Pinsà comú
(Fringilla coelebs)

Document d’identitat
- Pes : 19 a 24 gr
- Longitud : 18 cm
- Envergadura : 25 a 28 cm
- Alimentació : gra, petits fruits d’arbres i arbustos,
baies i, a la primavera/estiu, invertebrats per alimentar
els pollets.
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- Presència :
- Ecolteu el cant del pinsà comú

Com el reconeixerem ?
Casquet gris blavós amb
la galta rosada
Dors bru

Cap marró grisenc

Cella clara
Dors bru

Bec gris i
robust

Ales amb dues franges
blanques

Ales amb dues franges
blanques

Carpó verd oliva

Gola i pit rosat
marronós

Parts inferiors
marró pàl·lid

Carpó verd oliva

Parts inferiors rosa
pàl·lid

Cua negra amb rectrius
externes blanques

Mascle

Femella

Mascles i femelles són diferents. La femella té el mateix patró de coloració que el mascle però,
globalment, més apagat. El mascle posseeix també un plomatge menys contrastat a l'hivern, amb el cap
tenyit de marró ocraci.

Hàbitat i preparació del jardí
El pinsà comú és un visitant comú de les menjadores
encara que prefereix alimentar-se de les llavors que
han caigut a terra. Li agraden molt les llavors de girasol.
A la primavera construeix el niu en un arbre, arbust o
bardissa. Per evitar danyar les cries, podeu els arbres i
les bardisses entre octubre i març.

Espècies semblants
La femella s’assembla a la del pardal comú, però a
aquesta última li falten les 2 franges pàl·lides a les
ales i el carpó verd oliva.
S’assembla al pinsà mec, però aquest té el
Pardal comú femella
carpó blanc i el pit d’un bonic color albercoc.
Finalment, pot haver-hi confusió amb el pinsà
borroner, però aquest últim té el casquet negre i el
bec molt gruixut, també negre.
Pinsà mec
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Els joves s’assemblen a les femelles.

