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Introdución 

As aves que conviven con nós nas cidades son moi variadas e con 
comportamentos moi diferentes, pero 
alegran os nosos días co seu canto, as súas fermosas cores e o seus voos. 
Ademais desenrolan un papel
funcións tan importantes como manter a raia os insectos 
sementes. 

Para coñecelas mellor e descubrir 
observalas. E precisamente nestes días, nos que as rúas están practicamente 
desertas de persoas, eles nótanse máis tranquilos e déixanse ver máis. 

Desenrolo da actividade

Esta actividade consiste en pasar cada día uns minutos divertidos “espiando” 
os nosos veciños alados para aprender un pouco máis sobre eles.

Material necesario: 

 Ficha de observación de aves
 Caderno de notas
 Boli ou lapis 

Duración:  

Podes dedicar á actividade tanto tempo como queiras, aínda que o ideal é un 
mínimo de 15 minutos cada día para sacarlle proveito ó aprendido. 

Procedemento: 

Simplemente debes escoller a
unha boa vista da rúa para comezar a túa aventura como “paxareiro”. 
cómodo e, armado de paciencia e atención, empeza a dirixir a túa mirada ó 
chan, aos tellados, ás árbores, aos postes e cables da luz, ao

Cando vexas un paxaro 
do seu pico, os seus movementos, o seu canto, etc. Se é preciso podes anotar 
no caderno todo o que chame a túa atención.

Pódeste axudar da guía
observar. 

Durante a observación é moi importante 
movementos bruscos para non asustar aos paxariños.
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As aves que conviven con nós nas cidades son moi variadas e con 
comportamentos moi diferentes, pero o que todas teñen en común 

os nosos días co seu canto, as súas fermosas cores e o seus voos. 
un papel fundamental neste ecosistema, 

funcións tan importantes como manter a raia os insectos 

Para coñecelas mellor e descubrir as súas diferenzas o mellor é deterse a 
observalas. E precisamente nestes días, nos que as rúas están practicamente 

esertas de persoas, eles nótanse máis tranquilos e déixanse ver máis. 

Desenrolo da actividade 

Esta actividade consiste en pasar cada día uns minutos divertidos “espiando” 
os nosos veciños alados para aprender un pouco máis sobre eles. 

Ficha de observación de aves 
Caderno de notas 

Podes dedicar á actividade tanto tempo como queiras, aínda que o ideal é un 
cada día para sacarlle proveito ó aprendido. 

escoller a ventá ou balcón da túa casa dende onde teñas 
unha boa vista da rúa para comezar a túa aventura como “paxareiro”. 
cómodo e, armado de paciencia e atención, empeza a dirixir a túa mirada ó 
chan, aos tellados, ás árbores, aos postes e cables da luz, ao ceo, etc. 

Cando vexas un paxaro dedica uns minutos a observar as súas cores, a forma 
do seu pico, os seus movementos, o seu canto, etc. Se é preciso podes anotar 

todo o que chame a túa atención. 

guía que axuntamos para identificar a especie que est

observación é moi importante falar moi baixo 
para non asustar aos paxariños. 

 

As aves que conviven con nós nas cidades son moi variadas e con 
teñen en común é que  

os nosos días co seu canto, as súas fermosas cores e o seus voos. 
 no que teñen 

funcións tan importantes como manter a raia os insectos ou diseminar 

o mellor é deterse a 
observalas. E precisamente nestes días, nos que as rúas están practicamente 

esertas de persoas, eles nótanse máis tranquilos e déixanse ver máis.  

Esta actividade consiste en pasar cada día uns minutos divertidos “espiando” 
 

Podes dedicar á actividade tanto tempo como queiras, aínda que o ideal é un 
cada día para sacarlle proveito ó aprendido.  

da túa casa dende onde teñas 
unha boa vista da rúa para comezar a túa aventura como “paxareiro”. Ponte 
cómodo e, armado de paciencia e atención, empeza a dirixir a túa mirada ó 

ceo, etc.  

as súas cores, a forma 
do seu pico, os seus movementos, o seu canto, etc. Se é preciso podes anotar 

que axuntamos para identificar a especie que estás a 

falar moi baixo e non facer 



 

 

 

Contacto: 

Podes enviar as túas dúb
paxareo a: 

Por Wh

Por correo ele
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bidas, os teus debuxos e os datos das tú

Whatsapp ao teléfono 630 137 943 

ectrónico a educacion@ourens

 

úas xornadas de 

se.es 



 

 

Guía básica das aves máis comúns na nosa cidade

(1) Pardal

(3) Merlo

(5) Pega

(7) Pomba común

(9) Lavanco
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Guía básica das aves máis comúns na nosa cidade

 
Pardal (2) Lavandeira 

 
Merlo (4) Estorniño negro

 
Pega (6) Paporrubio

 
a común (8) Pomb

 
Lavanco (10) Gaivota patiamarela

 

Guía básica das aves máis comúns na nosa cidade 

 
Lavandeira branca 

 
Estorniño negro 

 
Paporrubio 

 
Pombo 

 
Gaivota patiamarela 



 

 

Pardal común  (Passer domesticus)

Lavandeira branca

Merlo común (Turdus merula

         femia                    

                            macho 

macho 

femia
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Passer domesticus) Tamaño: 14 

 

Descrición: O pardal é unha das aves urbanas máis 
coñecidas aínda que non é tan numeroso como se 
pensa.  

Gústalles andar en grupo e camiñan dando 
pequenos saltos. 

O macho e a femia teñen distintas cores.

Alimentación: Sementes, froitos secos e insectos 
na época de cría. Nas cidades adoitan aproveitar 
restos da comida do ser humano, o que non lle fai 
ningún ben a súa saúde. 

 

Lavandeira branca (Motacilla alba) Tamaño: 16,5 

 

Descrición: A lavandeira é outra das nosas veciñas 
máis comúns. É do tamaño dun pardal pero cunha 
cola moi longa. 

Soen verse dando pequenos brincos e rápidas 
carreiras polo chan. Cando se deteñen moven a súa 
cola arriba e abaixo dun xeito moi característico.

Alimentación: Ten unha dieta baseada en insectos 
que colle camiñando, saltando ou voando.

 

Turdus merula) Tamaño: 

 

Descrición: Ao merlo é común velo pousado nos 
tellados ou nas antenas, cantando dende moi cedo 
co seu asubío potente e melódico. 

No chan desprázase dando pequenos saltos ou 
breves carreiras para logo quedar parado durante 
uns segundos.  

O macho e a femia teñen diferente cor
plumaxe coma no peteiro. 

Alimentación: miñocas, insectos e bagas.
velos os días de choiva na procura de miñocas nas 
zonas de herba. 

 

femia 

 

Tamaño: 14 – 16 cm. 

O pardal é unha das aves urbanas máis 
aínda que non é tan numeroso como se 

e camiñan dando 

O macho e a femia teñen distintas cores. 

Sementes, froitos secos e insectos 
s cidades adoitan aproveitar 

, o que non lle fai 

Tamaño: 16,5 – 19 cm. 

A lavandeira é outra das nosas veciñas 
máis comúns. É do tamaño dun pardal pero cunha 

pequenos brincos e rápidas 
carreiras polo chan. Cando se deteñen moven a súa 
cola arriba e abaixo dun xeito moi característico. 

Ten unha dieta baseada en insectos 
que colle camiñando, saltando ou voando. 

Tamaño: 23,5 – 29 cm. 

merlo é común velo pousado nos 
tellados ou nas antenas, cantando dende moi cedo 
co seu asubío potente e melódico.  

No chan desprázase dando pequenos saltos ou 
breves carreiras para logo quedar parado durante 

O macho e a femia teñen diferente cor tanto na 

miñocas, insectos e bagas. E típicos 
a procura de miñocas nas 



 

 

Estorniño negro (Sturnus unicolor

Pega  (Pica pica) 

Paporrubio (Erithacus rubecula
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Sturnus unicolor) Tamaño:

 

Descrición: O estorniño soe estar en grupo, 
formando no inverno grandes bandadas que voan 
facendo fermosas formas no ceo. 

Gústalles pousarse en tellados, cables e antenas
no chan soen verse na herba na procura de 

O seu canto é unha variedade de asubíos, 
chasquidos e imitacións de sons. 

Alimentación: A súa dieta baséase en invertebrados 
durante o verán, e en froitos e sementes durante 
outono e o inverno. 

 

Tamaño: 

 

Descrición: Aínda que a primeira vista pode semellar 
de cor branca e negra, a súa plumaxe luce un 
fermoso azul nas ás e verde na cola cando lle da a 
luz do sol.  

Camiña moitas veces coa cola erguida ou dando 
enérxicos saltos. 

Son bastante “faladoras”,  case sempre emitindo 
chamadas nun ton ronco e áspero.

Alimentación: A súa dieta e moi variada e vai dende 
invertebrados, gran e mesmo desperdicios. 

 

Erithacus rubecula) Tamaño

 

Descrición: O seu aspecto é inconfundible pola 
mancha alaranxada que cobre o seu peito, gorxa e 
cara. 

É doado velo pousado inmóbil para de seguido 
moverse repentinamente e logo quedarse quieto de 
novo. Tamén pode verse na procura de 
chan de parques ou xardíns.  

É un dos paxaros máis confiados coas persoas.

Alimentación: É insectívoro aínda que en inverno 
pode completar a dieta con pequenos froitos.

 

 

Tamaño:  21 – 23 cm. 

estorniño soe estar en grupo, 
formando no inverno grandes bandadas que voan 

 

cables e antenas, e 
o chan soen verse na herba na procura de alimento. 

O seu canto é unha variedade de asubíos, 

A súa dieta baséase en invertebrados 
en froitos e sementes durante o 

Tamaño: 40 – 51 cm.  

nda que a primeira vista pode semellar 
de cor branca e negra, a súa plumaxe luce un 
fermoso azul nas ás e verde na cola cando lle da a 

erguida ou dando 

Son bastante “faladoras”,  case sempre emitindo 
chamadas nun ton ronco e áspero. 

A súa dieta e moi variada e vai dende 
invertebrados, gran e mesmo desperdicios.  

Tamaño: 12,5 – 14 cm. 

O seu aspecto é inconfundible pola 
mancha alaranxada que cobre o seu peito, gorxa e 

É doado velo pousado inmóbil para de seguido 
moverse repentinamente e logo quedarse quieto de 

Tamén pode verse na procura de insectos no 

É un dos paxaros máis confiados coas persoas. 

aínda que en inverno 
pode completar a dieta con pequenos froitos. 



 

 

Pomba común (Columba 

Pombo (Columba palumbus)

Lavanco (Anas platyrhynchos)
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(Columba livia) Tamaño

 

Descrición: A pomba é unha das nosas veciñas máis 
próximas e presentes en rúas e zonas verdes. 

Gústalles estar preto das persoas porque para elas 
son unha fonte de alimento.  

Alimentación: A súa dieta baséase en sementes de 
cereais, aínda que nas cidades aproveitan o
de pan ou outros alimentos humanos.

 

(Columba palumbus) Tamaño

 

Descrición: O pombo pertence a mesma familia da 
pomba común, pero é de maior tamaño e prefire vivir 
algo afastada da xente, en parques e outras zonas 
verdes.  

O que máis chama a atención é a mancha branca no 
pescozo e unas bandas tamén brancas que ten nas ás 
e poden verse cando voa. 

Tamén é moi característico o son
cando levanta o voo. 

Alimentación: A súa dieta baséase en sementes, 
follas e landras. 

 

(Anas platyrhynchos) Tamaño

Descrición: É o pato máis común. En Ourense 
podémolo ver no río, nos parques e xardíns e mesmo 
de paseo pola rúa. 

O macho e a femia teñen cores diferentes na 
plumaxe e no peteiro. 

Alimentación: A base da súa dieta son as plantas 
acuáticas e pequenos invertebrados que atopan na 
auga.  

Sen embargo, é común velos comer pan
chucherías que lles bota a xente, 
alimento adecuado para eles e 
saúde. 

 

Tamaño: 31 – 34 cm. 

A pomba é unha das nosas veciñas máis 
próximas e presentes en rúas e zonas verdes.  

Gústalles estar preto das persoas porque para elas 

A súa dieta baséase en sementes de 
cereais, aínda que nas cidades aproveitan os restos 
de pan ou outros alimentos humanos. 

Tamaño: 38 – 43 cm. 

O pombo pertence a mesma familia da 
pomba común, pero é de maior tamaño e prefire vivir 
algo afastada da xente, en parques e outras zonas 

que máis chama a atención é a mancha branca no 
pescozo e unas bandas tamén brancas que ten nas ás 

son que fai coas ás 

A súa dieta baséase en sementes, 

Tamaño: 50 – 60 cm. 

É o pato máis común. En Ourense 
podémolo ver no río, nos parques e xardíns e mesmo 

O macho e a femia teñen cores diferentes na 

A base da súa dieta son as plantas 
pequenos invertebrados que atopan na 

é común velos comer pan ou 
xente, o cal non é un 

alimento adecuado para eles e perxudica a súa 



 

 

Gaivota patiamarela 
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Gaivota patiamarela (Larus michahellis) Tamaño

 

Descrición: Aínda que as gaivotas son aves mariñas 
cada vez é máis común velas nas cidades de interior.

Na nosa cidade poden observarse nas beiras do río, 
sobrevoando a zona urbana ou pousada nos tellados 
dos edificios. 

Alimentación: A súa dieta no mar consiste en peixes 
e moluscos pero fora do seu hábitat natural come 
practicamente de todo. 

  

 

Tamaño: 55 – 67 cm. 

Aínda que as gaivotas son aves mariñas 
cada vez é máis común velas nas cidades de interior. 

observarse nas beiras do río, 
sobrevoando a zona urbana ou pousada nos tellados 

A súa dieta no mar consiste en peixes 
e moluscos pero fora do seu hábitat natural come 



 

 

FFFIIICCCHHHAAA   

Data: 

Especie______________________

Se non coñeces a especie 

Tamaño semellante a… 

Forma do peteiro: 

Forma da cola:  

Cores: Cabeza: 
 Cola: 
 Peito: 

¿Onde se atopa?  No chan            

 Outros. 

¿Puideches escoitar o seu canto?
 

¿Con quen estaba 
cando o viches? 

 Só

 En grupo pequeno (ata 10)

(Anota todo o que consideres importante ou fai un debuxo da ave)

  

Páxina 9 de 10 

   DDDEEE   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   AAAVVVEEESSS

Hora inicio: Hora de fin:

CARACTERÍASTICAS FÍSICAS 

________________  Macho  Femia 

Se non coñeces a especie observa: 

 Pardal  Pomba  Gaivota 

 Fino e curto  Fino e longo  Curto e ancho

 Curta  Longa  Ancha   

As: 
Patas: 
Lombo: 

COMPORTAMENTO 

No chan             Voando    Pousado ¿Onde?________________

Outros. Descríbeo__________________________________________

¿Puideches escoitar o seu canto?  Sí  Non

Descríbeo con onomatopeias: 

_________________________________

Só  En parella         

En grupo pequeno (ata 10)  En grupo grande

OBSERVACIÓNS 

(Anota todo o que consideres importante ou fai un debuxo da ave)

 

SSS   

Hora de fin: 

 Non sei 

Curto e ancho 

 Estreita 

Pousado ¿Onde?________________ 

Descríbeo__________________________________________ 

Non 

_________________________________ 

n parella          

En grupo grande (máis de 10) 

(Anota todo o que consideres importante ou fai un debuxo da ave) 



 

 

 

IDEA, DESEÑO E REDACCIÓN: Laura Iglesias Fernández

IMAXE DE PORTADA: Laura Iglesias Fernández

ILUSTRACIÓNS: S

  

Páxina 10 de 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA, DESEÑO E REDACCIÓN: Laura Iglesias Fernández

IMAXE DE PORTADA: Laura Iglesias Fernández

ILUSTRACIÓNS: SEOBirdlife. 

 

IDEA, DESEÑO E REDACCIÓN: Laura Iglesias Fernández 

IMAXE DE PORTADA: Laura Iglesias Fernández 


