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La pili negre del pinsà borroner continua sent un 

element distintiu per reconèixer-lo. No obstant 

això, aneu amb compte de no confondre'l amb 

el pinsà comú, que porta un casc gris al cap, i el 

pinsà mec. El pit-roig i la cotxa cua-roja també 

tenen el pit rogenc (taronja en aquests casos), 

però no porten gorra negra i tenen el bec prim 

d’insectívor. 

Espècies semblants 

Com el reconeixerem? 

- Pes: 26 a 38 g 

- Longitud: 15 cm 

- Envergdura: 22 a 26 cm 

- Alimentació: principalment llavors, fruits i borrons. A 
la primaveratambe invertebrats per nodrir els polls. 

- Presència:  

- Escolteu el cant del pinsà borroner 

Document d’identitat 

El pinsá borroner és un ocell molt tímid que 

normalment només vindrà quan hi hagi pocs ocells 

més. A l'hivern freqüenta les menjadores, on tria  les 

llavors petites i les de gira-sol. Al jardí cerca els salzes, 

els avellaners i els arbustos de baies com el saüc o els 

aquenis. Gràcies al seu bec adaptat en pot extreure les 

llavors i els fruits. Més abundant a la meitat nord del 

país. 

Hàbitat i preparació del jardí 

Els mascles i les femelles es reconeixen pel pili i el bec negre característic. No obstant això, el ventre 

de la femella és de color gris-beix, i l'esquena és marró. En general, sembla més avorrida que el 

mascle. 

El juvenil té el mateix plomatge que la femella, excepte que no té el casquet negre característic. El 

seu plomatge és apagat, amb el ventre gris-beix i el dors marronós. 

Bec negre curt i 

gruixut 

Pili i cara negre 

Cu negre 

Dors gris pàl·lid  

Pinsà borroner 
(Pyrrhula pyrrhula) 
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Femella 

Panxa taronja 

rosat brillant 

Baix ventre blanc  

Mascle 

Franja alar 

blanca molt 

visible Ventre 

grisenc 

Dors bru 

Jove 

Pinsà comú 

Pinsà mec 

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=PYRULA

