
15.000 V.C. — Een grootse ijstijd komt tot zijn einde. Een nieuwe reusachtige strijd 
voor aardse heerschappij wordt onopzettelijk gestart tussen de diersoorten.

Dominant species: het kaartspel is een snel spelend spel dat abstract een klein 
deeltje van de oudheid weergeeft: het logge tenietgaan van een ijstijd en wat dat als 
gevolg heeft voor de levende wezens die zich trachten aan te passen aan de traag 
veranderende aarde.

Spelers zullen zes grootse diersoorten gebruiken – zoogdier, reptiel, vogel, amfibie, 
spin en insect – om hun doelen op verschillende terreinen te bevorderen. Door sluw 
kaarten te spelen zullen spelers trachten dominant te worden op zoveel verschillende 
land- en zeebiomen als mogelijk om kostbare overwinningspunten te behalen. Het is 
het overleven van de sterkste.

Dit alles leidt tot het einde van het spel – de laatste afstammeling van de ijstijd – 
waar de speler die de meeste overwinningspunten behaald heeft, het spel wint.

Maar er wordt best iemand snel dominant wat het wordt ernom warm...

Spel ontworpen door C h a d  J e n s e n

GMT Games, LLC
P.O. Box 1308, Hanford, CA  93232-1308
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Overzicht
Dominant species: het kaartspel (“DS:HKS”) waarin in tien ronden wordt
gestreden, met elke ronde op een verschillende bbbiiioooooommmkaart. De speler die een strijd
start, moet kiezen om ofwel één aaaccctttiiieeekaart te spelen of te passen. Actiekaarten be-
staan zowel uit dddiiieeerrrkaarten die op tafel worden gespeeld als gggeeebbbeeeuuurrrttteeennniiisssssseeennn. Het spel 
verloopt in klokwijzerszin totdat elke speler opeenvolgend gepast heeft of er een 
speler gepast heeft zonder kaarten op hand. Op dat moment geeft de bioomkaart 
punten waarbij de spelers hun winst op het ooovvveeerrrwwwiiinnnnnniiinnngggssspppuuunnnttteeennnssspppoooooorrr aanduiden. De 
dominante speler of spelers op die bioom gaan tevens één vak vooruit op het 
ooovvveeerrrllleeevvviiinnngggsssssspppoooooorrr. De huidige bioomkaart wordt dan terug in de doos gelegd, alle 
gespeelde actiekaarten op de aflegstapel gelegd en de volgende bioomkaart wordt in 
het spel gebracht. Tenslotte trekt elke speler nieuwe actiekaarten, de rondepion wordt
één vak vooruit op het tttiiijjjdddssspppoooooorrr gezet en er kan in een nieuwe ronde gestreden 
worden. Het spel gaat op dezelfde manier verder van bioom naar bioom totdat het 
spel eindigt en de winnaar wordt bepaald.

Spel voorbereiding
Leg het sporen overzicht aan de zijkant zodat alle spelers het kunnen zien. Plaats de
zwarte pion op het “1” vak van het tijdspoor. Iedere speler kiest één van de zes 
spelerskleuren: plaats één blokje van zijn kleur voor de speler (dienend als 
kleurherkenning tijdens het spel), het andere blokje op het “0” vak  van het 
overwinningspuntenspoor en de schijf op het “0” vak van het overlevingsspoor. Op 
het sporen overzicht geeft de pion de huidige ronde weer, geven de blokjes de tijdens 
het spel verdiende overwinningspunten van elke speler weer en de schijven geven het 
niveau van overleving van elke speler weer.

Leg de “Zee” bioomkaart gedekt naast het speelveld. Schud de elf resterende 
bioomkaarten gedekt en neem er hier willekeurig twee uit die terug in de doos
worden gelegd (zonder deze bekend te maken). Leg de negen resterende 
bioomkaarten gedekt boven op de Zee zodat je een trekstapel van tien kaarten krijgt. 
Trek de bovenste kaart en leg die open in het midden van de tafel — op deze bioom
zal de strijd in de eerste speelronde doorgaan. Daarna draai je de bovenste kaart van 
de bioomstapel open. Dit geeft de spelers de mogelijkheid vooruit te plannen voor de 
volgende strijdronde.

Schud alle actiekaarten gedekt en leg deze als trekstapel aan de kant. Geef iedere 
speler zeven kaarten die ze op hand nemen als startkaarten. Kaarten op hand worden 
tijdens het spel gedekt voor de tegenspelers gehouden. Tijdens het spel wordt een 
aflegstapel gevormd naast de trekstapel.

Op een manier naar keuze wordt een startspeler gekozen. Geef deze speler de witte 
startspelerpion. De startspeler zal als eeerste spelen in de eerste strijdronde. De speler 
aan zijn linkerkant zal startspeler worden in de tweede strijdronde, de speler aan zijn 
linkerkant in de derde strijdronde en zo verder rond de tafel tot de tiende en laatste 
ronde.

Je bent nu klaar om het spel te spelen!
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Doel
Het spel eindigt nadat de punten voor de tiende “Zee” bioomkaart werden 
verdeeld. Spelers krijgen of verliezen dan punten volgens hun eindpositie op 
het overlevingsspoor. Hierna wordt de speler met het meeste overwinningspunten 
tot winnaar uitgeroepen.

Verloop van het spel
In elke ronde voert de startspeler zijn beurt uit waarna elke andere speler in
klokwijzerszin zijn beurt uitvoert totdat de ronde eindigt en de punten voor de bioom 
worden verdeeld. Elke speler voert in zijn beurt één van de volgende twee acties uit:

● een actiekaart uit zijn hand spelen; of
● passen.

Een speler die past, is niet uit de huidige strijd, want zijn reeds gespeelde kaarten 
blijven in het spel, maar hij moet blijven “passen” tijdens iedere van zijn verdere 
beurten tijdens de huidige ronde.

Het spel gaat onbeperkt verder rond de tafel totdat één van de volgende voorwaarden 
het onmiddellijk doet eindigen:

● alle spelers hebben gepast; of
● één speler past en die speler heeft exact 0 kaarten op hand.

Op dat moment worden de punten voor de huidige bioom verdeeld, wordt deze bioom
vervangen, worden nieuwe actiekaarten getrokken, wordt de tijdspion vooruit 
geschoven, wordt de startspelerpion doorgegeven en start de volgende ronde.

De bioomstapel
De bioomstapel bestaat uit tien van de twaalf bioom kaarten die in het spel zitten
(twee werden er willekeurig verwijderd tijdens de voorbereiding). De Zee is altijd de 
tiende en laatste bioom en de andere negen komen tijdens de eerste negen ronden 
willekeurig in het spel. De bioom van de huidige ronde ligt altijd open in het midden 
van de tafel en de bioomkaart (indien er nog één is) voor de volgende ronde wordt 
open op de stapel gelegd. Alle biomen hebben twee of meer soorten elementen 
in diverse aantal. Alle biomen, behalve de Zee, hebben één bonus alsook één straf 
die van toepassing is op twee verschillende diersoorten.

Elke spin op deze
bioom gespeeld, levert
+1op de voedselketen
op.

Elke slang op deze
bioom gespeeld, kost
-1 op de voedselketen.

Voorbeeld: De
oerwoud bioom heeft
drie larve symbolen,
twee zaad symbolen

en één water symbool.
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De actiestapel
De actiestapel bestaat uit twee soorten kaarten:
Gebeurtenissen en dieren.

Gebeurtenissen – dergelijke als Extinction 
rechts afgebeeld – leggen zichzelf meestal 
voldoende uit (meer bij kaart verduidelijking 
op pagina 10). Sommige zijn “éénmalige”
gebeurtenissen die worden gespeeld, hun effect 
uitgevoerd en nadien onmiddellijk weggelegd. 
Andere gebeurtenissen zijn “voortdurend”. 
Voortdurende gebeurtenissen hebben ofwel: (1)
een uitgesteld effect of (2) een blijvend effect 
dat tijdens de ronde aktief is. Voortdurende 
gebeurtenissen worden op tafel gespeeld en 
worden meestal pas weggelegd op het einde 
van de ronde. Zie pagina 7 voor meer info.

Elke dierkaart (voorbeeld hieronder) is één van de zes diersoorten– zoogdier, reptiel, 
vogel, amfibie, spin of insect – hetgeen wordt weergegeven door de afbeelding 
bovenaan en onderaan elke kaart [A]. Dieren worden op tafel gespeeld en dragen bij 
tot de “voedselketen” punten [B] voor die speler en die leiden tot het winnen van de 
dominantie OP’s voor de huidige bioom (uitgelegd op pagina 8). Dierkaarten hebben 
tevens één of meer element symbolen onder hun voedselketen waarde [C] die 
eventueel leiden tot de OP’s voor het passende element met de huidige bioom (ook op 
pagina 8). Sommige dierkaarten hebben tevens een onderdrukkingssymbool onder hun 
elementen [D]. Dit geeft de kracht van die kaart, om een dier van de aangeduide soort 
te onderdrukken, weer van zodra ze gespeeld wordt (zie pagina 6). Dieren komen 
“gezond” in het spel—dat betekent met hun zwarte voedselketen waarde naar de 
bioom in het midden van tafel gericht. Als een gezond dier later wordt onderdrukt, 
wordt het 180° gedraaid zodat zijn rode “bedreigde” voedselketen waarde [E] – en 
hiermee gepaard gaande minder element symbolen [F] – naar het midden van de tafel 
gericht is. Een bedreigd dier dat onderdrukt wordt, wordt uit het spel verwijderd.

De rechtse dierkaart is een vogel kaart.

Deze brengt 5 voedselketen punten op
indien gezond, 3 indien bedreigd.

Deze heeft 2 zon elementen indien
gezond, 1 indien bedreigd.

Na het uitspelen, moet deze een reptiel
kaart in het spel onderdrukken.

A

A

B

E

C

F
D
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Actiekaarten spelen
Tijdens zijn beurt en als de speler nog niet heeft “gepast”, moet hij exact één kaart uit 
zijn hand spelen. Hij mag zelf kiezen welke kaart, zowel dier als gebeurtenis.

Dieren spelen
Na het spelen van een dierkaart wordt deze voor de speler gelegd met de gezonde 
(zwarte) voedselketen waarde naar de bioom in het midden van de tafel gericht. Elk
volgend dier door dezelfde speler gespeeld, wordt over het vorige dier gelegd wel-
iswaar een beetje lager en naar rechts. Op deze manier zijn de huidige voedselketen 
waarde, element symbolen, onderdrukkingssymbool en diersoort op de
kaart voor alle spelers duidelijk zichtbaar, zoals hier:

Alle niet-Zee biomen hebben op hun rechterkant twee dier symbolen: het bovenste 
symbool geeft aan welke van de zes diersoorten een +1 voedselketen bonus krijgen 
voor elk van zijn kaarten in spel tijdens deze bioom; het onderste symbool geeft aan 
welke van de zes diersoorten een -1 voedselketen kost krijgen voor elk van zijn 
kaarten in spel tijdens deze bioom.

De huidige voedselketen waarde
van deze speler is 10 (3+5+2). Hij 
draagt een totaal van 4 vlees en 2
zon elementen bij tot de 
puntenverdeling voor het vlees en 
zon van de huidige bioom (als die 
er zijn). Het insect en de vogel zijn 
beiden gezond; het zoogdier werd 
voordien reeds onderdrukt en is nu 
naar zijn bedreigde zijde gedraaid.

Bij het strijden op de Berg bioom 
zou de totale voedselketen waarde van 

de speler hierboven stijgen met 1 (tot 
11) door de aanwezigheid van het 

zoogdier (gezond of bedreigd is 
hierbij onbelangrijk).

Elk amfibie in spel deze ronde zou 
-1 voedselketen waarde kosten.
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Dieren onderdrukken
Telkens er een dierkaart wordt gespeeld die één van de zes 
onderdrukkingssymbolen onder zijn elementen heeft, moet 
die speler onmiddellijk één corresponderend dier van die 
soort in het spel bij om het even welke speler kiezen en die 
onderdrukken. Als er geen corresponderend dier van die soort 
in het spel is op het moment dat de kaart wordt gespeeld,
heeft de onderdrukking geen effect (dit effect wordt niet meer 
toegepast als er bijvoorbeeld tijdens een volgende beurt een 
corresponderend dier van die soort in het spel komt).

Sommige gebeurtenissen kunnen er ook voor zorgen dat er één of 
meerdere dieren onderdrukt worden.

Als er een gezond dier onderdrukt wordt, wordt die kaart 180° gedraaid 
zodat de rode voedselketen waarde naar de huidige bioom gericht is. Een 
dergelijk dier wordt niet meer aanzien als gezond maar wel “bedreigd”—
wat correspondeert met een lagere voedselketen waarde en minder 
elementen.

Als een bedreigd dier onderdrukt wordt, wordt het “uitgestorven”. Verwijder dit dier
uit het spel en leg het op de aflegstapel.

(aflegstapel)
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Gebeurtenissen spelen
Voortdurende gebeurtenissen—Gebeurtenissen met het dubbele pijl symbool
(zoals Nocturnal hieronder) zijn “voortdurende” gebeurtenissen. Als een speler een
voortdurende gebeurtenis speelt, leest hij die luidop en legt hij die nadien op tafel
voor zich. De tekst op de kaart geeft aan of het een voortdurend effect heeft vanaf
het moment van spelen of het een uitgesteld effect heeft dat op een later moment in
de ronde zal uitgevoerd worden.

Eénmalige gebeurtenissen —Gebeurtenissen met het enkele pijl symbool (zoals Ex-
tinction hieronder) zijn de “éénmalige” gebeurtenissen. Als een speler een éénmalige 
gebeurtenis uitspeelt, leest hij die luidop, voert hij het (de) effect(en) op die kaart uit 
en legt die nadien op de aflegstapel.

Indien een gebeurtenis meer dan één effect heeft, worden de effecten in volgorde 
waarop ze op de kaart staan uitgevoerd. Indien niet alle effecten van de gebeurtenis 
volledig kunnen uitgevoerd worden door de huidige spel situatie, voer er dan zoveel 
als mogelijk van uit en negeer de rest.

Bijvoorbeeld: bij het spelen van Nocturnal gebeurt er 
eerst niets. Pas van zodra alle spelers hebben gepast 
(of één speler past zonder kaarten op hand), wordt 
het effect van de kaart uitgevoerd. Dan mag de 
eigenaar van de kaart nog één laatste kaart uit zijn 
hand spelen voordat de punten
worden verdeeld.

Bijvoorbeeld: als Annelids wordt gespeeld, verhoogd 
de voedselketen waarde van alle dieren (zowel gezonde 
als bedreigde) bij die speler in het spel onmiddellijk 
met +1. Daar Annelids een voortdurend effect heeft, 
genieten de dieren, later in de ronde door die speler 
gespeeld, ook van dit voordeel.

Bijvoorbeeld: bij het spelen van Exinction 
worden eerst alle bedreigde dieren onderdrukt. 
(Deze eerste zin wordt genegeerd indien er 
geen bedreigde dieren in het spel zijn). 
Daarna onderdrukt de gebeurtenis alle 
dieren in het spel die geen element hebben 
dat overeenkomt met het huidige bioom. (Er 
gebeurt niets als ze allemaal een element 
hebben in overeenstemming met de bioom). 
Indien beide effecten irrelevant zijn, wordt 
de kaart gewoon afgelegd zonder enig effect.

Nocturnal
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Puntenverdeling op het einde van de ronde
Van zodra (a) elke speler past of (b) één speler past zonder kaarten op hand, eindigt
het spelen van kaarten voor de huidige ronde en worden de punten voor de bioom
verdeeld. Deze puntenverdeling bestaat uit twee delen:

● dominantie punten gebaseerd op de totale voedselketen waarde van elke speler; en
● elementen punten gebaseerd op de overeenkomstige elementen van elke speler.

Puntenverdeling voor de voedselketen
Dominantie—Eerst krijgt de speler of spelers met de hoogste totale voedselketen 
waarde van al hun dieren in spel samen elk X overwinningspunten, waarbij X de 
huidige ronde is (1 tot 10, zoals aangegeven door de positie van de rondpion op het 
tijdsspoor).

De eerste bioomkaart is altijd 1 OP waard voor diegene die de
hoogste voedselketen waarde heeft op het einde van de eerste ronde. In

geval van gelijkstand krijgen alle desbetreffende spelers 1 OP. De laatste
(Zee) bioom is altijd 10 OP’s waard voor elke dominante speler.

Overleving—Daarna verplaatst elke speler, die voor de huidige bioom dominantie
punten gekregen heeft, zijn gekleurde schijf één vak vooruit op het overlevingsspoor.

Puntenverdeling voor de elementen
Voor elk type element symbolen (gras, larve, vlees, zaad, zon of water) op de huidige 
bioom krijgt de speler of spelers met het hoogste totaal aantal van die elementen op 
al zijn dieren in spel X overwinningspunten, waarbij X het aantal van deze element 
symbolen vermeld op de bioom is.

Voorbeeld puntenverdeling: Het is de zesde ronde en er
zijn drie spelers aan het strijden voor de Berg.  Bob
heeft in totaal 10 voedselketen waarde, Kris 11 (met +1
voor het zoogdier) en Alex 12 (ook +1). Alex heeft het
hoogste totaal en krijgt daarom 6 overwinningspunten
en een vak vooruit op het overlevingsspoor.

De dieren van Kris hebben het meeste vlees elementen
dus krijg hij 3 overwinningspunten (er zijn 3 vlees
symbolen op de Berg). Er is een gelijkstand bij de drie
spelers voor het meeste zon elementen dus krijgen ze
allemaal 2 overwinningspunten. Niemand heeft een zaad
element dus krijgt niemand 1 overwinningspunt. Het
water element van Bob is irrelevant.

Kris
Alex

Bob
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Einde van een ronde
Ronden 1-9
Nadat de puntenverdeling volledig is uitgevoerd voor elk van de ronden 1 tot 9,
leggen de spelers het spel klaar voor de volgende ronde op de volgende manier:

● leg het huidige bioom terug in de doos en dus uit het spel; daarna

● leg de bovenste (open) kaart van de bioomstapel in het midden van de tafel—deze
wordt het bioom waarvoor de spelers de volgende ronde zullen strijden; daarna

● draai de bovenste kaart van de bioomstapel open (als er nog één is); daarna

● leg alle dieren en voortdurende gebeurtenissen momenteel in spel op de 
aflegstapel; daarna

● indien dit het einde van de 3de of 9de ronde is (enkel en alleen dan), wordt de 
aflegstapel geschud en wordt dit de nieuwe actietrekstapel; daarna

● iedere speler trekt 2 nieuwe actiekaarten van bovenop de trekstapel; daarna

● schuif de zwarte pion één vak vooruit op het tijdsspoor om de nieuwe ronde aan te 
geven. Is deze verplaatsing van vak 9 naar vak 10 (strijd voor de Zee bioom), dan 
trekt elke speler X extra actiekaarten. Hierbij is X het getal in het vak op het
overlevingsspoor waarop de speler staat; daarna

● de speler met de witte pion geeft deze door aan de speler aan zijn linkerkant—
hiermee wordt deze laatste speler de startspeler en begint hij de nieuwe ronde.

Ronde 10
Nadat de puntenverdeling van ronde 10 is uitgevoerd, eindigt het spel.

Einde van het spel
Na tien rondes eindigt het spel. Vooraleer de winnaar wordt bepaald, is er nog een
eindtelling op de volgende manier:

● De speler of spelers op het hoogst genummerde vak op het overlevingsspoor    
krijgen elk 5 bonus overwinningspunten.

● De speler of spelers op het laagst genummerde vak op het overlevingsspoor
verliezen elke 5 overwinningspunten.

De speler die hierna het meeste totaal aantal overwinningspunten heeft, is de
winnaar. Bij gelijkstand is de speler, onder degenen met gelijkstand, het hoogst op
het overlevingsspoor de winnaar. Indien ook daar een gelijkstand is, wint de speler
met het meeste actiekaarten nog op hand. In het onwaarschijnlijke geval dat er dan
nog een gelijkstand is, wordt de overwinning gedeeld.
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Verduidelijking gebeurtenis kaarten
ANNELIDS— Er is geen verschil als de dieren gezond of bedeigd zijn.

AUTOTROPHS— Bijvoorbeeld toegepast op de afbeelding op pagina 8, Bob zou 2
water en 4 zon (in plaats van respectievelijk 1 en 2) elementen hebben bij de
puntenverdeling indien hij Autotrophs had gespeeld.

BIODIVERSITY— Er is geen verschil als de dieren gezond of bedreigd zijn.

CATASTROPHE— Alle dieren, jouw eigen dieren inbegrepen (als er zijn).

DETRITIVORE— In tegenstelling tot het leggen van een bedreigd dier op de
aflegstapel zoals normaal, neem je het dier op hand en wordt deze gebeurtenis op de
aflegstapel gelegd. Het moet geen van jouw eigen dieren zijn. Indien er meerdere
bedreigde dieren gelijktijdig onderdrukt worden (door Catastrophe bijvoorbeeld), kan
jij kiezen welke dierkaart je op hand neemt.

DOMINATION— Zij kiezen wat ze afleggen, niet jij. Dit heeft geen effect op een
speler zonder kaarten op hand.

EVOLUTION— Het moet geen van jouw eigen dieren zijn.

EXTINCTION— Het eerste effect onderdrukt alle bedreigde dieren, jouw eigen
inbegrepen (als er zijn). Het tweede effect heeft geen uitwerking bij de Zee bioom.

HIBERNATION— Het moet geen van jouw eigen dieren zijn.

IMMIGRANTS— Merk op dat dieren die bedreigd in het spel komen, het
onderdrukkingseffect niet zullen veroorzaken ( dit is namelijk enkel aan de gezonde
dierkant afgebeeld). Deze gebeurtenis werkt niet met terugwerkende kracht op dieren
reeds in spel.

INSTINCT— Als je bijvoorbeeld nog 3 kaarten op hand hebt na het spelen van deze
gebeurtenis, mag je 3+1=4 nieuwe kaarten trekken.

METAMORPHOSE — Dit geldt ook voor de bedreigde dieren van jouw
tegenspelers, niet enkel jouw eigen dieren.

NICHE HABITATS— Geef de kaarten gedekt door. Dit wordt gelijktijdig
uitgevoerd: je kunt niet naar jouw nieuwe kaart kijken alvorens te kiezen welke jij
zelf zal weggeven. Spelers zonder kaarten op hand geven nul kaarten door als deze
gebeurtenis wordt gespeeld (maar zullen wel een kaart krijgen).

NOCTURNAL— Je moet geen extra kaart spelen: het effect van Nocturnal is
optioneel. Het spelen van de extra kaart gebeurt onmiddellijk nadat de laatste speler
past (of er een speler zonder kaarten op hand past; of wanneer een Solar Flare wordt
gespeeld) maar vóór de puntenverdeling van de huidige ronde uitgevoerd wordt.

OMNIVORE— Een gezond dier dat later bedreigd wordt, verliest deze bonus en
vice versa.

REGRESSION— Alle dieren van de gekozen soort, jouw eigen dieren inbegrepen
(als er zijn).

SOLAR FLARE— Indien Solar Flare wordt gespeeld en een speler heeft Nocturnal
al in spel, dan mogen ze nu hun extra kaart spelen; ga daarna onmiddellijk naar de
puntenverdeling van de bioom.

WANDERLUST— Gewisselde dieren behouden hun huidige gezonde/bedreigde
toestand. Geen enkele van de gewisselde dieren moet uit jouw eigen speelveld
komen.
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Woordenschat
Actiestapel—De stapel met120 dier/gebeurtenis kaarten waarmee de spelers strijden.

Dier—Een actiekaart met een voedselketen waarde, één of meer element symbolen
en mogelijks een onderdrukkingssymbool. Elke dierkaart behoort tot één van de zes
diersoorten.

Diersoort—Amfibie, spin,
vogel, insect, zoogdier en reptiel.

Bioom—Toendra, Berg, Woestijn, Woud, Oerwoud, Savannah, Moeras en Zee.
Tijdens elk spel vormen hiervan tien van de twaalf die in het spel zitten de
bioomtrekstapel. Eén bioom wordt getrokken waarvoor de spelers strijden en de
bioom voor de volgende ronde wordt steeds open op de trekstapel gelegd. De Zee
bioom is altijd de laatste.

Element—Gras, larve, vlees, zaad, zon en
water. De elementen stellen abstract de
grondstoffen voor die de verschillende
dieren nodig hebben om te overleven.
Element symbolen staan op de dierkaarten
om de “noodzaak” en op de bioomkaarten
om de “voorraad” weer te geven.

Bedreigd—Een dier in het spel met zijn rode voedselketen waarde naar de huidige
bioom gericht. De symbolen op de gezonde kant worden genegeerd bij een bedreigd
dier.

Gebeurtenis—Een actiekaart zonder voedselketen waarde erop en met een tekstvak
onderaan. Eénmalige gebeurtenissen worden weggelegd na het spelen ervan.
Blijvende gebeurtenissen worden op tafel gelegd na uitspelen ervan als herinnering
van hun voortdurend of vertraagd effect.

Voedselketen—De grote getallen in de linker bovenhoek (zwart: gezond) en de
rechter onderkant (rood: bedreigd) op alle dierkaarten. Het totale voedselketen
waarde van een speler leidt tot het winnen van de dominantiepunten van de huidige
bioom en het opklimmen op het overlevingsspoor.

Gezond—Een dier in het spel met zijn zwarte voedselketen waarde naar de huidige
bioom gericht. Van nature komen dieren gezond uit de hand van een speler in het 
spel. De symbolen op de bedreigde kant worden genegeerd bij een gezond dier.

Onderdrukt—Een gezond dier onderdrukken, leidt ertoe dat het
bedreigd wordt. Een bedreigd dier onderdrukken, leidt ertoe dat het uit
het spel wordt verwijderd. Onderdrukking is altijd verplicht, zelfs als het
betekent dat je één van jouw eigen dieren moet onderdrukken.

Overwinningspunt (OP)—Worden door elke speler tijdens het spel verzameld,
meestal tijdens de puntenverdeling op het einde van een ronde maar sommige
gebeurtenissen leveren overwinningspunten op tijdens een ronde. Het meest aantal
OP op het einde van het spel bepaalt de winnaar.
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