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1. Introdución 

O cirrio común (Apus apus) é un ave 

pertencente á orde Apodiformes, familia 

Apodidae, de cor parda escura, case negro, con 

silueta en forma de gadaña, cola curta e bifurcada, 

e ás estreitas e longas.  

Lonxitude: 17 cm    Envergadura: 45 cm 

No mundo existen 96 especies de cirrios e en España pódense atopar 6 delas, 

sendo o cirrio común o máis asociado ao medio urbano. 

O seu comportamento supón unha adaptación extrema á vida aérea posto que 

pasan practicamente a su vida en voo, pousándose unicamente para 

reproducirse.  

Percorren miles de quilómetros dende as súas zonas de invernada en África ata 

que regresan ás nosas cidades e pobos cada primavera para criar, onde non 

pasan desapercibidas cos seus acrobáticos voos e o seu estridente 

reclamo. 

Ameazas para o cirrio común 

Unha das súas principais ameazas é a 

destrución dos seus lugares de 

cría, situados con frecuencia no 

interior de 0cos en tellados e fachadas.  

Os cirrios son extremadamente fieis 

aos seus niños e, en ocasións, ao 

chegar dende África, atopan os seus 

niños destruídos ou tapados por obras de rehabilitación. Pode suceder mesmo 

que as obras comecen cos cirrios ocupando xa os niños, podendo entón 

observarse a desesperación dos individuos adultos por atopar a desaparecida 

entrada ao lugar no que están os seus ovos ou crías.  
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Esta ameaza é facilmente corrixible  adaptando os calendarios de 

execución das obras á fenoloxía da especie, evitando realizar traballos na 

época reprodutora, tal e como indica a lexislación. Ademais, tamén  se poden 

implementar medidas correctoras coma a instalación de niños artificiais 

alí onde se reproduce a especie.  

A eliminación ou destrución de niños de aves protexidas é unha práctica 

prohibida non só pola lexislación estatal, senón tamén pola normativa 

europea e pola lexislación de algunhas comunidades autónomas. 

2. Obxectivo 

Posto que o cirrio común é unha especie protexida está prohibida a 

eliminación dos seus lugares de reprodución. O coñecemento da súa 

localización pode servir para informar aos cidadáns e as autoridades da súa 

presenza e así evitar a súa desaparición no caso de obras de rehabilitación. 

Co desenvolvemento da presente actividade non se pretende realizar un censo 

do número de individuos, senón elaborar un rexistro e seguimento dos 

lugares de cría desta especie para evitar a súa eliminación por parte das persoas, 

tanto de forma intencionada como por descoñecemento da súa existencia. 

3. Metodoloxía 

Para localizar os lugares de cría do cirrio teremos en conta a súa preferencia 

por construcións con ocos, como monumentos históricos ou edificacións 

antigas. Centraremos a nosa atención nas aves que voen preto das edificacións, 

observando especialmente os lugares máis propicios para a instalación de niños 

como: 

- Buratos en muros de pedra. 

- Baixo as tellas. 

- No interior das caixas das persianas. 

- No interior de aparellos de aire acondicionado situados no exterior. 
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Para localizar estes puntos e tomar os datos pódense realizar percorridos por 

diferentes lugares ou simplemente recoller a información da localización onde 

se detectou algún núcleo de cría. 

A observación pode realizarse ao longo de todo o día, non obstante o pico de 

actividade dos cirrios voando a baixa altura soe coincidir coas horas de 

temperaturas máis suaves do día (primeira hora da mañá e última hora da 

tarde), cando as c0l0nias se reúnen para realizar os seus voos territoriais. 

A maioría da poboación de Galicia é de cirrio común, pero nalgunhas zonas é 

posible observar cirrio pálido (Apus pallidus). Non son fáciles de 

diferenciar polo que soamente se anotará a cría de cirrio pálido cando se estea 

seguro da súa identificación. 

4. Rexistro das observacións 

Realizarase un rexistro por cada lugar de reprodución identificado. Tendo en 

conta que o cirrio común cría en colonias considerarase que cada rexistro inclúe 

máis dun niño 

Para cada rexistro deberán cumprimentarse os datos indicados na seguinte 

táboa: 
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LOCALIZACIÓN DE NIÑOS DE CIRRIO COMÚN 

Data: 

DATOS DO OBSERVADOR 

Nome e apelidos: 

Correo electrónico: 

DATOS DA OBSERVACIÓN 

Provincia:  A Coruña             Lugo    Ourense  Pontevedra 

Localidade: 

Nome da rúa e número no que se localizou o niño: 

Tipo de construción na que se atopa o niño: 

 
 Edificio de vivendas  Monumento          

 Outro. Especificar: 

Lugar no que se localizou o niño: 

 Tellado  Oco na fachada 

 Outro. Especificar: 

Sinalar se aporta algunha imaxe (enviar a cirrios@sghn.org)  Sí              Non 

OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS 
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O rexistro dos datos farase preferiblemente a través dun formulario 

web ao que se pode acceder a través do seguinte enlace: 

https://forms.gle/wGGUeMNybyqXgghc7 

Enviar un formulario por cada lugar de cría localizado. Recoméndase axuntar 

imaxes para facilitar a súa localización. 

Tanto as imaxes como as dúbidas que xurdan poden ser enviadas ao enderezo 

de correo electrónico cirrios@sghn.org 

 

 

 

 

¡¡Moitas grazas por participar!! 

 

 

 


