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   ANDURIÑAS E CIRRIOS  DESDE AMES 

Nestes momentos onde a alerta sanitaria obríganos a quedarnos nas nosas casas podemos 

facer máis levadeiro o noso peche e achegar un anaquiño de natureza ás nosas vidas. 

Estamos no inicio da primavera e como tódolos  anos as aves e as flores avísannos delo.  

Cando as anduriñas regresan dendo o seu periplo por África indícannos que a 

primavera xa está aquí e arranca o seu período máis importante, a cría dos seus poliños.  

A pesar de que sempre foron aves moi queridas nas nosas casas nos últimos tempos estáse 

dando un caso moi importante de destrucción dos seus niños, sobre todo coa disculpa de que 

ensucian.  

Por este e outros motivos plantexamos esta campaña de concienciación e entretemento sobre 

as diferentes especies de anduriñas e cirrios que temos na nosa comarca e como axudar na súa 

conservación. 

No municipio  de Ames hai constancia e rexistros de nidificación tanto de anduriñas comúns 

(Hirundo rustica), de anduriñas de cu branco (Delichon urbicum),  e de cirrios comuns (Apus 

apus), aves todas elas que están en retroceso no noso país debido a una serie de ameazas, por 

iso desde o Concello de Ames e en colaboración coa Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO 

Pontevedra)  queremos  dalas a coñecer para poder conservalas.  

As anduriñas e cirrios son seres extraordinarios,  cada ano procedentes do continente africano 

percorren miles de kilómetros cruzando selvas, sabanas, desertos, montañas e o mismo mar 

para aniñar felizmente  nas nosas casas nun pequeno niño de barro ou baixo dunha tella.  

Ademáis  anuncian puntualmente o fin do inverno e o comenzo da primavera e que desde fai 

moitos anos acompañan ao home e gozan da súa simpatía, así en Galicia decíase que “daban 

boa sorte a casa na que colgaban os sus niños, porque levan a onde queira que van a 

protección do Señor”.  

Bécquer no seu párrafo “¿Volverán as escuras anduriñas…?”, integrou no simbolismo destas 

especies todo o dramático sentido irreversible do tempo e sin querelo o futuro destas aves, así 

por exemplo  España perde un millón de anduriñas comúns cada ano debido ao uso de 

pesticidas, ao despoboamento rural, a destrucción de niños e aos  novos modos de 

arquitectura urbana que dificultan o seu aniñamento. 

 

          QUE BENEFICIOS NOS APORTAN ?  

 As aves en xeral sempre están despreocupadas e contentas, transmitíndonos esa felicidade, 

xa sea cando as observamos ou cando escoitamos os seus trinos e sobre todo nestas datas con 

sua frenética actividade e os seus cantos. 

 As aves urbanas como as do noso concello son ademáis bioindicadoras de calidade de vida, 

pois está demostrado que as ciudades e pobos que albergan moitas aves son ambientes máis 

saudables, alegres e felices. 
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 Según un estudo que publicou en 2017 a Universidade de Exeter no Reino Unido e a 

Universidade de Queensland en Australia, as persoas que viven en vecindarios con máis aves, 

arbustos e árbores son menos propensas a sufrir depresión e estrés. En especial se ve que a 

observación de aves, ben na calle ou desde casa, fai que nos sintamos máis relaxados e 

tranquilos, demostrando que a nosa conexión coa natureza ten un papel importante no 

benestar mental.  

 

 

 

 Unha anduriña común atrapa 310.250 insectos ao ano. 

Unha anduriña de cu branco atrapa 530 insectos ao día. 

Un cirrio atrapa 55 kg. de insectos ao ano. 

 

           En total consumen ao ano varios millons de insectos, controlando así as pragas como a 

do mosquito tigre que provoca o dengue, o mosquito que produce o virus do zika  ou o 

mosquito Phelotomus causante da leismaniosis, enfermedade mortal dos cans. 

 

 

 

 

 

  

       á

é

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/2/147/2900179
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            COMO DIFERENCIAR ANDURIÑAS COMUNS, ANDURIÑAS DE CU BRANCO E 

            CIRRIOS COMUNS. FICHAS IDENTIFICATIVAS. 

 

 

            MAPA DE DISTRIBUCIÓN E RUTAS MIGRATORIAS DA ANDURIÑA COMÚN 

            (Hirundo rustica) 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN Y RUTAS MIGRATORIAS DA ANDURIÑA DE CU 

BRANCO   (Delichon urbicum) 
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              MAPA DE DISTRIBUCIÓN Y RUTAS MIGRATORIAS DO CIRRIO COMÚN  

             (Apus apus) 
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               QUÉ DI  A  LEXISLACIÓN ? 

 

As anduriñas e os cirrios son aves protexidas polas leis europeas, nacionais e por 

convenios internacionais (Directiva Europea de Aves, Lei 42/2007, de Patrimonio 

Natural e Biodiversidade, Convenio de  Berna). Todas elas están incluídas na Listaxe de 

Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial ( LESRPE), o que significa que son 

merecedoras dunha atención e protección particular en función do seu valor científico, 

ecolóxico ou grao de ameaza, entre outras. 

A lexislación prohíbe dar morte, danar, molestar ou inquietar intencionadamente a 

todos os animais silvestres (art. 54.5 Lei 42/2007).  Ademais, ao estar incluídas no  

LESRPE, está prohibida a destrución ou deterioración dos seus niños,  vivares e 

lugares de reprodución, invernada ou repouso, en calquera fase do seu ciclo biolóxico 

(art. 57.1 da Lei 42/2007). 

Ademais, desde a súa última modificación do ano 2015, o Código penal amplía a 

protección a estas especies protexidas, considerando no seu artigo 334 unha pena de 

prisión de ata dous anos para quen as cace, destrúaas ou realice actividades que 

impidan ou dificulten a súa reprodución ou migración 

 

            QUÉ PODEMOS FACER NOS PARA CONSERVAR AS ANDURIÑAS E OS CIRRIOS             
            DE  AMES ? 

 

 O  máIs importante é que non destrúas os seus niños. 

Ademáis anduriñas e cirrios son aves insectívoras i están protexidas pola lei e a  

destrución dos seus niños está penalizada con importantes sancions.  

No caso de que ensucien hay solucions sinxelas, xa que se pode colocar  unha 

pequena  repisa  de cartón ou tablilla debaixo do niño.  

Tamén pódese descargar ou mercar por internet unhas bandexas colectoras moi 

bonitas e económicas. 
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 Agora que estamos na casa, desde a nosa fiestra podemos rexistrar os niños de 

anduriñas comuns, anduriñas de cu branco e cirrios que temos no noso edificio 

ou rúa, nun sinxelo caderno de campo no que anotaremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de caderno de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamén podemos fotografiar o niño, sempre desde unha distancia que non 

supoña unha molestia para as aves,  ou facer un sixelo debuxo. 

 

 A data que vemos as aves ou os niños. 

 O nome da rúa, localidade e Concello.  

 Se podes tamén é interesante anotar a localización de maps ou as 

coordenadas onde está instalado o niño. 

 De qué especie se trata: si son nidos de anduriña común, anduriña de 

cu branco ou  oco de cirrio común. 

 O número de nidos ou ocos detectados. 
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 E si eres máis de tecnoloxía, podes usar como caderno de 

campo electrónico a aplicación gratuita  eBird e 

contribuir cos teus datos a facer ciencia cidadá, igual que 

miles de personas en todo o mundo.  

Na plataforma eBird, podemos subir todas as citas de aves 

que identificamos. As cales van a unha base de datos 

mundial, sendo útil non só para nos,  senón   tamén para os 

investigadores de todo o mundo, convertíndonos en 

colaboradores activos e directos  na conservación das aves. 

O seu uso é moi sinxelo e intuitivo. 

Si optas por este medio é importante: Para valorar a 

participación que no apartado de comentarios a lista poñas 

“Anduriñas desde AMES”  

 

 

 

 

 

PARA PARTICIPAR: 
 

Inscríbete no mail:  ___________________ 

Envíanos as túas observacións e/ou fotos por calquera dos dous métodos: 

1. Foto do caderno de campo ao correo:  ________________ou  o 

Whatsapp   ____________ 

2.  A través de eBird poñendo en comentarios a lista: Anduriñas desde 

AMES 

 

Si tes niños de anduriña na casa podes facerlle o seguimento durante todo 

o período reproductor para estudar cantos poliños crían e ir enviándonos 

a información tódalas semanas. 

 

Todas as persoas que participen enviarémoslle un cartel de SOSNIDOS 

como colaborador na conservación destas especies tan emblemáticas e 

que poderás colocar na fiestra ou na porta da túa casa. 

 

 

 

  

Participa, pásao ben e axúdanos a ter un maior coñecemento das aves!! 
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        RECURSOS E ENLACES 
 

Nestes enlaces podes encontrar máis información acerca das anduriñas os cirrios ou 

eBird: 

 

http://www.avesdebarrio.seo.org/sosnidos/ 

 

https://ebird.org/spain/home 

 

https://birdsclean.com/2018/06/18/suciedad-de-nidos-de-golondrinas/ 

 

 

 

 
 

 

 

Anímate e disfruta protexendo os nidos de anduriñas e 

cirrios de Ames!! 
 

http://www.avesdebarrio.seo.org/sosnidos/
https://ebird.org/spain/home
https://birdsclean.com/2018/06/18/suciedad-de-nidos-de-golondrinas/

