Normativa Riuada de Moixons a les Terres de l’Ebre
La Riuada de Moixons és una jornada de comptatge d’espècies d’ocells intensiva a les Terres de
l’Ebre organitzada per l’Associació ornitològica Picampall durant l’època de migració. Amb la
finalitat d’aconseguir una llista conjunta amb el nombre màxim d’espècies possible,
cooperativament, sense equips que competeixen entre ells sinó conjuntament.
1. Llistat d'espècies
a. Es compten les espècies incloses a les categories A i B de la llista patró dels ocells de Catalunya
(Gil-Velasco et al. 2015). Per tant, les espècies d’origen dubtós o introduïdes, incloses en altres
categories, no es comptaran.
b. Els moixons poden ser identificats per observació o pel seu cant. Una au no identificada a
nivell d'espècie (com a gènere o grup) no comptarà.
c. Per a poder explicar rareses, aquestes hauran d'anar acompanyades de la descripció
corresponent, fotografies i/o gravació, i ser homologades pel Comitè organitzador de
l'esdeveniment.
d. Tots els moixons citats hauran d'estar vius (en el cas de trobar algun moixó ferit, aquest si que
podrà ser citat) i en estat lliure o capturats en el mateix dia (per motius científics). Els rastres,
nius i ous no podran ser comptats.
e. No es podran emprar sistemes electrònics o reclams per a la detecció de moixons. Tanmateix,
els mètodes electrònics (com CD, MP3, etc.) podran ser utilitzats pels equips participants com a
consulta per a la identificació posterior (sempre que no interfereixin en el camp, és a dir que no
s'utilitzin per a atraure o detectar aus). Els participants podran xiular o emetre sons, amb la boca
sense l'ajuda d'aparells, per a detectar aus.
f. Els focus nocturns estan prohibits per a la detecció o la identificació de les aus. Tan sols
s'utilitzaran llanternes o frontals per a ús exclusiu dels membres de l'equip i amb l'única finalitat
de poder desplaçar-se pel camp.
g. L'assetjament als nius no està permès i contradiu la legislació catalana corresponent.
L’organització recomana evitar els nius per a la detecció de les espècies o mantenir una distància
mínima que no afecti les parelles reproductores.
h. L’enregistrament de veus d’ocells durant la nit amb una gravadora (NOCMIG) està permès
sempre i quan la identificació dels sons acabi dins del període de cens.
2. Horari i dates
L’activitat comprendrà només un tram horari. La durada de l’activitat serà de 24 hores, des de
les 20:00 del vespre fins a les 20:00 del dia següent. Dins d'aquest horari els equips poden decidir
lliurement l'hora d'inici i final, sense estar obligats a fer el màxim.

3. Àrea geogràfica
Tot aquell territori comprès en alguna de les 4 comarques de les Terres de l’Ebre, que són Baix
Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre, inclosa la zona costera de les comarques del Baix Ebre
i del Montsià. Només les aus detectades en aquest territori seran incloses en la llista de resultats.
4. Desplaçaments
Està permès l’ús de tot tipus de vehicles, inclús barques, sempre que no es pertorbin els ocells.
S'entén que qualsevol participant és en primer lloc un amant de la naturalesa i, per tant, s’espera
que la seua actitud sigui sempre respectuosa i exemplar per a tots els visitants.
5. Participants
a. La Riuada de Moixons és una activitat oberta a tothom.
b. Es podrà inscriure en solitari o en equips. En el cas dels equips, tots els membres hauran de
romandre junts a una distància que permeti comunicar-se entre ells de forma directa, de tal
manera que la distància de contacte vocal és la que marcarà el límit de separació. No es podran
utilitzar telèfons mòbils ni aparells de ràdio per a comunicar-se entre els membres de l'equip.
6. Conducta i ètica
a. Tots els membres de l'equip hauran d'estar familiaritzats amb aquestes normes abans de l'inici
de la riuada de moixons.
b. A tots els equips participants se'ls suposa un codi ètic de respecte a la naturalesa i als moixons.
És per això que se suposa que no perseguiran les aus, ni les capturaran (excepte seguint les
pautes de l’anellament científic), ni utilitzaran reclams electrònics per a atraure-les, i que
respectaran els nius o les zones de reproducció.
c. Els equips hauran de seguir la legislació autonòmica i espanyola, així s'hauran de respectar els
límits de velocitat, la propietat privada....
d. No es podran visitar zones protegides restringides (pel seu possible impacte negatiu sobre les
espècies).
7. Funcionament
a. Cal inscriure’s a la pàgina web www.picampall.cat i almenys un membre de l’equip ha de
disposar de WhatsApp.
b. Almenys un membre de l’equip ha d’estar donat d’alta al portal ornitho.cat.
c. Abans de començar la riuada s’enviarà a tots els inscrits per WhattsApp un enllaç per afegirse a un grup que servirà exclusivament per a posar tots els participants en contacte i poder
discutir quines zones es podran cobrir. No és obligatori que tothom s’afegeixi al grup, però al
menys ho hauria de fer un membre de l’equip.

d. A les 20h del divendres es podran començar a comptar moixons. Totes les espècies detectades
s’hauran d’anotar al portal ornitho.cat i lligar-les al projecte RIUADA. Per fer-ho, s’ha d’afegir la
dada (dada casual o llista estàndard) i omplir la casella codi d’estudi: RIUADA al final del
formulari de la llista estàndard o de dades casuals.
f. A les 20h de la nit del dissabte s’acabarà el període per comptar espècies. A partir d’aquesta
hora presentarem els resultats.
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