
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)

L’oreneta vulgar (Hirundo rustica) és un ocell que pot mesurar entre 17 i 21 cm de 
llargada. El seu cos aerodinàmic, format per unes ales allargades i una cua llarga i 
bifurcada, està adaptat per una gran agilitat i rapidesa en l’aire. Això, junt amb el seu 
bec curt i ample, li és una gran eina per capturar insectes voladors, els quals són la 
base de la seva alimentació. S’identifica fàcilment per la seva forma i el seu color. Té 
les parts superiors del cos de color negre amb un tornassolat blavós, el front i la gola 
són d’un vermell molt intens difícil de veure a distància, i tot el pit i el ventre d’un 
blanc trencat.

A Osona, hi ha altres espècies d’oreneta, que tot i semblar força similars aparentment, 
tenen les seves característiques que les fan diferents de l’oreneta vulgar. Una de les 
espècies d’oreneta més abundants a la comarca és l’oreneta cuablanca (Delichon 
urbicum), fàcilment distingible de la vulgar pels següents detalls: les seves parts 
superiors també són negres amb tornassolat blavós, però, en canvi, li destaca el carpó 
(sobre la cua) blanc.

Les orenetes eviten els nuclis de les grans poblacions i prefereixen ambients més 
rurals, com edificis habitats de pobles i masies, on crien en nius de fang amb formes 
semiesfèriques. En canvi, les orenetes cuablanques construeixen el niu en cornises de 
teulades de grans edificis.

L’oreneta vulgar (Hirundo rustica) és una espècie de distribució mundial, no obstant la 
subespècie europea (Hirundo rustica rustica), cria des del nord d’Àfrica fins al centre 
de Rússia. Per tant, s’està a Europa des de mitjans de març fins a mitjans d’octubre, 
dates en les quals comença la seva migració cap al sud. Un comportament curiós 
d’aquests ocells és que quan arriba l’època de migració, s’agrupen en grans dormiders, 
en els quals al sud d’Europa poden arribar-se a acumular més de 100.000 individus. La 
seva zona d’hivernada, inclou tota l’Àfrica sub-sahariana i cal destacar que en les seves 
migracions poden arribar a recórrer uns 10.000 km.
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