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INTRODUCIÓN 

 

O Día Mundial das aves migratorias

dende hai case 25 anos e busca unir esforzos para 

un mundo máis seguro para estas grand

senón tamén os seus hábitats

As aves migratorias q

fronteiras, e cos seus viaxe

miles de kilómetros que separan os seus lugares de cría dos refuxios 

Estas seis especies fan 

20.000 km dende as sabanas e as selvas da África subsahariana ata Galicia

merecen que nos preocupemos por elas e lles fagamos a vida un chisquiño máis 

sinxela. 

A orixe destas migracións obedecen á 

aos cambios regulares que acontecen no clima do noso planeta. Son

estacionais que supoñen a chegada desta

días máis curtos e chegan os fríos, regresan a rexións máis cálidas.

A pesares do inmenso esforzo que lle supón percorrer tan longas distancias, vir 

a criar a esta parte do planeta nesta época do ano

os días máis longos traen consigo maiores oportunidades para a 

adiantes as súas crías. 

Se hai 25 anos se buscaba por o foco na difícil situación destas aves, a 

situación a día de hoxe é moito máis dramática se cabe. Para que vos fagades unha 

idea, das case 11.000 especies de aves, 1 de cada 5 está considerada como 

migratoria, e de estas 1 de cada 8 está en perigo de exti

A protección dos  

fundamental, xa que supón a 

nosas cidades, o cambio de usos na agricultura, a 

a caza ilegal, a colisión con 

están detrás do grave declive poboacional

morte de máis de 36 millóns de aves cada ano
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O Día Mundial das aves migratorias celébrase o segundo sábado de maio

dende hai case 25 anos e busca unir esforzos para dar a coñecer, sensibilizar, e facer 

un mundo máis seguro para estas grandes viaxeiras, protexendo non só 

hábitats. 

aves migratorias que vos imos amosar nesta actividade non coñecen 

, e cos seus viaxes épicos unen ecosistemas percorrendo ano tras ano os 

miles de kilómetros que separan os seus lugares de cría dos refuxios invernais

Estas seis especies fan unha viaxe  de ida e volta en algúns casos de case 

dende as sabanas e as selvas da África subsahariana ata Galicia

merecen que nos preocupemos por elas e lles fagamos a vida un chisquiño máis 

A orixe destas migracións obedecen á dispoñibilidade de alimento

os cambios regulares que acontecen no clima do noso planeta. Son, polo tanto

is que supoñen a chegada destas aves na primavera e, cando o outono fai os 

rtos e chegan os fríos, regresan a rexións máis cálidas. 

sares do inmenso esforzo que lle supón percorrer tan longas distancias, vir 

a criar a esta parte do planeta nesta época do ano suponlles unha gran 

n consigo maiores oportunidades para a reprodución

Se hai 25 anos se buscaba por o foco na difícil situación destas aves, a 

situación a día de hoxe é moito máis dramática se cabe. Para que vos fagades unha 

11.000 especies de aves, 1 de cada 5 está considerada como 

e de estas 1 de cada 8 está en perigo de extinción. 

 hábitats nos que se alimentan e a dos seus niños é 

fundamental, xa que supón a principal ameaza para estas especies. A expansión das 

nosas cidades, o cambio de usos na agricultura, a expansión de cultivos non sostibles, 

a caza ilegal, a colisión con estruturas feitas polo home ou mesmo o 

grave declive poboacional destas especies, e supoñen ano tras ano a 

36 millóns de aves cada ano. 

 

segundo sábado de maio 

dar a coñecer, sensibilizar, e facer 

es viaxeiras, protexendo non só as especies, 

amosar nesta actividade non coñecen 

épicos unen ecosistemas percorrendo ano tras ano os 

invernais. 

lta en algúns casos de case 

dende as sabanas e as selvas da África subsahariana ata Galicia, e 

merecen que nos preocupemos por elas e lles fagamos a vida un chisquiño máis 

de alimento ou hábitat e 

polo tanto, viaxes 

ndo o outono fai os 

sares do inmenso esforzo que lle supón percorrer tan longas distancias, vir 

suponlles unha gran vantaxe, xa que 

reprodución e sacar 

Se hai 25 anos se buscaba por o foco na difícil situación destas aves, a 

situación a día de hoxe é moito máis dramática se cabe. Para que vos fagades unha 

11.000 especies de aves, 1 de cada 5 está considerada como 

hábitats nos que se alimentan e a dos seus niños é 

para estas especies. A expansión das 

de cultivos non sostibles, 

feitas polo home ou mesmo o envelenamento 

destas especies, e supoñen ano tras ano a 



 

 

AS MIGRACIÓNS EN CIFRAS

 

É complexo saber o número de aves que emprenden esta viaxe migratoria, pero 

estímase que máis de 5.000 millóns de aves

prenupcial ou de primavera

Unha das primeiras probas da migración

aristócrata alemán cazou unha cegoña branca algo “rara”, xa que tiña unha lanza que 

atravesaba o seu corpo. Tras ser estudada chegaron á conclusión de que a lanza 

pertencía a unha tribo do oeste de África. Este feito supuxo a primeira evidencia real 

dunha viaxe migratoria de longa distancia. 
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RACIÓNS EN CIFRAS 

É complexo saber o número de aves que emprenden esta viaxe migratoria, pero 

5.000 millóns de aves chegan de África na súa migrac

prenupcial ou de primavera, entre elas: 

259 millóns de andoriñas 

40 millóns de aves rapaces 

700 mil cegoñas 

primeiras probas da migración das aves ocorreu en 

aristócrata alemán cazou unha cegoña branca algo “rara”, xa que tiña unha lanza que 

atravesaba o seu corpo. Tras ser estudada chegaron á conclusión de que a lanza 

cía a unha tribo do oeste de África. Este feito supuxo a primeira evidencia real 

dunha viaxe migratoria de longa distancia.  

 

 

É complexo saber o número de aves que emprenden esta viaxe migratoria, pero 

chegan de África na súa migración 

en 1822 cando un 

aristócrata alemán cazou unha cegoña branca algo “rara”, xa que tiña unha lanza que 

atravesaba o seu corpo. Tras ser estudada chegaron á conclusión de que a lanza 

cía a unha tribo do oeste de África. Este feito supuxo a primeira evidencia real 



 

 

 

No mundo existen oito grandes rutas migratorias:

Voando de primavera a primave

Aínda que se soe dicir que cando emigran regresan 

non é exactamente así, porque no intre que elas chegan, estas rexións están no seu 

verán austral. 

Estes desprazamentos non están tan relacionados co frío (as aves aguantan ben 

temperaturas baixas) como coa dispoñibilidade de alimento.

O voo máis longo sen deterse que fo

lapponica) que viaxou durante 

separan Alaska de Nova Zelanda. 

O Carrán ártico (Sterna paradisaea

anualmente durante a migra

20.000 km de ida e 20.000 de volta entre as zonas de 

de invernada na rexión antártica

Durante a migración as aves empregan polo menos 

 Orientación polo magnetismo terrestre

 Orientación pola situación d

 Recoñecemento de referencias 
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grandes rutas migratorias: 

Imagen: SEOBirdlife 

Voando de primavera a primavera 

índa que se soe dicir que cando emigran regresan ós seus lugares de invernada, isto 

nte así, porque no intre que elas chegan, estas rexións están no seu 

Estes desprazamentos non están tan relacionados co frío (as aves aguantan ben 

temperaturas baixas) como coa dispoñibilidade de alimento. 

sen deterse que foi rexistrado é o de un Mazarico rubio

que viaxou durante 9 días seguidos para percorrer os 

separan Alaska de Nova Zelanda.   

(Sterna paradisaea) é a ave que maior distancia

anualmente durante a migración. Cada año os individuos adultos fan unha via

000 de volta entre as zonas de reprodución no Ártico e as áreas 

de invernada na rexión antártica. 

as aves empregan polo menos tres tipos de orientación

magnetismo terrestre (a través de receptores nos ollos

Orientación pola situación do sol ou as estrelas. 

de referencias xeográficas (montañas, línea da

 

 

s seus lugares de invernada, isto 

nte así, porque no intre que elas chegan, estas rexións están no seu 

Estes desprazamentos non están tan relacionados co frío (as aves aguantan ben 

Mazarico rubio (Limosa 

seguidos para percorrer os 11.425 km que 

maior distancia percorre 

ndividuos adultos fan unha viaxe duns 

no Ártico e as áreas 

tres tipos de orientación: 

nos ollos). 

 costa, etc.) 



 

 

 

AVES MIGRATORIAS NA NOSA CIDADE

A continuación inclúense unhas fichas de seis aves que nos visitan cada primavera e 
podemos observar facilmente no ento
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VES MIGRATORIAS NA NOSA CIDADE 

unhas fichas de seis aves que nos visitan cada primavera e 
podemos observar facilmente no entorno urbano da cidade de Ourense

          

            

 

unhas fichas de seis aves que nos visitan cada primavera e 
rno urbano da cidade de Ourense: 



 

 

 

 

Lonxitude: 16 – 17 cm. 

Descrición: Aínda que en Galicia pódense ver tres especies de cirrios (común, pálido e 
real), a que vemos con máis frecuencia sobre os ceos da nosa cidade é o común. 
común é o mellor exemplo de adapta
maior parte das súas vidas voando: comen, dormen e copulan no ar, e os adultos só se 
pousan durante o tempo que empregan para sacar adiante as súas crías. Estas pola súa 
banda, abandoan o niño de s
iniciando unha migración de 10.000
pousarse endexamáis. 

Podémolos ver durante preto de catro meses coas súas inco
sobrevoando a nosa cidade. Á noitiña elévanse a máis de 2.000
trazando círculos sobre as nubes.

Alimentación: A súa dieta b
mantendo o seu peteiro aberto.

Niño: emprega pequenos ocos nas fachadas o

Ameazas: Destrución dos seus lugares de aniñamento ó taparlle os ocos nos que crían e o 
emprego de pesticidas que reducen a súa fonte de alimento.
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CIRRIO COMÚN 
Vencejo común 

(Apus apus) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  Envergadura: 42 – 48 cm.  

Aínda que en Galicia pódense ver tres especies de cirrios (común, pálido e 
real), a que vemos con máis frecuencia sobre os ceos da nosa cidade é o común. 
común é o mellor exemplo de adaptación ó voo, xa que estas marabillosas
maior parte das súas vidas voando: comen, dormen e copulan no ar, e os adultos só se 

tempo que empregan para sacar adiante as súas crías. Estas pola súa 
banda, abandoan o niño de súpeto e sen aprendizaxe previo, e non retornan nunca a el, 
iniciando unha migración de 10.000 km. e pasando os dous primeiros anos da súa vida sen 

preto de catro meses coas súas incon
voando a nosa cidade. Á noitiña elévanse a máis de 2.000 metros de altura e dormen 

trazando círculos sobre as nubes. 

baséase en minúsculos insectos voadores que atrapa
aberto. 

emprega pequenos ocos nas fachadas ou cornixas das nosas edificacións.

Destrución dos seus lugares de aniñamento ó taparlle os ocos nos que crían e o 
emprego de pesticidas que reducen a súa fonte de alimento. 

  

 

 Peso: 38 gr. 

Aínda que en Galicia pódense ver tres especies de cirrios (común, pálido e 
real), a que vemos con máis frecuencia sobre os ceos da nosa cidade é o común. O cirrio 

marabillosas aves pasan a 
maior parte das súas vidas voando: comen, dormen e copulan no ar, e os adultos só se 

tempo que empregan para sacar adiante as súas crías. Estas pola súa 
úpeto e sen aprendizaxe previo, e non retornan nunca a el, 

anos da súa vida sen 

nfundibles siluetas 
de altura e dormen 

minúsculos insectos voadores que atrapan en voo 

das nosas edificacións. 

Destrución dos seus lugares de aniñamento ó taparlle os ocos nos que crían e o 



 

 

ANDO

 
 
 

Lonxitude: 14, 6 – 19,9 cm.

Descrición: Cola en forma de forcada con 
parte superior do corpo e as 
inconfundible gorxa e fronte encarnadas.

Gústalle voar a ras de chan e pousarse nos cables da luz ou teléfono.

Alimentación: Ave de espazos abertos que se alimenta de insectos voadores que atrapa 
no ar.  

Niño: Emprega as estruturas
e están feitos con boliñas de lama que amasan coa boca.

Ameazas: A principal ameaza é
que acaban cos insectos dos que se alimentan.
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ANDORIÑA COMÚN 
Golondrina común 
(Hirundo rustica) 

cm. Envergadura: 32 – 34,5 cm. Peso: 16 

Cola en forma de forcada con dúas plumas longas e finas
as ás son de cor negro azulado e a parte inferior é

nte encarnadas.  

Gústalle voar a ras de chan e pousarse nos cables da luz ou teléfono. 

Ave de espazos abertos que se alimenta de insectos voadores que atrapa 

estruturas humanas para facer os seus niños, que teñen
con boliñas de lama que amasan coa boca. 

aza é a destrución dos seus niños e o emprego de pesticidas 
que acaban cos insectos dos que se alimentan. 

  

 

Peso: 16 – 22 gr. 

longas e finas nos extremos. A 
inferior é branca, cunha 

Ave de espazos abertos que se alimenta de insectos voadores que atrapa 

humanas para facer os seus niños, que teñen forma de cunca 

emprego de pesticidas 



 

 

ANDO

 
 
 

Lonxitude: 12,5 – 15 cm.

Descrición: A metade da parte superior do corpo 
azulado, o “cu” e a parte inferior son de cor branco
pasa o inverno na zona do África subsaha

Alimentación: Aliméntase de pequenos insectos que captura en 

Niño: Constrúe niños de barro 
baixo os aleiros dos nosos edificios ou casas, creando coloni

Ameazas: Igual que a súa curmá a andoriña 
de pesticidas que acaban cos insectos dos que se alimentan.
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ANDORIÑA DE CU BRANCO 
Avión común 

(Delichon urbicum) 

15 cm. Envergadura: 26 – 29 cm.  Peso

A metade da parte superior do corpo e a cabeza son de cor negra cun bril
” e a parte inferior son de cor branco. Esta parenta das 

inverno na zona do África subsahariana.  

Aliméntase de pequenos insectos que captura en voo. 

niños de barro con forma de cunca pechada cun burato 
baixo os aleiros dos nosos edificios ou casas, creando colonias. 

Igual que a súa curmá a andoriña son a destrución dos seus niños e 
de pesticidas que acaban cos insectos dos que se alimentan. 

  

 

Peso: 18,5 gr. 

de cor negra cun brillo 
Esta parenta das andoriñas comúns 

con forma de cunca pechada cun burato na parte superior 

dos seus niños e o emprego 



 

 

 

Lonxitude: 100 – 115 cm.

Descrición: Ave de gran tamaño de cores 
branca, cunha banda negra ancha na parte inferior das á
encarnadas nos adultos e escuras en exemplares novos.

É unha  gran migradora que pasa os invernos principalmente na África 

Alimentación: Ave carnívora, aliméntase de todo tipo de 
pequenos mamíferos, réptiles
vexetación baixa ou augas pouco profundas.

Niño: Constrúe un niño de gran tamaño 
árbores, que emprega ano tras ano.

Ameazas: A agricultura inten
tendidos eléctricos e mesmo caza no
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CEGOÑA BRANCA 
Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

 

 

115 cm. Envergadura: 155 – 215 cm. Peso

Ave de gran tamaño de cores contrastadas, con plumaxe
ra ancha na parte inferior das ás. O peteiro e as pata
scuras en exemplares novos. 

adora que pasa os invernos principalmente na África subsahariana

Ave carnívora, aliméntase de todo tipo de animais entre os que se atopan 
mamíferos, réptiles, insectos ou mesmo peixes, que atopa en zonas de 

pouco profundas. 

onstrúe un niño de gran tamaño feito con polas en torres, tellados
árbores, que emprega ano tras ano. 

agricultura intensiva, desecación de espazos húmidos, electrocución nos 
tendidos eléctricos e mesmo caza nos seus lugares de invernada. 

  

 

 

Peso: 3,5 kg. 

plumaxe maioritariamente 
s. O peteiro e as patas son 

subsahariana. 

entre os que se atopan 
, insectos ou mesmo peixes, que atopa en zonas de 

en torres, tellados, postes ou 

dos, electrocución nos 



 

 

 

 

Lonxitude: 50 – 60 cm. 

Descrición: Ave rapaz de tamaño medio con 
xeral bastante escura. É unha das aves rapaces máis abondosas das que se poden atopar 
en Galicia e vive principalmente ó longo dos vales dos grandes ríos.

Alimentación: É un verdadeiro oportunista que se alimenta de 
anfibios, réptiles e mesmo po

Niño: Fai o niño en cantís ou árbores e para elo emprega ramiñas, terra, e todo tipo de 
refugallos que vai atopando. 

Ameazas: Destrución dos seus hábitats, 
lugar de invernada como durante a súa etapa estival.
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MILLAFRE NEGRO  
Milano negro 

(Milvus migrans) 

 Envergadura: 130 – 155 cm. Peso: 650 

amaño medio con ás longas, cola aforquillada e coloración en 
É unha das aves rapaces máis abondosas das que se poden atopar 

en Galicia e vive principalmente ó longo dos vales dos grandes ríos. 

un verdadeiro oportunista que se alimenta de pequenos mamíferos, 
e mesmo pode chegar a comportarse como carroñeiro. 

ai o niño en cantís ou árbores e para elo emprega ramiñas, terra, e todo tipo de 
 

dos seus hábitats, envelenamento e mesmo caza 
ada como durante a súa etapa estival. 

  

 

 

: 650 – 1100 gr. 

s longas, cola aforquillada e coloración en 
É unha das aves rapaces máis abondosas das que se poden atopar 

pequenos mamíferos, 
 

ai o niño en cantís ou árbores e para elo emprega ramiñas, terra, e todo tipo de 

 ilegal tanto no seu 



 

 

 

Lonxitude: 65 – 72 cm. 

Descrición: Ave rapaz de tamaño medio
Península Ibérica. Aspecto chamativo con cola bastante longa, cabeza pequena e corpo 
branco. Os seus hábitats preferidos son as zonas forestais que 

Os exemplares que podemos ver na nosa cidade pasan o inverno na África subsahariana 
aínda que tamén hai pequenas colonias invernantes no sur da Península.

Alimentación: Aliméntase de aves, 
grandes lanzándose en picado dende as alturas.

Niño: Fai o niño en árbores e algunhas veces en repisas nos c

Ameazas: Destrución dos seus hábitats, envelenamento e mesmo caza
lugar de invernada como durante a súa etapa estival.
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AGUIA CALZADA 
Aguila calzada 

(Hieraaetus pennatus) 

 Envergadura: 145 – 165 cm. Peso

Ave rapaz de tamaño medio, é a aguia máis pequena que se atopa na 
Ibérica. Aspecto chamativo con cola bastante longa, cabeza pequena e corpo 

Os seus hábitats preferidos son as zonas forestais que conten con espaz

Os exemplares que podemos ver na nosa cidade pasan o inverno na África subsahariana 
a que tamén hai pequenas colonias invernantes no sur da Península. 

de aves, réptiles, pequenos mamíferos ou mesmo insectos 
grandes lanzándose en picado dende as alturas. 

Fai o niño en árbores e algunhas veces en repisas nos cantiles ou barrancos.

estrución dos seus hábitats, envelenamento e mesmo caza 
lugar de invernada como durante a súa etapa estival. 

  

 

 

Peso: 1,5 – 2,5 kg. 

a aguia máis pequena que se atopa na 
Ibérica. Aspecto chamativo con cola bastante longa, cabeza pequena e corpo 

on espazos abertos.  

Os exemplares que podemos ver na nosa cidade pasan o inverno na África subsahariana 
 

, pequenos mamíferos ou mesmo insectos 

antiles ou barrancos. 

 ilegal tanto no seu 



 

 

Outras especies migratorias que tamén podes ver

Se tes a sorte de vivir na natureza o
vexas estas outras especies migratorias:
 

Cuco  
Cuco común

(Cuculus canorus

Bubela
Abubilla 

(Upupa epops)

Andoriña dáurica
Golondrina dáurica
(Cecropis daurica
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migratorias que tamén podes ver 

Se tes a sorte de vivir na natureza ou tes cerquiña un xardín, tamén é posible que 
tas outras especies migratorias: 

 
   

Cuco común 
Cuculus canorus) 

Ouriolo
Oropéndola

(Oriolus oriolus

 
Bubela   

 
(Upupa epops) 

Picafollas musical
Mosquitero musical

(Phylloscopus trochilus

 
Andoriña dáurica 

Golondrina dáurica 
Cecropis daurica) 

Peto formigueiro
Torcecuello

(Jinx torquilla)

  

 

u tes cerquiña un xardín, tamén é posible que 

 
Ouriolo   
Oropéndola 

Oriolus oriolus) 

 
Picafollas musical 

Mosquitero musical 
trochilus) 

 
Peto formigueiro 

Torcecuello 
(Jinx torquilla) 



 

 

 

 
LEMBRA QUE….

As aves son pezas fundamentais nos nosos ecosistemas e 
conservación é tarefa de todos.

A destrución dos niños

Os beneficios que aportan ó ser humano deben primar por riba das 
molestias que os seus niños poden chegar a causar, e que na 
maioría dos casos teñen unha s
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LEMBRA QUE…. 

As aves son pezas fundamentais nos nosos ecosistemas e 
é tarefa de todos. 

destrución dos niños de especies protexidas supón un delito

que aportan ó ser humano deben primar por riba das 
molestias que os seus niños poden chegar a causar, e que na 
maioría dos casos teñen unha solución moi sinxela. 

 

As aves son pezas fundamentais nos nosos ecosistemas e a súa 

delito. 

que aportan ó ser humano deben primar por riba das 
molestias que os seus niños poden chegar a causar, e que na 



 

 

ACTIVIDADE 

Pon a proba a túa habilidade para recoñecer pola súa silueta as aves migratorias das 
que falamos: 

1 

 

4 

 

 
 
 
 
 
 

 
Solucións:  
1. Cirrio común.  
2. Cegoña branca.  
3. Aguia calzada  
4. Andoriña común   
5. Millafre    
6. Andoriña de cú branco. 
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Pon a proba a túa habilidade para recoñecer pola súa silueta as aves migratorias das 

2 

 

3 

5 

 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pon a proba a túa habilidade para recoñecer pola súa silueta as aves migratorias das 

 

 



 

 

 

  

Páxina 14 

IDEA, DESEÑO E TEXTOS: 
Laura Iglesias Fernández 
Antonio Ferreirós Lama 

ILUSTRACIÓNS: 
SEOBirdlife 

IMAXE DE PORTADA: 
Javier Marquerie Bueno 

 

 


