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● Nu ieși niciodată din marcajele 
potecilor.

● Uită-te întotdeauna pe 
unde calci..

● Dacă vizitezi o zonă naturală 
protejată, respectă-i regulile.

● Dacă îți place să îți duci animalul 
de companie să se bucure de 
medii protejate, amintește-ți că ar 
trebui să fie întotdeauna legat în 
mod corespunzător.

PROIECT DE COMUNICARE ȘI 
EDUCAȚIE DE MEDIU PENTRU 
CONSERVAREA PRUNDĂRAȘULUI 
DE SĂRĂTURĂ.

În marele nostru angajament 
pentru respectarea mediului, 
IES Nº 1 - Libertas și 
tehnicienii de mediu ai 
Parcului Natural Las Lagunas 
de La Mata - Torrevieja dorim 
să prezentăm  problema 
Prundărașului de Sărătură  
(Charly) și să sensibilizăm 
populația in scopul recuperarii 
acestei specii.

“Dacă mă ajuți, întotdeauna 
îți voi oferi cântecul meu”

MULȚUMESC FRUMOS!

CUM MĂ POȚI AJUTA? PROIECTUL NOSTRU
#AyudaACharly

Prundăras de Sărătură

Text, ilustrații și desen, elevii și 
profesorii IES NÚM.  1 - Libertas.
Foto: Antonio Manglano Yañez 
aparținând grupului ornitologic G.O.G. 
Torrevieja.



CINE SUNT?

Să mă prezint, numele meu este: 
Charadrinus alexandrinus. Charlie 
Prundăras de  Sărătură  pentru prieteni.

Sunt o pasăre mica, nu măsor mai mult 
de 17 cm și deschid aripile aproximativ 43 
cm.
Mă mișc foarte repede, sunt destul de 
agitat cand îmi este foame. Îmi plac 
insectele, viermii și moluștele mici din 
nisip.

Penele mele sunt albe pe piept și pe 
burtă, iar pe spate sunt maro; am niște 
pete închise la culoare pe frunte și ochi 
care seamănă cu o mască. Picioarele 
mele sunt lungi și subțiri și de culoare 
închisă. Ciocul meu este scurt, subțire 
și negru.

UNDE LOCUIESC?

Îmi place apa și de aceea trăiesc în plaje și 
zone umede, în zonele de coastă în mod 
normal.
În Spania suntem aproximativ 6000 de 
perechi, dar în doar 10 ani populația mea 
s-a redus cu 70%.
De obicei, cuibăresc doar cu partenerul 
meu  sau cu câteva cupluri prietenoase, dar 
în grupuri mici.

Facem cuiburi în zonele nisipoase, în 
locuri deschise, cu vegetație redusă; stiu 
că este un risc mare, dar sunt obiceiurile 
noastre. Ouăle din care vor iesi 
descendenții  noștri sunt maro deschis și 
cu pete întunecate, de obicei depunem 
aproximativ 3 ouă. Le incubăm între 24 și 
27 de zile între cei doi părinți.

ÎȚI SPUN PROBLEMA MEA?

Ei bine, acum știi câte ceva despre viața 
mea; la început am trăit fericiți, dar de 
câțiva ani am început să avem  probleme 

Sezonul nostru de reproducere este 
între aprilie și august și știți cum este plaja 
în această perioada. Multe dintre ouăle 
noastre sunt călcate de oameni, câini, 
pisici,...

O altă problemă este că,  atunci când 
curăță plajele, distrug tot, inclusiv 
cuiburile noastre.

Din fericire avem micile noastre 
adăposturi, care sunt Parcurile Naturale. 
În aceste locuri ne simțim protejați, deși 
există persoane care nu respectă 
regulile și sunt, de asemenea, un pericol.


