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● Ніколи не виходь за межі 
позначеної дороги.

● Завжди дивись, де ти
крокуєш..

● Якщо ти відвідуєш 
охоронюваний природний 
простір, дотримуйся його 
правил.

● Якщо тобi подобається 
вигулювати своїх домашніх 
улюбленців у захищених 
середовищ, пам'ятай, що вони 
завжди повинні бути належним 
чином прив'язані.

ПРОЕКТ ЕКОЛОГІЧНОЇ  
КОМУНІКАЦІЇ  ТА ОСВІТИ  
ЗБЕРЕЖЕННЯ  ПІСОЧНИКА 
МОРСЬКОГ.

У нашому великому 
зобов'язані поважати 
навколишнє середовище, 
IES Núm 1 - Libertas та 
екологічні фахівці 
природного парку Ла-
Лагунас-де-ла-Мата - 
Торрев'єха ми хочемо 
представити проблему про 
Чарлі Пісочник морський і 
підвищити обізнаність 
населення щодо досягнення 
відновлення цього виду.

"Якщо ти допоможеш 
мені, я завжди буду 
дарувати тобі свою 

пісню"

ДУЖЕ ДЯКУЮ!

ЯК ТИ МОЖЕШ ДОПО? НАШ ПРО
#AyudaACharly

Пісочник морський

Текст: ілюстрації та дизайн 
студентів та викладачів IES NÚM.  1 - 
LIBERTAS.
Фото: Antonio Manglano Yáñez, що 
входить до орнітологічної групи G.O.G. 
Torrevieja.



ХТО Я?

Я збираюся представити себе, моє ім'я: 
Зуйок морський (Charadrius 
alexandrinus). Чарлі Пісочник 
морський для друзів.

Я маленька пташка, я не вимірюю 
більше 17 см, а якщо відкриваю крила, 
то близько 43 см.
Я рухаюся дуже швидко, я дуже 
нервую, коли голодую. Я люблю 
комах, черв'яків і дрібних молюсків 
у піску.

Мої пір'я білі на грудях і на животі, 
коричневі на спині, у мене темні 
плями на чолі і очях, які виглядають як 
маска. Мої ноги довгі, тонкі і темні. 
Мій дзьоб короткий, тонкий і 
чорний.

ДЕ Я ЖИ?

Я люблю воду, і тому я живу на пляжах 
і у водно-болотних угіддях, зазвичай в 
прибережних районах.
За останні 10 років в Іспанії моя 
популяція скоротилося на 70%, 
залишилося лише 6000 пар.
Я звичайно гнізджуся на самоті зі 
своїм партнером або з дружніми парами, 
але в невеликих групах.

Ми робимо гнізда в піщаних місцях 
на відкритих місцях з невеликою 
рослинністю; Я знаю, що це великий 
ризик, але це наші звички. Яйця наших 
молодняків світло-коричневі і з 
темними плямами, ми зазвичай 
відкладаємо близько 3 яєць. Ми 
інкубуємо їх від 24 до 27 днів між двома 
батьками.

РОЗПОВІСТИ ТОБІ ПРО 
МОЮ?

Ну, ти знаєш трохи про моє життя; 
спочатку ми були щасливі, але 
протягом декількох років ми маємо 
проблеми.

Наш сезон розмноження - з квітня 
по серпень, і ти знаєш, які пляжі на 
цих датах. Багато наших яєць 
розтоптані людьми, а іноді наші 
гнізда знищені собаками і кішками.

Інша проблема полягає в тому, що 
коли вони чистять пляжі, вони 
знищують все, включаючи наші гнізда.
На щастя, у нас є маленькі притулки, 
які є природними парками. У цих 
місцях ми відчуваємо себе захищеними, 
хоча є люди, які не поважають 
правила і вони є небезпекою.


