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● Nigdy nie wychodź poza 
oznaczone dróżki.

● Zawsze patrz, gdzie 
stąpasz nogami.

● Jeśli odwiedzasz chroniony 
obszar naturalny, przestrzegaj 
jego zasad.

● Jeśli lubisz zabierać ze soba 
zwierzęta domowe, aby cieszyć 
się środowiskiem naturalnym, 
pamiętaj, że zawsze muszą być na 
smyczy.

PROJEKT KOMUNIKACJI 
ŚRODOWISKOWEJ I EDUKACJI DLA 
OCHRONY SIEWECZKA MORSKA.

W walce o poszanowanie 
środowiska naturalnego, szkoła 
IES Núm. 1 – Libertas i technicy 
ochrony środowiska z Parku 
Narodowego Las Lagunas de La 
Mata - Torrevieja, chcemy 
nakreslić  problem Sieweczka 
morska  (Charly) i zwiększyć 
świadomość zagrożenia wśród 
ludności, aby odzyskać ten 
gatunek.

“Jeśli mi pomożesz, ja 
zawsze obdaruje cię moim 

śpiewem”

BARDZO DZIEKUJĘ!

JAK MOŻESZ MI POMÓC? NASZ PROJEKT
#AyudaACharly

Sieweczka morska

Tekst, ilustracje i projekt uczniów i 
nauczycieli szkoly IES NÚM. 1 - LIBERTAS
Zdjęcie: Antonio Manglano Yáñez 
należącego do grupy ornitologicznej 
G.O.G. Torrevieja.



KIM JESTEM?

Przedstawię się, mam na imię: Charadrius 
alexandrinus. Charlie Sieweczka morska 
dla przyjaciół.

Jestem małym ptakiem, nie mierzę 
więcej niż 17 cm, a jeśli otworzę skrzydła, 
około 43 cm.

Poruszam się bardzo szybko, jestem 
bardzo zdenerwowany, kiedy jestem 
głodny. Uwielbiam owady, robaki i małe 
mięczaki w piasku.

Moje pióra są białe na brzuchu oraz 
brązowe na grzbiecie. Mam ciemne 
plamy na czole i oku, które wyglądają jak 
maska. Moje nogi są długie, cienkie i 
ciemne. Mój dziób jest krótki, cienki i 
czarny.

GDZIE MIESZKAM?

Uwielbiam wodę i dlatego mieszkam na 
plażach i na terenach podmokłych, 
zazwyczaj  na  obszarach przybrzeżnych.
W ciągu ostatnich 10 lat moja populacja 
zmalała  o 70% w Hiszpanii, pozostało 
nas tylko 6000 par.

Zwykle zakładam gniazdo sam na sam z 
moim partnerem lub z kilkoma 
przyjaznymi parami, ale w małych 
grupach.

Zakładamy gniazda na piaszczystych 
obszarach i otwartych przestrzeniach z 
niewielką liczbą roślinności; wiem, że to 
duże ryzyko, ale takie są nasze zwyczaje. 
Jaja naszych młodych są jasnobrązowe z 
ciemnymi plamami, zazwyczaj skladamy 
około 3 jaj. Wysiadujemy je od 24 do 27 
dni na zmianę w parze.

OPOWIEDZIEĆ CI O MOIM 
PROBLEMIE?

Już  wiesz trochę o moim życiu. Na 
początku byliśmy szczęśliwi, ale od kilka 
lat mamy problemy.

Nasz sezon lęgowy trwa od kwietnia do 
sierpnia, a wiesz jak wygląda plaża o tych 
porach. Wiele z naszych jaj jest 
deptanych przez ludzi, a czasami nasze 
gniazda są niszczone przez psy i koty.

Innym problemem jest to, że kiedy 
oczyszczają plaże, niszczą wszystko, w 
tym nasze gniazda.

Na szczęście mamy nasze małe 
schroniska, które są parkami przyrody. W 
tych miejscach czujemy się bezpiecznie, 
chociaż są ludzie, którzy nie 
przestrzegają zasad i są również 
zagrożeniem.


