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● No isques mai dels camins 
marcats.

● Mira sempre on 
trepitges.

● Si visites un espai natural
protegit, respecta les seues 
normes.

● Si t'agrada portar a les teues 
mascotes a gaudir d'entorns 
protegits, recorda que sempre han 
d'anar degudament lligades.

PROJECTE DE COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL CORRIOL 
CAMANEGRE.

En la nostra gran aposta pel 
respecte del Medi Ambient 
l'IES Núm. 1 - Libertas i els 
tècnics de medi ambient del 
Parc Natural de les Llacunes 
de la Mata - Torrevella volem 
donar a conéixer la 
problemàtica del Corriol 
camanegre (Charly) i 
conscienciar la població per a 
aconseguir la recuperació 
d'aquesta espècie.

“Si m'ajudes, jo sempre et 
regalaré el meu cant”

MOLTES GRÀCIES!

COM EM POTS AJUDAR EL NOSTRE PROJECTE
#AyudaACharly

Corriol Camanegre

Text, il·lustracions i disseny alumnat i 
professorat IES NÚM.  1 - Libertas.
Foto: Antonio Manglano Yañez 
pertanyent al grup ornitològic 
G.O.G. Torrevieja.



QUI SÒC?

Em presentaré, el meu nom és: 
Charadrius alexandrinus. Charlie el 
Corriol camanegre per als amics.

Sóc un ocell xicotet, no mesure més de 
17 cm i si òbric les meues ales, uns 43 cm.
Em moc molt ràpid, sóc bastant nerviós 
quan tinc gana. M'encanten els insectes, 
els cucs i els xicotets mol·luscos que hi 
ha en l'arena.

Les meues plomes són blanques en el 
pit i en el ventre i marrons en el dors, 
tinc unes taques fosques en el front i en 
l'ull, que semblen una màscara. Les 
meues potes són llargues i fines i de 
color fosc. El meu bec és curt, fi i negre.

ON VISC?

M'encanta l'aigua i per això visc en platges 
i en aiguamolls, en zones litorals 
normalment. 

En els últims 10 anys la meua població 
s'ha reduït un 70% a Espanya, només 
quedem 6000 parelles.

Solc niar en solitari amb la meua parella o 
amb algunes parelles amigues, però en 
petits grups.

Fem els nius en zones sorrenques en 
llocs oberts i amb poca vegetació; ja sé 
que és un gran risc, però són els nostres 
costums. Els ous de les nostres cries són 
de color marró clar i amb taques 
fosques, solem posar uns 3 ous. Els 
incubem de 24 a 27 dies entre els dos 
progenitors.

ET CONTE EL MEU PROBLEMA?

Bé, ja saps una miqueta de la meua vida; al 
principi vivíem feliços, però des de fa uns 
anys estem tenint problemes.

La nostra època de cria és entre abril i 
agost, i ja saps com està la platja en 
aquestes dates. Molts dels nostres ous són 
xafats per la persones,  i a vegades, els 
nostres nius destruïts per gossos i gats.

Un altre problema és que quan netegen 
les platges arrasen amb tot, inclosos els 
nostres nius.

Encara sort que tenim els nostres xicotets 
refugis, que són els Parcs Naturals. En 
aquests llocs ens sentim protegits, encara 
que hi ha persones que no respecten les 
normes i també són un perill.


