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CIRRIO COMÚN (Apus apus) Castelán: VENCEJO COMÚN 

O cirrio común é unha ave de cor parda 

escura, case negra, con silueta en forma de 

ballesta, cola curta e aforquillada, e ás 

estreitas e longas.  

No mundo existen 96 especies de cirrios. En 

España pódense atopar 6 delas, sendo o cirrio 

común o máis asociado ó medio urbano. 

Son aves que non pasan desapercibidas, 

chegan á nosa cidade en primavera para criar e acompáñannos ata o final do verán 

cos seus acrobáticos voos e o seu estridente reclamo. 

Unha vida de récord 

10 meses o año voando sen parar. Permanecen case toda a vida en voo 

ininterrompido, e pousan soamente para criar os polos. É a única ave que dorme 

mentres voa. 

Altos v00s. O seu voo pode chegar ós 3000 metros de altitude e a unha velocidade 

de 200 km/h. Poden percorrer ata 800 km. ó día na procura de alimento. 

Ave migratoria. Percorren miles de kilómetros cada ano para pasar o inverno en 

África central e meridional e regresan ás nosas cidades na primavera para criar. 

Insecticida natural. Aliméntanse de ata 18.000 

insectos voadores ó día. Beben en pozas e lagoas sen 

pousarse, mediante un voo a rentes da auga. 

Reprodución. Constrúen os niños con material 

recollido en pleno voo (plumas, fibras vexetais, etc.) e a 

propia saliva. Constrúenos en ocos dos edificios e voltan 

ó mesmo niño ano tras ano.  

Predín as treboadas. Cando as condicións ambientais non son favorables, os pais 

abandoan temporalmente o niño e deixan sos os polos, que sobreviven ata unha 

semana sen comer. 
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Protexidos por lei. É unha especie protexida, o mesmo que os avións e as 

anduriñas, e castígase a retirada dos seus niños. 

Perigos e ameazas 

Perda de lugares para aniñar. As reformas nos edificios 

tenden a bloquear o acceso ós niños e as novas edificacións soen 

carecer dos ocos que eles precisan.  

Pesticidas. O emprego indiscriminado de pesticidas reduciu en 

gran parte a súa fonte de alimentación: os insectos.  

Imaxe: cirrio nunha caixa niño 

Que facer se atopas un cirrio 

A súa adaptación extrema á vida aérea fai que estas aves teñan as patas moi curtas e 

unhas ás moi longas, polo que lles resulta moi difícil emprender o voo dende o 

chan. 

Se atopas un cirrio e o seu aspecto é 

bo debes collelo, poñelo sobre a 

palma da man, dirixirte a un lugar 

alto e, sen forzalo nin lanzalo, 

agardar a que voe. 

Se non voa, está ferido ou é unha cría debes poñerte en contacto co Centro de 

Recuperación de Fauna Salvaxe da túa provincia (en Ourense, “O Rodicio” 

628358652) ou chamar ó 112. 

Mentres non chega a axuda debes colocalo 

nunha caixa de cartón con buracos para que 

poida respirar, enriba dun pano ou papel 

absorbente. Manteno nun lugar tranquilo, 

escuro e cunha temperatura cálida. Non 

tentes darlle de comer nin de beber. 

 


