
                                      

BASES DEL 5a. MARATÓ ORNITOLÒGICA “COMARCA ELS PORTS” 
30 D’ABRIL DE 2016 CASTELL DE CABRES 

 

 

1. Llistat d'espècies. 

 
a. Puntuen les espècies incloses en la Llista de les Aus d'Espanya (Clavell et al. 2005). 
Categories A, B i C.  
b. Totes les aus han de ser identificades únicament per albirament o pel cant. Un au no 
identificada a nivell d'espècie (sinó com a gènere o grup) comptarà com una única 
espècie. Per exemple, si s'observa un individu que només s’identifica com Apus sp. i 
després s'identifica un altre individu com Apus apus, comptarà una sola vegada.  
c. Les aus d'origen dubtós, i les introduccions i reintroduccions, només podran ser explicades 
si figuren en la Llista de les Aus d'Espanya amb categoria C. Per a poder explicar rareses,  
aquestes hauran d'anar acompanyades de la descripció corresponent i ser homologades  
pel Comitè organitzador de l'esdeveniment. 
d. Totes les aus explicades hauran d'estar vives (en el cas de trobar alguna au ferida, aquesta  
si podrà ser explicada), i en estat lliure, per la qual cosa no es podran visitar punts on 
s'estiguen realitzant sessions d’anellament. Els nius i ous no podran ser comptats.   
e. No es podran emprar sistemes electrònics o reclams per a la detecció d'aus. Encara que els 
mètodes electrònics (com CD, MP3, etc.) podran ser utilitzats pels equips concursants com 
a consulta per a la identificació posterior o en el cotxe (sempre que no interferisquen en el 
camp, és a dir que no s'utilitzen per a atraure o detectar aus). Els participants si podran 
xiular o emetre sons, amb la boca i sense l'ajuda d'aparells, per a detectar aus.  
f. Els focus nocturns (així com utilitzar els focus del vehicle com a tals) 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. Totes les aus hauran de ser identificades per tots els membres de l'equip, excepte un 5% 
que podran ser identificades per un mínim de 2 observadors, el 95% restant haurà de ser 
identificat per l'equip complet.  
h. No és necessari que per a cada espècie tot l'equip veja el mateix individu. 
i. Les possibles molèsties a espècies reproductores s'incrementa amb el nombre  
d'observadors que coneixen els nius. No s'ha d'indicar a altres persones on es troben els 
nius. L'assetjament als nius no està permès i contradiu la legislació espanyola referent a 
açò. Des de l'organització es recomana evitar els nius per a la detecció de les espècies o 
mantenir una distància mínima que no afecte per res les parelles reproductores.  
2. Horari i dates 
El concurs comprendrà només un tram horari. Des de les 1:00 de la matinada del 30 d’abril fins  
a 20:00 del mateix dia. La durada del concurs serà de 20 hores. Dins d'aquest horari els equips 
poden lliurement decidir l'hora d'inici i final, sense estar obligats a fer el màxim. 
  
 
 
 
 
  



                                      

2. Àrea Geogràfica. 
 
Comarca dels Ports, incloent els termes municipals de:, Vallibona, Morella, Vilafranca, Forcall,  
Portell, Ares del Maestrat, Castellfort,  Olocau del Rei, La Mata, La Todolella, Villores, Palanques, 

Sorita, Herbers, Cinctorres, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà.  
Només les aus detectades en la comarca dels Ports seran incloses en la llista de resultats.   
  
 
3. Desplaçaments.  
  
a. Està permès tot tipus de vehicles, sempre que amb el seu ús no afecte a les espècies. 
S'entén que qualsevol participant en la marató ornitològica és en primer lloc un amant de la 
naturalesa i que per tant la seua actitud va a ser sempre de respecte cap a la mateixa, tot i que 
açò comporte a deixar de detectar algunes espècies pel propi benefici de les mateixes, i com a 
exemple per a la resta de visitants.  
b. Tots els membres de l'equip hauran de romandre junts a una distància que permeta 
comunicar-se entre ells de forma directa, la distància de contacte vocal és la que marcarà el límit 
de separació. No es podran utilitzar telèfons mòbils ni aparells de radi per a comunicar-se entre 
els membres de l'equip.   
  
 
5. Participants. 
 
a. La Marató és un concurs obert a tothom. 
b. Els equips estaran formats per un mínim de tres participants i un màxim de cinc. 
c. Si hi ha algun membre que desitja pernoctar bé la nit de divendres, bé la nit de dissabte té la 
possibilitat de fer-ho a l’alberg municipal (avisant en temps) per 10 EUROS PERSONA/NIT. 
d. A fi de promocionar l'activitat entre la població, cada equip podrà anar acompanyat d'un  
petit grup, no superior a cinc persones, en qualitat d'observadors, que prèviament hagen 
comunicat a l'ajuntament la seua voluntat d'assistir com a tals i acceptat les condicions 
establides per l'organització. A aquests observadors, una vegada manifestada pels 
mateixos la jornada en la qual volen assistir, se'ls indicarà amb suficient antelació el lloc i 
hora on han de presentar-se. i.  La inscripció dels equips participants es realitzarà 
en l'ajuntament de CASTELL DE CABRES per telèfon (977729015) http://www.castelldecabres.es 
 o per correu electrònic (info@castelldecabres.es); Grup Au d’Ornitologia 
grupaucastello@gmail.com 
La fitxa d'inscripció i les bases de la marató estan disponibles en la web 
http://ateneudenatura.uji.es 
 
  
6. Conducta i ètica.  

 
a. Tots els membres de l'equip hauran d'estar familiaritzats amb aquestes normes abans de 
l'inici del concurs.   
b. A tots els equips participants se'ls suposa un codi ètic de respecte a la naturalesa i a les 
aus. És per açò que se suposa no es van a perseguir aus, ni a capturar-les, ni es van a posar 
reclams electrònics per a atraure-les, i es van a respectar al màxim 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....  
 

http://www.castelldecabres.es/
mailto:info@castelldecabres.es
mailto:grupaucastello@gmail.com
http://ateneudenatura.uji.es/


                                      

7. Una altra informació. 

 
a. Durant el concurs, els equips no podran rebre informació d'altres fonts externes. Així 
s'evitaran els contactes per telèfon, ràdio... amb persones alienes al concurs per a detectar 
algunes espècies.  
b. Quan es visiten àrees protegides amb informació pública de les espècies vistes, aquesta si 
podrà ser consultada, en tant que és informació pública a l'abast de tot el món. El mateix és 
aplicable per a visitar pàgines d'Internet amb informació. I els equips podran comunicar aquesta 
informació a altres equips participants.  
c. Qualsevol informació rebuda a priori a la data del concurs podrà ser utilitzada durant el 
mateix. 
d. No es podran visitar zones protegides restringides (per la seua possible afecció a les espècies).  
Per a zones protegides que requerisquen de permisos especials (per horaris o altres 
circumstàncies) aquests s'hauran de tramitar pel propi equip.  
  
  
8. Puntuació. 

 
a. Els resultats es presentaran en un arxiu en el qual constaran les espècies (sempre en nom 
científic), l'hora, el terme municipal i/o zona en què ha sigut vista .També s'indicaran les 
espècies que no han sigut identificades per tots el membres de l'equip. La presentació es 
farà com a màxim tres hores després de finalitzada la marató.  
b. Cada equip només anotarà aquelles espècies identificades sens dubte. 
c. El guanyador serà l'equip que detecte i identifique major nombre d'espècies. 
d.  L'Ajuntament de Castell de Cabres es reserva la potestat de resoldre els problemes que 
puguen  sorgir al seu bon entendre. 



                                      

V MARATÓ ORNITOLÒGICA “COMARCA ELS PORTS” 
 30 D’ABRIL DE 2016  CASTELL DE CABRES 

BOLETA D'INSCRIPCIÓ 
 
Els sotasignats declaren la seua intenció de participar com a equip en la V Marató Ornitològica 
“Comarca Els Ports”. Així mateix declaren haver llegit les bases del concurs, les quals accepten  
íntegrament.  
 
Nom de l'equip:  
 
Dades de la persona de contacte (adreça, població, codi postal, telèfon, correu electrònic):  
Llista de membres de l'equip (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic):  
 
 
• Participant 1 (persona de contacte):  
 
 
 
 
• Participant 2:  
 
 
 
 
• Participant 3:  
 
 
 
 
• Participant 4:  
 
 
 
 
• Participant 5:  
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal apordes mijantçant aquest mitjà s'integraran en un fitxer 
automatitzat la finalitat del qual serà l'enviament d'informació de l'Ajuntament de Castell de 
Cabres. Et garantim que aquestes dades seran tractades de forma confidencial i seran d'ús 
exclusiu de l'Ajuntament. Si ho desitges, pots accedir, rectificar o cancel·lar les teues dades 
adreçant un escrit a Ajuntament de Castell de Cabres, carrer  Sala s/n, 12319 Castell de Cabres 
(Castelló), o bé a través de correu electrònic a l'adreça info@castelldecabres.es en els terminis i 
termes establits en la L.O. 15/1999. 
 

mailto:info@castelldecabres.es

