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● Verlaat nooit de gemarkeerde 
wegen.

Kijk altijd waar je stapt..

● Als u een beschermd 
natuurgebied bezoekt, 
respecteer dan de regels.

● Als u graag uw huisdieren 
meeneemt om van beschermde 
omgevingen te genieten, vergeet 
dan niet altijd goed vast te 
houden.

COMMUNICATIE EN 
MILIEUONDERWIJSPROJECT 
VOOR HET BEHOUD VAN DE 
ZWARTVOETPLEVIER.

In onze grote toewijding aan 
respect voor het milieu, IES 
Núm. 1 - Libertas en de 
milieutechnici van het 
natuurpark Las Lagunas de La 
Mata - Torrevieja willen we 
het bewustzijn van het 
probleem van de 
zwartvoetplevier (Charly) 
vergroten en de bevolking 
bewust maken. om het herstel 
van deze soort te krijgen .

"Als je me helpt, zal ik je 
altijd mijn liedje schenken"

BEDANKT!

HOE KUN JE ME HELPEN ? ONS PROJECT
#AyudaACharly

zwartvoetplevier

Tekst, illustraties en ontwerpstudenten 
en docenten IES NÚM. 1 - Libertas.
Foto: Antonio Manglano Yañez 
behorend tot de ornithologische groep 
G.O.G.



WIE BEN IK ?

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is: 
Charadrinus alexandrinus. Charlie de  
zwartvoet plevier voor vrienden

Ik ben een kleine vogel, ik meet niet 
meer dan 17 cm en als ik mijn vleugels 
open, ongeveer 43 cm.
Ik beweeg erg snel, ik ben behoorlijk 
zenuwachtig als ik honger heb. Ik hou van 
insecten, wormen en kleine weekdieren 
in het zand.

Mijn veren zijn wit op de borst en buik 
en bruin op de rug, ik heb donkere 
vlekken op het voorhoofd en oog, die 
eruit zien als een masker. Mijn benen 
zijn lang en dun en donker van kleur. 
Mijn bek is kort, dun en zwart.

WAAR LEEF IK ?

Ik hou van water en daarom woon ik op 
stranden en in wetlands, normaal in 
kustgebieden.
In Spanje zijn we ongeveer 6000 koppels, 
maar in slechts 10 jaar is mijn bevolking 
met 70% verminderd.
Ik nest meestal alleen met mijn partner of 
met enkele vriendelijke koppels, maar in 
kleine groepen.

We maken nesten in zandige gebieden 
op open plekken met weinig vegetatie; Ik 
weet dat het een groot risico is, maar het is 
onze gewoonten. De eieren van onze 
jongen zijn lichtbruin en met donkere 
vlekken leggen we meestal ongeveer 3 
eieren. We incuberen ze gedurende 24 tot 
27 dagen tussen de twee ouders.

VERTEL JE MIJN PROBLEEM ?

Welnu, je kent een klein beetje van mijn 
leven; In het begin hebben we gelukkig 
geleefd, maar sinds een paar jaar hebben 
we problemen.

Ons broedseizoen loopt van april tot 
augustus en je weet hoe het strand er op 
dit moment uitziet. Veel van onze eieren 
worden vertrapt door mensen, honden, 
katten, ...

Een ander probleem is dat wanneer ze de 
stranden schoonmaken, ze alles 
vernietigen, inclusief onze nesten.
Gelukkig hebben we onze kleine 
schuilplaatsen, dat zijn de natuurparken. 
Op deze plaatsen voelen we ons 
beschermd, hoewel er mensen zijn die 
de regels niet respecteren en ook een 
gevaar vormen.


