зони и с малко растителност; 
Знам, че това е голям риск, но това са 
нашите начини. Яйцата на 
потомството ни са светлокафяви и 
тъмни петна, обикновено поставяме 
около 3 яйца. Тях ще ги инкубират в 
продължение на 24 до 27 дни между 
двамата родители.  

ЗНАЕШ ЛИ КАКЪВ Е 
ПРОБЛЕМЪТ?

Е, ти знаеш малко от живота ми; От 
начало живеехме щастливо, но за 
няколко години имахме проблеми.  

Нашият размножителен сезон е 
между април и август и знаете как се 
намира плажът в момента. Много от 
нашите яйца са стъпкани от хората, а 
понякога гнездата ни са унищожени 
от кучета и котки.  

Друг проблем е, че когато почистват 
плажовете, те унищожават всичко, 
включително гнездата ни.  

Добрата новина е, че имаме малки 
убежища, които са природни паркове. 
В тези места се чувстваме защитени, 
въпреки че има хора, които не 
спазват правилата и също са 
опасност.  


