
Delta de l’Ebre

Català

6+ 2-5
jugadors

15-20
minuts

Apunta’t al BioBlitz que s’organitza al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre i descobreix la 
fascinant biodiversitat dels seus hàbitats.
Uneix-te a l’aventura de ciència ciutadana 
per fer un mostreig intensiu amb el repte 
de trobar i identificar el màxim nombre 
d’espècies de flora i fauna salvatge en el teu 
hàbitat.
Contingut
56 cartes (51 espècies + 5 hàbitats)
+ reglament del joc

Preparació
1. Cada jugador tria una carta d’hàbitat a l’atzar i la col·loca 

cara amunt davant seu. Els hàbitats que no s’han triat es retiren.
2. Es barregen totes les cartes d’espècie i es reparteixen quatre 

cartes a cada jugador.
3. La resta de cartes es deixen en una pila cara avall al centre de 
la taula.
4. Durant el joc, les cartes descartades es deixaran cara amunt i per 
ordre en una altra pila al costat.

Objectiu del joc
Guanya el primer jugador en aconseguir tenir set espècies al seu 
hàbitat.

Desenvolupament de la partida
1. El jugador actiu ha de jugar obligatòriament una carta de la seva 
mà. Té tres opcions:

a. Posar una espècie al costat de la seva carta d’hàbitat. La carta 
d’espècie ha de tenir el mateix color de fons que l’hàbitat (tot el 
fons o la meitat).
b. Jugar l’acció de torn d’una carta de la mà (veure l’apartat 
d’accions de torn). Una vegada s’ha fet servir l’acció, aquesta 
carta es descarta. No es poden fer servir les accions de les cartes 
que són a l’hàbitat.
c. Descartar una carta.

2. Al final de cada torn, tots els jugadors han de robar de la pila les 
cartes que faltin per tenir quatre cartes a la mà. Comença a robar el 
jugador que ha acabat el torn i segueix el jugador a la seva dreta. El 
torn passa al jugador de la dreta.
3. Tots els jugadors poden jugar les accions instantànies en 
qualsevol moment, encara que no sigui el seu torn. No compten 
com a cartes jugades en el propi torn.
4. El joc s’acaba quan un jugador aconsegueix tenir set espècies 
al seu hàbitat.
5. Si s’acaben les cartes de la pila, es barregen totes les cartes 
descartades excepte la darrera i es forma una nova pila per 

robar.
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Agraïments
Toni Curcó i Nati Franch (Parc Natural del Delta de l’Ebre), Enric 
Pàmies (associació CEN - Birding Catalunya), Sergi Sales (Fundació 
Plegadis) i amics de l’associació CEN que han participat en les 
proves. Desenvolupat amb el suport del Departament de Territori 
i Sostenibilitat. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

A l’Elsa i la seva infinita curiositat per la Natura.

Estat de conservació

Accions de torn
Amfibis, rèptils i mamífers
Roba una carta de l’hàbitat d’un oponent i posa-la 
a la teva mà.

Ocells
L’oponent que triïs t’ha d’ensenyar les seves cartes, 
n’hi robes una i la poses a la teva mà.

Invertebrats
Roba les dues cartes superiors de la pila, descarta’n 
una i juga l’altra (posa l’espècie al teu hàbitat, juga 
l’acció o descarta-la).

Accions instantànies
Plantes
Descarta dues cartes de planta de la teva mà per 
anul·lar l’acció d’un oponent.

Peixos
Crida “peix!” i canvia una carta de peix de la teva 
mà per la darrera carta descartada.

espècie protegida sense avaluar

risc mínim vulnerable

en perill en perill crític
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