Spelregels
Een spel ontworpen door Chad Jensen

Inleiding
90.000 V.C. – Een grootse ijstijd is op komst. Een nieuwe
reusachtige strijd voor aardse heerschappij wordt
onopzettelijk gestart tussen de verschillende
diersoorten.
Dominant Species is een abstract spel dat een klein
deeltje van de oudheid weergeeft: de langzame
opkomst van een ijstijd en wat dat als gevolg heeft voor
de levende wezens die zich trachten aan te passen aan
de traag veranderende aarde.
Elke speler vervult de rol van één van de 6 belangrijkste
diersoorten: zoogdier, reptiel, vogel, amfibie, spin of
insect. Elk van hen begint het spel min of meer in een
gebalanceerde toestand die ook in verhouding met
elkaar staat. Maar dat zal niet zo blijven: het is wel
degelijk "de wet van de sterkste".
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Door het strategisch plaatsen van actiepionnen streven
spelers naar dominantie op zoveel mogelijk
verschillende terreintegels om op die manier kaarten
met krachtige effecten te bekomen. Spelers willen hun
soort ook verder verspreiden om meer punten te
behalen met hun dier. De spelers zullen dit onder
andere via de speciation, migration en adaptation acties
doen.
Dit alles leidt uiteindelijk tot het einde van het spel - de
laatste fase van de ijstijd - waar de speler die het meeste
overwinningspunten heeft behaald zijn dier als
Dominante soort gekroond wordt.
Maar er wordt best iemand snel dominant want het
wordt enorm koud ...
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 deze spelregels
 één speelbord
 6 diersoortbordjes
 27 kaarten: 1 survival kaart en 26 dominantie kaarten
 31 grote en 12 kleine zeshoekige tegels, om de Aarde samen
te stellen.
 330 houten blokjes die de soort voorstellen van de 6
dierklassen.
 60 houten cilinders voor de dieren: actiepionnen.
 60 houten kegels gebruikt als dominantiepionnen voor de
dieren
 120 ronde schijfjes: de elementen
 6 vierkante fiches, om het initiatief van de dieren aan te
geven (speelvolgorde tijdens de planningsfase)
 Een stoffen zakje

Speloverzicht
De grote zeshoekige tegels worden tijdens het spel gebruikt
om het steeds uitbreidende landschap samen te stellen zoals
het er duizend eeuwen geleden zou kunnen uitgezien hebben.
De kleinere toendra tegels worden op de grotere tegels
geplaatst bij het inzetten van de ijstijd, waardoor het terrein
naar toendra herleid wordt.
De cilindrische actiepionnen (AP's) sturen het spel. Elke AP
geeft een speler de mogelijkheid om verschillende acties uit te
voeren, die kunnen worden gekozen zoals: speciation,
environmental change, migration of glaciation. Nadat ze op
het actie overzicht zijn geplaatst tijdens de planningsfase,
wordt de bijhorende actie uitgevoerd door de speler tijdens de
uitvoeringsfase.
Spelers proberen de overlevingskansen van hun dier te
verhogen en hinderen hun tegenspelers om hetzelfde te doen,
in de hoop hierdoor overwinningspunten (OP's) te verdienen.
De verschillende kaarten kunnen hierbij helpen en geven aan
de spelers een eenmalig voordeel of de mogelijkheid om
herhaaldelijk OP’s te scoren.

In deze spelregels vind je verschillende van deze kaders. Deze
kaders bevatten voorbeelden, verduidelijkingen, speeltips en
andere nuttige zaken om het je gemakkelijker te maken.

Tijdens het spel zullen soort blokjes worden toegevoegd,
verplaatst en verwijderd van de tegels in het spel (de Aarde).
Elementfiches worden toegevoegd en verwijderd van zowel de
dieren als de Aarde.
Aan het einde van het spel wordt nog een eindtelling
uitgevoerd voor iedere tegel. De speler met het dier met de
meeste OP's wint het spel.
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Woordenschat
Actiepionnen (AP's): De set houten cilinders die de
spelers elke speelbeurt gebruiken om de acties aan te
duiden die ze willen uitvoeren.
Diersoort: Zoogdier, reptiel, vogel amfibie, spinachtige of
insect. Eén van de 6 diersoorten die door een speler wordt
beheerd tijdens het spel. Elke diersoort wordt op de Aarde
voorgesteld door een set gelijkgekleurde soort blokjes. Elk dier
heeft een diersoortbordje en een initiatieffiche.
Bonus OP's:
Sommige acties
of gevolgen van
kaarten leveren de speler bonuspunten op. Om de
bonuspunten te bepalen gebruik je het Bonus Point Track
linksonder op het speelbord. De bovenste rij van het
bonuspuntenspoor geeft het aantal aan dat bepaald wordt
door de actie of de kaart, bijvoorbeeld: hoeveel toendra tegels
worden bezet door een dier tijdens de Survival actie (zie blz.
20), het vakje daaronder geeft het aantal OP's aan dat je
verdient voor dat aantal.

Voedselketen—Wordt gebruikt om
onder andere gelijkstanden te beslissen
bij een puntentelling tijdens een
dominantie actie.
De voedselketen van boven naar
beneden (best tot slechtst):
● Zoogdier
● Reptiel
● Vogel
● Amfibie
● Spin
● Insect

Initiatieffiches—De set van zes
vierkante fiches wordt op het
Initiatiefspoor gebruikt om de volgorde
van het plaatsen tijdens iedere Planning
Fase weer te geven.

Dominantie kaarten: De set van 26
kaarten waaruit de speler gaat kiezen
telkens een tegel wordt gescoord waarop
zijn dier dominant is. Dominantie kaarten
geven de speler eenmalige voordelen.
Eén van deze kaarten: "Ice Age", luidt het
einde van het spel in.
De "Survival" kaart is geen dominantie
kaart, hiervoor zijn specifieke regels van
toepassing (zie blz. 20).

Overeenkomstig—Het aantal elementen “A” op het
diersoortbordje van een speler vermenigvuldigt met het aantal
van datzelfde element “A” op een tegel bezet door de soort van
die speler. Hierbij wordt het overeenkomstig element “B”,
overeenkomstig element “C”, enz. bijgeteld om het totaal
aantal overeenkomstige elementen van alle types te bekomen.

Dominantie: Als minstens 1 van jouw soort op een
tegel aanwezig is waarvan jouw dier meer
overeenkomstige elementen heeft dan elk ander dier
met zijn soort op dezelfde tegel.
Landschap: de groep van tegels die op het speelbord zijn
geplaatst in het gedeelte met de zeshoekige rastervelden. De
spelers plaatsen elementen, hun diersoort en
dominantiepionnen op de tegels die samen de Aarde vormen.
Elementen:
Gras, larve, vlees,
zaad, zon en water.
Deze ronde schijfjes stellen de middelen voor die de
verschillende dieren nodig hebben om te overleven. De
elementen worden op de diersoortbordjes gelegd om de
behoefte aan te geven en op de Aarde om het aanbod aan te
geven. Op de Aarde worden de elementschijfjes op de hoeken
van de tegels geplaatst, hierdoor kan een element beschikbaar
zijn op drie verschillende tegels tegelijk.

Spelregels

Bedreigd—Elke soort in het spel op een tegel waarop geen
enkele van de elementen op die tegel overeenkomen met de
deze van het dier van de speler (of als alle elementen van de
tegel zijn verwijderd).

Zie tekening op pagina 7.
Soort—Elk klein houten blokje geeft één soort weer. Elk
blokje van dezelfde kleur geeft de verschillende soort
behorend tot één enkele dierklasse weer (in de echter
wereld gekend als “diersoort”).
Terrein—Toendra, gebergte, woestijn, bos, oerwoud, savanne,
moeras of zee. Elke tegel die mee de aarde maakt, is één van
deze acht terrein types.
Tegel—De grote hexagonale stukken
die de verschillende terrein types
weergeven. Deze vormen het speeloppervlak (Aarde) aan het begin van
het spel. Deze worden tijdens het spel
gebruikt om de Aarde uit te breiden.
Overwinningspunt (OP)—Tijdens het spel verzameld door elk
dier. Hoogst aantal OP’s bepaalt op het einde de winnaar.
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Spelvoorbereiding
Het speelbord

De elementen
Neem twee van elk van de zes element types en leg ze op de
tegels van de Aarde zoals aangegeven op het speelbord.

Plaats het speelbord open in het midden van de tafel.

Leg deze elementschijfjes zodat ze lichtjes elke tegel, die aan
dit kruispunt grenst, overlappen.

De dieren

Verzamel de resterende elementen en gooi die in het stoffen
zakje zodat hieruit kan getrokken worden.

Laat elke speler een dier kiezen waarmee hij wil spelen.
Geef elke speler het diersoortbordje volgens zijn keuze.
Om af te wisselen kan je één diersoortbordje willekeurig
aan elke speler toekennen.
Op pagina 17 vind je een variant voor de toekenning van
diersoorten in een spel met 2 of 3 spelers.
In omgekeerde voedselketenvolgorde – dus insecten
eerst, dan spinnen, dan amfibieën, enz. – leggen spelers
hun vierkante dier initiatieffiche in de vakken onder de
“Initiative” vermelding.
Als er minder dan zes spelers zijn, zullen er één of meer
van de meest rechtse vakken in deze sectie vrij blijven
tijdens het ganse spel.
Leg niet gebruikte diersoortbordjes – samen met hun
initiatieffiche – terug in de doos: deze zullen niet gebruikt
worden.

De tegels
Leg één grote tegel behorende tot één van de zeven niettoendra terrein types op de aangeduide positie in het
midden van het speelbord. Leg een toendra tegel
bovenop de zee tegel.
Leg de elf overblijvende toendra tegels in een open stapel
op de “Glaciation Tiles” sectie op het speelbord.
Schud de 24 overblijvende grote tegels gedekt. Maak
hiermee drie (gedekte) stapels van elk 8 grote tegels. Leg
deze stapels op de drie “Wanderlust Tiles” secties op het
speelbord. Draai de bovenste tegel van elke stapel om
zodat die open komen te liggen.

De kaarten
Leg de Survival kaart voorlopig opzij.
Haal de Ice Age kaart uit de stapel dominantiekaarten.
Schud de 25 overblijvende dominantiekaarten samen. Leg
de Ice Age kaart gedekt naast het speelbord. Leg de
geschudde stapel dominantiekaarten gedekt bovenop
deze kaart, die de trekstapel wordt.
Trek de bovenste vijf kaarten van deze trekstapel en leg
ze open in de “Available Dominance Cards” sectie op het
speelbord.
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Trek willekeurig 4 elementen uit het stoffen zakje—leg ze op
het speelbord in de vier aangeduide vakken (degene met het
“blad” symbool) naast de “Adaptation” vermelding.
Trek nog willekeurig 4 extra elementen om de blad vakken
naast de “Abundance” vermelding op te vullen. En nog eens
willekeurig 4 elementen voor de blad vakken naast de
“Wanderlust” vermelding.

De soort
Uit alle houten speelstukken kiest elke speler een kleur
waarmee hij zijn dier voorstelt. Uit hun gekleurde
speelstukken haalt elke speler de tien kegels (te gebruiken als
dominantiepionnen) alsook het volgende aantal cilinders (te
gebruiken als actiepionnen) en blokjes (om hun persoonlijke
voorraad van de soort te maken):
● spel met 6-spelers – 3 cilinders en 35 blokjes
● spel met 5-spelers – 4 cilinders en 40 blokjes
● spel met 4-spelers – 5 cilinders en 45 blokjes
● spel met 3-spelers – 6 cilinders en 50 blokjes
● spel met 2-spelers – 7 cilinders en 55 blokjes
Leg de resterende cilinders en blokjes terug in de doos.
Gebruik van elke speler een blokje om zijn OP’s aan te duiden:
leg ze op het “0” vak van het overwinningspuntenspoor.
Elke speler neemt hierna blokjes uit zijn persoonlijke voorraad
en legt deze op bepaalde starttegels zoals hierna aangegeven:
● Insecten – 2 op savanne, 1 op moeras en woestijn
● Spinnen – 2 op oerwoud, 1 op bos en moeras
● Amfibieën – 2 op moeras, 1 op oerwoud en savanne
● Vogels – 2 op bos, 1 op gebergte en oerwoud
● Reptielen – 2 op woestijn, 1 op savanne en gebergte
● Zoogdieren – 2 op gebergte, 1 op woestijn en bos
Met minder dan zes spelers worden deze instructies niet
uitgevoerd voor dieren die niet meespelen. Merk op dat elk
dier start met dominantie op zijn bezette tegel.

Start het spel
Het spel begint nu met de eerste ronde: de planningsfase. De
speler, die het dier beheert waarvan de initiatieffiche het
meeste links op het initiatiefspoor ligt, plaatst zijn eerste AP.
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Aarde

De elementen

De grote en kleine hexagonale tegels zullen, wanneer ze
toegevoegd worden aan het hexagonaal speelveld op het
speelbord, de “Aarde” samenstellen. Dit wordt het
speelgebied waar het grootste deel van het spel doorgaat.
De soorten die tot een dier behoren zullen op tegels van de
Aarde geplaatst worden, komende vanuit de eigen
persoonlijke voorraad. De soorten die op Aarde verwijderd
worden voor om het even welke reden behalve Glaciation
(zie pagina 13) worden uit het spel genomen en terug in de
doos gelegd—NIET terug in de persoonlijke voorraad.
Elementen worden op de hoeken van de Aarde tegels of op
een diersoortbordje of op het actie overzicht gelegd of
zitten nog in het stoffen zakje.

Dit zijn de ronde fiches die de zes elementen,
gebruikt in Dominant Species,
voorstellen: gras, larve, vlees, zaad,
zon en water.
Een element stelt de “voorraad”
voor als het op een tegel op Aarde
wordt gelegd. Een element stelt de
“nood” voor als het op een
diersoortbordje ligt. Samen geven deze
de “overeenkomstige” elementen van
een dier op elke tegel van de Aarde.

Stoffen zakje
De elementen worden in het stoffen zakje bewaard indien
ze niet op een diersoortbordje, niet op een actie overzicht
en niet op een aarde tegel liggen. Telkens er een nieuw
element nodig is, wordt dit altijd uit het stoffen zakje
getrokken. Omgekeerd wordt ook ieder element dat van
een diersoortbordje of het speelbord wordt weggenomen
terug in het stoffen zakje gestoken voor later gebruik.

De kegelvormige dominantiepionnen worden op Aarde
tegels geplaatst indien het corresponderend dier de
dominantie daar kan opeisen.
Nieuwe (grote) zee, moeras, savanne, oerwoud, bos,
woestijn en gebergte tegels worden aan de randen van de
Aarde toegevoegd wanneer spelers de Wanderlust actie
uitvoeren. Deze worden van bovenop de drie trekstapels
genomen.
Nieuwe (kleine) toendra tegels worden van de toendra
trekstapel genomen en op een bestaande (grote) tegel
gelegd als spelers de Glaciation actie uitvoeren. Dit
verandert de grote tegel in een toendra tegel voor de rest
van het spel.
Tegels die elkaar aan een zijde raken, worden
“aangrenzend” aan elkaar genoemd.
Zelfs al is de toendra tegel iets kleiner dan de tegel waarop die
ligt – en daarom de zes tegels, die deze mogelijks kunnen
omringen, niet echt raakt – wordt deze alsnog als aangrenzend
aan de omringende tegels beschouwd. Dit omdat het de tegel
eronder in toendra verandert die wel de tegels ernaast raakt.

VOORBEELD OVEREENKOMSTIGE ELEMENTEN: In de
tekening rechts domineren de insecten de woestijn tegel
zelfs met minder soort blokjes dan de amfibieën.
Dominantie wordt gebaseerd op kwaliteit, niet op
kwantiteit.
De insecten hebben een totaal van 3 overeenkomstige
elementen (1 gras + 1 gras + 1 larve + 0 water) terwijl de
amfibieën slechts 2 overeenkomstige elementen (1 larve + 1
larve + 0 vlees + 0 water zelfs drie keer) hebben.
Zelfs met enkel zijn twee zon elementen kunnen de
reptielen onmiddellijk de dominantie, met een totaal van 6
overeenkomstige elementen (2 zon x 3 overeenkomsten
elk), opeisen van de insecten op voorwaarde dat de reptielen één van hun blokjes naar de woestijn laat migreren.
Merk op dat de amfibieën de savanne (3 tegen 2) zouden
domineren als ze daarheen zouden migreren.
Merk ook op dat de reptielen in de savanne zouden
bedreigd worden als het zon element tussen beide tegels
zou verwijderd worden, gezien ze daar niet langer een
overeenkomstig element zouden hebben.
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Overeenkomstige elementen

Dominantie

Bepaalde effecten vereisen van de speler de
“overeenkomstige” elementen van zijn dier op een tegel te
bepalen. Om de overeenkomstige elementen van een dier op
een bepaalde tegel te bepalen, doe het volgende:

Een dier heeft “dominantie” op een tegel als het ten minste
één van zijn soort op die tegel heeft en als dat dier meer
overeenkomstige elementen op die tegel heeft dan eender
welk ander dier op die tegel. Bij gelijkstand voor het meeste
overeenkomstige elementen krijgt geen enkel dier de
dominantie op die tegel.

● tel het aantal keren dat het meest linkse element van het
dier op de tegel voorkomt;
● voeg hierbij het aantal keren dat het tweede element van
het dier op de tegel voorkomt;
● herhaal dit voor het derde, vierde, vijfde en zesde element
van het dier, indien aanwezig, om de totale som te bekomen.
Zie de tekening hieronder.

Bedreigde soort
Iedere soort die een tegel bezet waarmee zijn dier exact 0
overeenkomstige elementen mee heeft, wordt “bedreigd”
genoemd.
Een bedreigde soort is kwetsbaar voor eliminatie tijdens de
Extinction actie en kan dominantie op een tegel niet opeisen.

Een bedreigde soort kan nooit de dominantie opeisen, zelfs
als dit dier als enige zijn soort op die tegel heeft.
Dominantie op een tegel wordt aangegeven door het plaatsen
van een houten kegel in de kleur van de speler. Dominantie
kan te allen tijde gewonnen en verloren worden en is
onmiddellijk van toepassing. Het is tevens de
verantwoordelijkheid van de spelers – niet vanzelfsprekend
door de regels – de wissel van dominantie uit te voeren.
In andere woorden, dominantie (of het verlies ervan) moet
mondeling en fysisch opgeëist worden en is niet automatisch. Dus
eenmaal dominantie op een tegel werd vastgesteld, blijft die
dominantie in werking tenzij en totdat een andere speler: (a) er de
dominantie opeist voor zijn eigen dier of (b) er een gelijkstand voor
het meest aantal overeenkomstige elementen aangeeft en dus de
dominantiepion van het vorige dier verwijderd.
Spelers zullen meestal willen nazien of er geen dieren zijn die
dominantie hebben gewonnen of verloren op het einde van die
acties die het plaatsen en verwijderen van elementen beïnvloeden—
de Adaptation of Depletion acties bijvoorbeeld.
Ieder dier heeft 10 dominantie kegels. Dit is geen eindlimiet:
als een dier in het onwaarschijnlijke geval 11 of meer tegels
domineert, mag je dit op een manier naar keuze aanduiden.

Spelregels
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Soort

Actie overzicht

De houten blokjes geven de “soort” weer waarmee een dier
zichzelf zal mee voorstellen op Aarde. De meeste soorten liggen
in de persoonlijke voorraad van de speler aan het begin van het
spel. De meeste hiervan zullen uiteindelijk de tegels van de
Aarde bezetten (of erop geplaatst worden). Indien een soort
van Aarde wordt verwijderd omwille van een reden anders dan
Glaciation, wordt deze permanent uit het spel verwijderd.
Een speler is nooit “uit het spel”, zelfs indien hij geen soort meer
in zijn persoonlijke voorraad heeft en zijn laatst overgebleven
soort op Aarde verliest. Een dier in een dergelijk dilemma kan
bijvoorbeeld de actie speciate of migrate niet meer kiezen. Hij
kan echter steeds andere acties uitvoeren (en behoudt zijn OP’s).

Dit is het grote roze-grijs omkaderd gebied aan de rechter
kant van het speelbord. Het actie overzicht is, bij wijze van
spreken, de “motor” van het spel en zal de noden en
wensen van elke speler duidelijk aangeven om de
verspreiding van hun dier op Aarde te bevorderen.
Het actie overzicht:

Persoonlijke voorraad
De soort van een dier wordt in een stapel voor de
corresponderende speler gelegd voordat ze op een tegel op
Aarde worden geplaatst— een dergelijke stapel wordt
“persoonlijke voorraad” genoemd. Telkens een soort op de
Aarde wordt geplaatst, wordt die uit de persoonlijke voorraad
van de speler genomen. Maar telkens een soort van de Aarde
wordt verwijderd voor een reden anders dan Glaciation, dan
wordt die terug in de doos gelegd en dus uit het spel
verwijderd (niet terug in de persoonlijke voorraad van de
speler).

Overwinningspuntenspoor
Het “Overwinningspuntenspoor” staat rondom het
speelbord. Hierop zal elk dier met zijn aangeduid blokje zijn
huidige OP’s bijhouden tijdens het spel.
Telkens een dier OP’s behaalt of verliest, wordt zijn blokje
corresponderend vooruit of achteruit op het
overwinningspuntenspoor verplaatst. Plaats een reserve
blokje van dezelfde kleur in het “+100” vak indien een dier
meer dan 100 OP’s behaalt. OP’s mogen nooit onder 0 komen.
Het reserve blokje mag een eerder uit het spel verwijderd
blokje zijn.
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Spelverloop

Uitvoeringsfase

Dominant Species wordt over een aantal ronden gespeeld
waarin alle spelers min of meer simultaan spelen. Elke
ronde is opgedeeld in drie fasen:
Planningsfase
Uitvoeringsfase
Opruimfase

Tijdens de uitvoeringsfase worden de, in de voorgaande
planningsfase op het actie overzicht geplaatste, AP’s één per
één van boven naar beneden en van links naar rechts
weggenomen. De bijhorende acties worden uitgevoerd door
de corresponderende speler. De volgorde is dus:
1. Initiative/Initiatief
2. Adaptation/Aanpassing
3. Regression/Achteruitgang
4. Abundance/Overvloed
5. Wasteland/Braakland
6. Depletion/Uitputting
7. Glaciation/Ijswerking
8. Speciation/Voortplanting
9. Wanderlust/Uitzwerfdwang
10. Migration/Migratie
11. Competition/Competitie
12. Domination/Dominantie

Tijdens de Planningsfase plaatsen spelers om beurt hun
beschikbare actiepionnen (AP’s) op de “oogbal” vakken van
het actie overzicht dat de rechterkant van het speelbord
domineert. Elke AP zal een actie aangeven dat door de
speler tijdens de Uitvoeringsfase zal worden uitgevoerd. Elk
actievak mag slechts één AP bevatten dus “eerst komen,
eerst gewonnen”.
Tijdens de Uitvoeringsfase – die begint van zodra alle
beschikbare AP’s voor de huidige ronde werden geplaatst –
worden de AP’s van het actie overzicht weggenomen van
boven naar beneden en van links naar rechts. Elke keer een
AP op deze manier wordt weggenomen, voert de
corresponderende speler de actie in de titel van deze sectie
uit (zoals “Glaciation/IJsvorming” of “Migration/Migratie”).
Tijdens de Opruimfase (pagina 20) kan een soort uitsterven
en kan een speler OP’s behalen met de Survival Card. Als
hierna het spel nog niet ten einde is, wordt het actie
overzicht terug klaar gelegd voor de volgende ronde.
Het spel gaat op deze manier verder van ronde naar ronde
totdat het spel eindigt en de laatste puntentelling wordt
uitgevoerd (pagina 20).

Vrijwillige acties
Acties zijn nooit verplicht: bij het wegnemen van een AP van
een speler van het actie overzicht mag hij vrijwillig kiezen de
toegestane acties volledig niet uit te voeren.

Sectie overslaan
De meeste secties van het actie overzicht kunnen
overgeslagen worden indien er geen AP’s staan. Er zijn
echter volgende uitzonderingen:
● Regression/Achteruitgang—dit gedeelte heeft altijd

Planningsfase
Tijdens elke ronde plaatsen spelers in de planningsfase, elk
om beurt, in de initiatief volgorde van links naar rechts, één
van hun beschikbare AP’s op een vrij “oogbal” actievak op
het actie overzicht. Op elk oogbal vak kan slechts één enkele
AP geplaatst worden.
AP’s kunnen niet op niet-oogbal vakken, zoals deze met het
spin symbool in de Competition gedeelte, geplaatst worden.
Nadat het laatste dier in Initiatief volgorde een AP heeft
geplaatst, eindigt de huidige “beurt” en begint er een
nieuwe beurt met het dier vooraan op het Initiatief spoor.
Beurten gaan verder in links naar rechts Initiatief volgorde
totdat geen enkel dier nog een beschikbare AP heeft.
Telkens een dier aan de beurt is dat geen beschikbare AP’s
meer heeft, wordt deze simpelweg overgeslagen. Dieren die
niet meespelen worden ook overgeslagen.

Spelregels

invloed op alle dieren met overeenkomstige toegevoegde
elementen;
● Wasteland/Braakland—dit gedeelte heeft altijd invloed op

alle toendra tegels met overeenkomstige elementen;

● Speciation/Voortplanting—de insecten krijgen altijd de

kans één enkele soort aan het speelbord toe te voegen;

● Competition/Competitie—de spinnen krijgen altijd de kans

om te concurreren tegen één enkele tegenstrijdige soort.

De verschillende acties worden op de volgende pagina’s in
detail uitgelegd en zijn in dezelfde volgorde, als waarin ze
tijdens het spel worden uitgevoerd, weergegeven.
De acties zijn ook in volgorde van uitvoering op het
diersoortbordje van elke speler in het kort weergegeven.
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Initiative/Initiatief

Adaptation/Aanpassing

De hier geplaatste AP wordt aan het begin van de
uitvoeringsfase verwijderd. De corresponderende speler
voert de volgende acties uit:
● Wissel het initiatieffiche van zijn dier op het Initiatiefspoor
om met het initiatieffiche van het dier onmiddellijk links
ervan—dus eigenlijk één plaats vooruit schuiven op het
Initiatiefspoor. Negeer deze actie als het dier dat de actie
uitvoert al het eerste vak (meest links) op het Initiatiefspoor
bezet.

Nadat de eventuele Initiative actie werd uitgevoerd, worden
de AP’s van dit gedeelte één per één van links naar rechts
weggenomen. Na het wegnemen van een AP van een dier
kiest de corresponderende speler één van de elementen
momenteel aanwezig in dit gedeelte. Het gekozen element
wordt van het actie overzicht weggenomen en op een leeg
(grijs) element vak op het diersoortbordje van dat dier
gelegd.

● Plaats de zopas verwijderde AP in een vrij oogbal vak naar
keuze.

Geen enkel dier mag ooit meer dan zes elementen hebben
op zijn diersoortbordje (voorgedrukte en toegevoegde
elementen samengeteld). Indien het dier dat deze actie
uitvoert al zes elementen heeft, wordt deze actie niet
uitgevoerd.

De speler plaatst dus als allerlaatste een AP deze ronde en
schuift één plaats vooruit in de beurtvolgorde voor de
Planningsfase in de volgende ronde.

Dieren mogen meerdere elementen bezitten van hetzelfde
type.

VOORBEELD: In de Planningsfase beslist de reptiel speler (zwart)
zijn positie op het Initiatiefspoor iets te verbeteren en plaatst
daarom een AP hier in de eerste beurt van een spel met zes
spelers.
Na het wegnemen van zijn AP wisselt hij eerst van positie met het
initiatieffiche van de vogel speler (A). Daarna kiest hij een ander
vrije oogbal vak om zijn zopas weggenomen AP te plaatsen: hij ziet
een mogelijkheid om meer zon in het spel te brengen en neemt
daarom het laatste vrije vak in het Abundance gedeelte (B).

VOORBEELD: De insect speler (groen) wil een beetje variëren. Hij
mag als eerste zijn AP wegnemen en kiest ervoor het beschikbare
vlees element op zijn diersoortbordje te leggen (A). De witte en
rode spelers kunnen nog kiezen uit de resterende larve en gras.
De insecten konden ook ervoor gekozen hebben te specialiseren
door het gras element (B) te nemen en tot hun twee voorgedrukte
gras toe te voegen. Eén van de twee beschikbare larve (C) nemen is
riskant want indien geen enkele van de andere twee spelers de
andere larve nemen, wordt deze naar beneden geschoven in het
Regression vak op het einde van de ronde (D). Dit zou de insecten
verplichten een waardevolle AP te spenderen de volgende ronde
om dit element te behouden.

Pagina 10
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Dominant Species

Regression/Achteruitgang

Abundance/Overvloed

Nadat alle Adaptation acties zijn uitgevoerd, wordt
Regression als volgt uitgevoerd: voor ieder element
aanwezig in het Regression vak moet elk dier één
elementschijf van hetzelfde type van zijn diersoortbordje
wegnemen.

Nadat de Regression actie is uitgevoerd, worden de AP’s in
het Abundance gedeelte één per één en van links naar
rechts weggenomen. Nadat de AP van een dier werd
weggenomen, kiest deze speler één van de in dit gedeelte
aanwezige elementen. Het gekozen element wordt van het
actie overzicht weggenomen en op een vrije hoek van een
tegel op Aarde gelegd.

Actiepion voordeel—Elke AP in dit gedeelte aanwezig
voorkomt dat er één van dat element moet weggenomen
worden van dat dier. Merk het derde vak hier met
het reptiel symbool erin: de reptielen hebben altijd
één “gratis” AP in dit gedeelte.
Tijdens de Planningsfase kan de reptiel speler er nog steeds
voor kiezen AP’s te plaatsen als hij dat wenst.
Geen enkel dier mag ooit zijn voorgedrukte elementen
wegnemen (deze voorgedrukt in de linker bovenhoek van
het diersoortbordje). Dieren die enkel hun voorgedrukte
elementen bezitten, kunnen in geen geval beïnvloed worden
door Regression.
Na het afhandelen van Regression, worden de eventueel in
dit gedeelte aanwezige AP’s teruggegeven aan de eigenaars.
VOORBEELD: Het Regression vak bevat twee larve elementen
(hoewel dit slechts als één element type telt) (A). De insecten
speler heeft hier een AP geplaatst waardoor het verwijderen van
zijn larve element wordt voorkomen (B). De gratis AP van de
reptielen speler voorkomt hier ook de verwijdering van zijn larve
element (C).
Merk op dat het zon element van de insecten speler de volgende
ronde in gevaar is als de zon in de Adaptation naar beneden naar
de Regression wordt verplaatst op het einde van deze ronde (D).

Spelregels

Elementen mogen op elke vrije hoek van een tegel gelegd
worden, zelfs op een hoek die slechts door één of geen
andere tegels is gedeeld (deze tegel hoeken zijn momenteel
de “rand” van de Aarde).

VOORBEELD: De amfibieën speler mag eerst kiezen (A) en kiest
ervoor één van de beschikbare water elementen te leggen zoals
aangegeven. Dit geeft hem dominantie op de Savanne tegel: 6
overeenkomstige elementen terwijl de insecten slechts 4 (B).
De reptielen speler mag als tweede kiezen (C) en kiest ervoor het
beschikbare zon element te leggen zoals aangegeven. Dit zal hem
toelaten later naar de berg tegel uit te breiden zonder dat zijn
soort uitgestorven geraakt.

© 2010 GMT Games, LLC

Pagina 11

Wasteland/Braakland

Depletion/Uitputting

Nadat alle Abundance acties zijn uitgevoerd, wordt de in de
Wasteland oogbal geplaatste AP weggenomen. Diezelfde
speler neemt één element uit het Wasteland vak dat hij
terug in het stoffen zakje steekt.

Nadat alle Wasteland acties zijn uitgevoerd, wordt de in de
Depletion oogbal geplaatste AP weggenomen. Die speler kiest
één element op Aarde dat overeenstemt met een element
type in het Depletion vak. De gekozen element schijf wordt
van de Aarde weggenomen en terug in het stoffen zakje
gestoken.

Hierna wordt de Wasteland actie automatisch uitgevoerd,
onafhankelijk of er al dan niet een AP in dit gedeelte
aanwezig was: verwijder alle elementen op toendra tegels
die overeenkomen met de element type(s) nog in het
Wasteland vak. Verwijderde elementen worden terug in het
stoffen zakje gestoken.

Indien geen enkele van de elementen in het Depletion vak overeenstemt met de elementen op Aarde, heeft deze actie geen effect.
Merk op dat het Depletion vak zal leeg zijn – en dus de actie
nutteloos – tijdens de eerste en tweede ronde van het spel.

Merk op dat het Wasteland vak zal leeg zijn – en de actie niet
uitgevoerd – tijdens de eerste ronde van het spel.

VOORBEELD: De spinnen verwijderen hun AP en kiezen ervoor het
larve element in het Wasteland vak terug in het stoffen zakje te
steken. Dus zijn de 2 larve elementen aangrenzend aan de toendra
gespaard (A).
Er blijft nog een water element over in het Wasteland vak dus
worden alle water elementen, die aangrenzend aan de toendra op
aarde liggen, verwijderd en terug in het stoffen zakje gestoken (B).
De amfibieën verliezen hun dominantie op de woestijn tegel omdat
hun soort daar nu bedreigd is (C).

Pagina 12

VOORBEELD: De zoogdieren speler neemt zijn AP uit dit vak weg. Er
ligt enkel een zaad element in het Depletion vak dus mag hij een zaad
element op Aarde wegnemen. Hij kiest dit tussen de woestijn en de
savanne (A).
Op elke tegel vermindert het aantal overeenkomstige elementen
voor de vogels van 4 naar 2. Ze verliezen de dominantie op de
woestijn omdat er daar nu een gelijkstand met de reptielen is (B). De
zoogdieren winnen dominantie op de savanne waar het voordien een
gelijkstand was (C).
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Dominant Species

Glaciation/IJswerking
Dit betekent dat een element op de hoek van slechts één of twee
toendra tegels op de “rand” van de Aarde onaangeroerd blijft.

Nadat de eventuele Depletion actie is uitgevoerd, wordt de
meest linkse AP (enkel deze) uit dit gedeelte weggenomen.
Die speler voert een Glaciation actie uit door de volgende
stappen te doorlopen:
1. Kies een niet-toendra tegel die aan ten minste één andere
toendra tegel grenst.
2. Neem alle soorten van de gekozen tegel en leg die tijdelijk
aan de kant.
3. Leg een nieuwe toendra tegel (van de open stapel) bovenop
de gekozen tegel.
De tegel wordt niet meer aanzien als het voormalige terrein type
maar wordt voor de rest van het spel als “toendra tegel” aanzien.
4. Verwijder alle elementen van de Aarde die door exact drie
toendra tegels omgeven worden.

5. Verdien bonus OP’s (zie pagina 3) volgens het aantal
aanwezige toendra tegels die aan de nieuw geplaatste tegel
grenzen.
6. Plaats van de aan de kant gelegde soorten van elk dier 1
soort terug op de tegel.
7. De rest van de aan de kant gelegde soorten, als er nog
zijn, worden terug in de persoonlijke voorraad van de
spelers gelegd (in plaats van verwijderd en terug in de doos
gelegd te worden).
Als de stapel toendra tegels uitgeput is (alle 12 zijn al op de Aarde
geplaatst), wordt deze actie overgeslagen.
Merk op dat als er AP’s op het tweede, derde of vierde oogbal vak
staan, deze op dit moment niet verwijderd worden. Integendeel,
deze worden vooruit verplaatst tijdens de komende Opruimfase.
Spelers zullen ondervinden dat de Glaciation voldoende krachtig is
om soms te investeren in een toekomstige actie, zelfs als dit
betekent dat je een AP minder hebt voor één of twee ronden.

EXAMPLE: De reptiel speler doet de Glaciation actie deze ronde. Hij
zou graag de glaciation op de Savanne uitvoeren omdat dit hem niet
enkel 3 bonus OP’s oplevert voor de plaatsing ervan (naast twee
reeds aanwezige toendra tegels), maar daarbovenop geeft dit hem
ook het beheer over de Survival Card (in totaal 3 reptielen in toendra
tegenover 2 spinnen en 1 insect). Echter wil hij niet dat het eenzame
zon element door drie toendra tegels wordt omringd omdat
het dan in stap 4 zou verwijderd worden ....

Spelregels
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Dus kiest hij de woestijn tegel voor de Glaciation (stap 1).
Hij verwijdert alle soorten erop (stap 2) en plaatst er een
nieuwe toendra tegel bovenop (stap 3). Stap 4 heeft geen
effect. In stap 5 behaalt hij 1 bonus OP (omdat er één reeds
aanwezige toendra tegel grenst aan de nieuwe tegel). Daarna
worden van de in stap 2 verwijderde soorten – 1 insect, 2
vogels en 4 amfibieën – één van elk terug geplaatst op de
nieuwe tegel (stap 6) en worden de overblijvende 1
vogel en 3 amfibieën terug in de respectievelijke
persoonlijke voorraden gelegd (stap 7).
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Speciation/Voortplanting

Wanderlust/Uitzwerfdrang

Nadat de eventuele Glaciation actie is uitgevoerd, worden
de AP’s in dit gedeelte één per één van links naar rechts
weggenomen. Wanneer de AP van een dier wordt
weggenomen, kiest die speler één element op Aarde dat
overeenkomt met het element type vermeld bij het oogbal
vak waar de AP werd weggenomen. Hij plaatst hierna
nieuwe soorten uit zijn persoonlijke voorraad op de
aangrenzende tegels als volgt:
● Tot 4 soorten als de tegel zee of moeras is.
● Tot 3 soorten als de tegel savanne, oerwoud of bos is.
● Tot 2 soorten als de tegel woestijn of gebergte is.
● Tot 1 soort als de tegel toendra is.
Merk op dat er slechts één, twee of drie tegels tegelijkertijd kunnen
bevolkt worden: deze met het gekozen element op een hoek.
Nadat alle Speciation acties zijn uitgevoerd, mag de
insect speler één enkele soort uit zijn persoonlijke
voorraad op een tegel op Aarde plaatsen.

Nadat alle Speciation acties zijn uitgevoerd, worden de AP’s
in dit gedeelte één per één van links naar rechts
weggenomen. Nadat de AP van een dier werd weggenomen,
kiest deze speler één van beschikbare openliggende grote
tegels (deze bovenop de Wanderlust Tiles stapels). Hierna
voert hij de volgende stappen in de vermelde volgorde uit:
1. Kies een vrije (witte) hex op het speelbord en leg de
nieuwe tegel daar. De gekozen hex moet aan minstens één
bestaande tegel van de Aarde grenzen.
2. Mag één van de beschikbare element schijven in het
Wanderlust gedeelte van het actie overzicht kiezen en deze
op een vrije hoek van de nieuw geplaatste tegel leggen.
3. Verdien bonus OP’s (zie pagina 3) volgens het aantal
aanwezige tegels aangrenzend aan de nieuw geplaatste
tegel.
Ten slotte mag elke speler in voedselketen volgorde alle,
sommige of geen van zijn soorten, die momenteel
aangrenzend aan de nieuw geplaatste tegel liggen, op deze
tegel leggen.

Tijdens de Planningsfase kan de insect speler er steeds ook voor
kiezen een AP in de andere vakken in dit gedeelte plaatsen.

Van zodra er van deze drie tegel stapels uitgeput geraken, zal het
aantal mogelijke Wanderlust acties evenredig verminderd worden.

VOORBEELD: De spinnen nemen een AP weg op het “gras” oogbal
vak. Ze kiezen het hieronder aangegeven gras element (A).
Hierdoor mogen ze 3 extra soorten op de savanne (B), 2 op de
woestijn (C) en 1 op de toendra (D) plaatsen.
De amfibieën verliezen dominantie op de woestijn daar ze gelijk
staan met de spinnen met elk 3 overeenkomstige elementen (E).
De insecten plaatsen hierna hun gratis soorten op de savanne om
zo het kwantitatieve voordeel daar te behouden (F).

VOORBEELD: De vogels zijn eerste. Zij kiezen ervoor een
openliggende moeras tegel te leggen (A) samen met een
beschikbaar zaad element (B).
Er grenzen 2 bestaande tegels aan deze nieuwe moeras tegel (C):
Volgens de Bonus Point Track geeft dit de vogels 3 OP’s.
De vogels beslissen hierna 1 van hun aangrenzende soort naar deze
nieuwe moeras tegel te verplaatsen waardoor ze hierop
onmiddellijk dominantie kunnen opeisen (D). De spinnen
verplaatsen niet (ze zouden daar bedreigd zijn). Ten slotte
verplaatsen de insecten 2 van hun soorten (E).
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Dominant Species

Competition/Competitie

Migration/Migratie

Nadat alle Wanderlust acties zijn uitgevoerd, worden de
AP’s in dit gedeelte één per één van links naar rechts
weggenomen. Wanneer de AP van een dier wordt
weggenomen, kiest die speler tot X-aantal van zijn dier soort
op Aarde. Hierbij is X het getal vermeld bij het oogbal vak
waar de AP werd weggenomen. Elke gekozen soort wordt
daarna naar een aangrenzende tegel verplaatst.
Elke vogel soort mag tot twee tegels ver migreren:
dit betekent dat vogels door een aangrenzende
tegel naar de volgende mogen verplaatst worden.
Vogels kunnen niet over blanco hexes migreren (deze waar nog
geen terrein tegel op ligt).
Migrerende soorten die een Migration actie van op dezelfde
tegel beginnen, mogen samen naar eenzelfde tegel
verplaatst worden of verdeeld worden op verschillende
tegels naar de keuze van de speler van deze soorten.
VOORBEELD: De insecten nemen hun AP weg die op het “7”
oogbal vak staat. Ze verplaatsen 1 insect van de woestijn naar de
aangrenzende savanne en eisen dominantie op (A). Omdat ze
bedreigd zijn op de toendra, gebruiken ze hun laatste 6 migraties
om hun soorten daar weg te halen: 4 naar de woestijn (B) en 2
naar het gebergte (C). De vogels hebben ook een Migration AP
deze ronde. Gezien de verplaatsing van de insecten gebruiken de
vogels hun speciaal voordeel om één van hun soort van de zee
naar de momenteel lege toendra te verplaatsen (D).

Spelregels

Nadat alle Migration acties zijn uitgevoerd, worden de AP’s in
dit gedeelte één per één van links naar rechts weggenomen.
Wanneer de AP van een dier wordt weggenomen, bekijkt die
speler de drie terrein types die samenhangen met het vak
waar de AP werd weggenomen. Hierna kiest hij op Aarde tot 1
tegel van elk van deze terrein types. Om een tegel te kunnen
kiezen, moet deze:
● ten minste één soort van dat dier bevatten EN
● ten minste één andere soort bevatten.
Dan neemt die speler 1 anders soort op elk van de gekozen
tegels weg. Deze weggenomen soorten worden uit het spel
genomen en terug in de doos gelegd (niet terug in de
persoonlijke voorraad van de desbetreffende spelers).
De spinnen hebben altijd één “gratis” AP in dit
gedeelte. Zij voeren eerst de Competition uit op één
enkele tegel van terrein type naar eigen keuze.
In de Planningsfase kan de spinnen speler er ook voor kiezen AP’s op
andere vakken van dit gedeelte te plaatsen als hij dit wenst.

VOORBEELD: De reptielen hebben een AP in het “toendra-woestijnbos” oogbal vak (A). Ze kiezen ervoor 1 zoogdier op het meest linkse
bos (B) en 1 insect op de toendra (C) weg te nemen. Ze zijn zelf niet
aanwezig op een woestijn tegel en kunnen dus hun derde
competition niet uitvoeren (D).
Hoewel ze er zelf aanwezig zijn, mogen ze deze ronde geen
Competition uitvoeren op het tweede bos noch op de zee (E).
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Domination/Dominantie

Nadat alle Competition acties zijn uitgevoerd, worden de
AP’s in dit gedeelte één per één van links naar rechts
weggenomen. Wanneer de AP van een dier wordt
weggenomen, kiest die speler één tegel op Aarde die deze
ronde nog niet voor de Domination werd gekozen. Deze
tegel levert dan punten op volgens de hierna vermelde
stappen:
1. Het dier met de meeste soorten op deze
tegel krijgt X OP’s, waarbij X het eerste
getal is, vermeld op dat desbetreffende
terrein type op de Tile Scoring tabel op het
speelbord.

Merk op dat van zodra de Ice Age kaart wordt gekozen, het
spel eindigt op het einde van de huidige ronde (zie pag. 20).
Merk ook op dat het niet noodzakelijk het dominante dier
op een tegel hoeft te zijn die de tegel kiest voor Domination
noch dat het de meeste punten zal krijgen. En hou er
tenslotte ook rekening mee dat in iedere ronde de speler
die als eerste een Dominantie Kaart mag kiezen, keuze zal
hebben uit vijf effecten—waarna de keuzes progressief
zullen verminderen gezien openliggende Dominantie
kaarten worden gekozen en hun effecten uitgevoerd.
Nadat alle Domination acties zijn uitgevoerd, is de
Uitvoeringsfase ten einde en gaat het spel verder met de
Opruimfase (zie pagina 20).

2. Als deze tegel van een terrein type
anders dan toendra is, krijgt het dier met
het tweede meeste aantal soorten op deze
tegel een aantal OP’s gelijk aan het tweede
getal vermeld op dat desbetreffende terrein
type op de Tile Scoring tabel.
Er moet een ander dier aanwezig zijn —
een dier alleen op de tegel kan niet zowel
de eerste als de tweede plaats opeisen.
3. Als deze tegel van het type zee, moeras, savanne,
oerwoud of bos is, krijgt het dier met het derde meeste
aantal soorten op deze tegel een aantal OP’s gelijk aan het
derde getal vermeld op dat desbetreffende terrein type op
de Tile Scoring tabel.
Er moet een derde dier aanwezig zijn—een dier dat de 1ste of 2de
plaats op de tegel heeft opgeëist, kan dit niet voor de derde plaats.

VOORBEELD: De reptielen speler kiest de afgelegen moeras tegel
om de Dominance uit te voeren. De eerste plaats (8 OP’s) gaat naar
de amfibieën met 4 soorten aanwezig. Reptielen en vogels hebben
elk 2 soorten: de reptielen staan hoger op de voedselketen en
krijgen dus 4 OP’s voor de tweede plaats. De vogels komen op de
derde plaats (2 OP’s) en geen enkel dier krijgt het resterende 1 OP
voor de vierde plaats.
Hierna mogen de reptielen een Dominantie Kaart kiezen en
uitvoeren omdat ze op deze tegel dominant zijn.

4. Als deze tegel van het type zee of moeras is, krijgt het dier
met het vierde meeste aantal soorten op deze tegel
respectievelijk 2 of 1 OP’s.
Er moet een 4de dier aanwezig zijn—een dier dat de 1ste, 2de of
de
3de plaats op de tegel heeft opgeëist, kan dit niet voor de 4 plaats.
● BELANGRIJK: In alle hierboven vermelde gevallen worden
gelijkstanden van het aantal soorten op de tegel beslist in
dalende voedselketen volgorde (dit betekent eerst
zoogdieren, dan reptielen, enz.).
5. Tenslotte, als er een dominant dier op de gekozen tegel
aanwezig is, moet die speler een openliggende Dominantie
Kaart kiezen en uitvoeren (als er nog één beschikbaar is).
Eventuele keuzes bij de uitvoering van de Dominantie Kaart
worden beslist door de speler die de kaart koos. Na
uitvoering gaat de kaart uit het spel en terug in de doos.
Verduidelijking van de effecten op de kaart op pagina 18-19.
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Dominant Species

Optionele regels voor
een spel met 2- en
3-spelers

Optionele (willekeurige)
Aarde opbouw

Speel je Dominant Species met slechts 2 of 3 spelers, dan
kunnen de volgende regels gebruikt worden waardoor
iedere speler meerdere dieren beheert. Deze regels botsen met
sommige regels in de rest van dit regelboek: bij tegenstrijdigheden hebben de regels in deze kolom voorrang.

Met de volgende alternatieve spelvoorbereiding voor de Aarde
zullen de dieren het spel ongelijk verdeeld beginnen maar dit
wordt gecompenseerd met wisselende start OP niveaus. Deze
optie kan met het basisspel of samen met de optionele regels voor
een spel met 2- en 3-spelers, hier links vermeld, gebruikt worden.

Meerdere dieren

Volg de normale spelvoorbereiding voor de Aarde behalve:

Bij het toekennen van de dieren aan de spelers bij de
spelvoorbereiding, worden alle zes dieren uitgedeeld. Dus in
een spel met 3 spelers zal elke speler twee verschillende
dieren beheren. Terwijl in een spel met 2 spelers elke speler
drie verschillende dieren zal beheren.
Spelers moeten één set gekleurde houten speelstukken aan
elk van hun dieren toekennen. Elk dier krijgt 3 cilinders en
35 blokjes zoals in een spel met 6 spelers. Elk dier houdt zijn
eigen totale OP’s bij.

Schud alle grote tegels gedekt alvorens deze op het
speelbord te leggen. Trek er zeven willekeurig en leg deze
op de zeven startplaatsen. (De resterende vormen de drie
trekstapels zoals normaal.) Leg een toendra bovenop de
centrale tegel.

Elementen

Acties
Als een dier van een speler een actie uitvoert, worden zijn
andere dier(en) en hun soorten als “tegenspeler” aanzien
voor alle doeleinden (net alsof ze door een tegenspeler
worden beheerd). Bijvoorbeeld als een Dominantie Kaart
“jouw dier” vermeld, heeft dit enkel betrekking op het dier
dat dominant was op de gekozen tegel—in dit geval worden
de andere dier(en) die je beheerd als tegenspeler
behandeld.

Eindtelling
Hoewel alle zes dieren tijdens het spel ogenschijnlijk OP’s
krijgen, zal er slechts met één dier per speler bij de
eindtelling rekening gehouden worden. Op het einde van
het spel wordt enkel met het dier met de laagste individuele
OP’s per speler rekening gehouden voor de eindtelling—
dieren van dezelfde speler maar met meer OP’s worden
genegeerd.

Je kunt dus best proberen een goede balans over jouw
verschillende dieren tijdens het spel te behouden in plaats van één
dier op te offeren ten voordele van één van jouw andere dieren.
Bijvoorbeeld in een spel met 2-spelers hebben de dieren van Mark
70, 145 en 160 individuele OP’s—dus een eindtelling van slechts 70
OP’s. Als de dieren van Bob 75, 85 en 95 individuele OP’s hebben,
zou hij winnen met een eindtelling van 75 OP’s.

Spelregels

Tegels

Trek twaalf willekeurige elementen één per één uit het
stoffen zakje en leg deze op de twaalf tegelhoeken zoals
normaal toegewezen voor de startelementen. (Het actie
overzicht wordt zoals normaal met elementen gevuld.)

Soort
Plaats 1 zoogdier soort op elke niet-toendra tegel met één
enkel vlees element; 2 zoogdier soorten op elke niettoendra tegel met 2 vlees elementen; 3 zoogdier soorten op
elke niet-toendra tegel met 3 vlees elementen; enz..
Herhaal dit voor de reptielen en zon, vogels en zaad,
amfibieën en water, spinnen en larve, insecten en gras.
Bepaal het dier met de meeste soorten op Aarde en tel deze
soorten. Plaats voor alle dieren hun OP-blokje op hetzelfde
vak op het overwinningspuntenspoor gelijk aan dit aantal.
Hierna verliest elk dier een aantal start OP’s gelijk aan het
aantal start soorten die dit dier op Aarde heeft (dus het dier
of dieren met het grootste aantal start soorten zal dus het
spel beginnen met 0 OP’s).

Het is mogelijk, weliswaar onwaarschijnlijk, dat een dier het spel
begint zonder soorten op Aarde. Niet panikeren als dit voorvalt!
Dat dier zal het spel beginnen met een aardige voorsprong OP’s—
dit betekent ook dat de kans dat zijn voorkeur elementen vanuit
het stoffen zakje op het actie overzicht komen verhoogt.
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Biomass

De kaarten

Als jouw dier alleen is op zo’n overbevolkte tegel, moet je
daar één van jouw eigen soort wegnemen. Indien er soorten
van meerdere dieren op een overbevolkte tegel staan, kan
je kiezen welk één er uitsterft.

Survival kaart
De Survival Card wordt bij het begin
van het spel naast het speelbord
gelegd. Tijdens het spel moeten de
spelers bijhouden hoeveel van hun
soorten op toendra tegels liggen. Van
zodra één enkele speler het hoogste
aantal heeft, neemt hij onmiddellijk
de Survival kaart in zijn bezit. Indien
er twee of meer spelers het hoogste
aantal hebben, krijgt geen enkele
speler de kaart in zijn bezit (de kaart
blijft naast het speelbord liggen en geeft aan geen enkele
speler punten).
Tijdens elke Opruimfase, na Extinction, krijgt de speler die
de Survival Kaart bezit bonus OP’s (zie pagina 3) volgens het
aantal toendra tegels waarop er één of meer soorten van dit
dier liggen.

Dominantie kaarten
De 26 Dominantie kaarten zijn een
beloning voor de speler die dominant
is op een tegel die wordt gekozen
tijdens de Dominance actie. Na het
kiezen van een openliggende
Dominantie kaart na een Dominance
actie moet moet die speler alle op de
kaart vermelde effecten uitvoeren
(of ten minste zo veel mogelijk
volgens de huidige spel situatie). De
kaart wordt
hierna uit het spel genomen en terug in de doos gelegd.
Hints en verduidelijking van de verschillende kaart effecten zijn
hieronder uitgelegd, mocht er een vraag zijn tijdens het spel.

Aquatic
Neem het gekozen element uit het stoffen zakje. Als er geen
vrije hoeken meer op een zee of moeras tegel momenteel in
het spel zijn, wordt het eerste deel van deze kaart niet
uitgevoerd. Als je geen soorten meer in jouw persoonlijke
voorraad hebt, wordt het tweede deel van deze kaart niet
uitgevoerd.

Biodiversity
Je krijgt geen extra OP’s indien een tegel soorten van meer
dan één tegenspeler bevat—het blijft simpelweg 1 OP per
tegel die je beheert waarop andere soorten liggen.

Pagina 18
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Blight
De dominante speler kiest welke elementen er op de
gekozen tegel worden weggenomen.

Catastrophe
De dominante speler kiest welke soorten er op de gekozen
tegel worden weggenomen. Het is tevens die speler die mag
kiezen welke één soort op de aangrenzende tegels wordt
weggenomen. Het tweede gedeelte is verplicht dus als de
dominante speler als enige soort(en) op een aangrenzende
tegel liggen heeft, zal hij één zijn eigen soort daar moeten
wegnemen.

Cold Snap
Elk dier verliest één soort op elke toendra tegel, behalve het
dier van de speler die de kaart gekozen heeft.

Disease
De start (voorgedrukte) elementen van een dier kunnen
nooit verwijderd worden. Als de volgorde van verwijderen
belangrijk is, worden ze in voedselketen volgorde
verwijderd. Leg de verwijderde elementen terug in het
stoffen zakje.

Ecodiversity
Vergeet niet dat “zon” is één enkel element “type”—dus
bijvoorbeeld de twee start zon elementen bij de reptielen
tellen slechts één keer voor het effect van deze kaart, geen
twee keer.

Evolution
Je mag soorten overal op Aarde kiezen om te vervangen—je
moet de tegel niet delen met een gekozen dier bijvoorbeeld.
Als je slechts één of geen soort meer in jouw persoonlijke
voorraad liggen hebt, kan je slechts respectievelijk één of
geen vijandige soort vervangen.

Fecundity
Je krijgt slechts +1 per bezette tegel; niet +1 per soort op die
tegel. Als het aantal resterende soorten in jouw persoonlijke
voorraad lager is dan het aantal tegels die je bezet, mag je
kiezen welke tegels de extra soort krijgen en welke niet.

Fertile
Het is 1 OP voor elke soort op de gekozen tegel—deze van
jou of deze van een vijandig dier.

Dominant Species

Habitat

Nocturnal

Dit element wordt niet willekeurig getrokken—de speler
mag een element uit het stoffen zakje kiezen.

Deze kaart heeft geen effect indien ze gekozen wordt door
het dier dat al vooraan de lijn staat.

Hibernation

Omnivore

De soorten mogen enkel van de voordien verwijderde
soorten genomen worden (niet van de persoonlijke
voorraad van een speler en niet van deze die terug in de
doos weerden gelegd bij de voorbereiding van het spel).

Ice age
Het spel eindigt op het einde van de ronde waarin deze
kaart wordt gekozen—na Domination wordt Extinction
uitgevoerd, geeft de Survival Card zoals gewoonlijk OP’s
maar wordt de Reseed stap overgeslagen. Voer hierna de
eindtelling uit (zie Einde van het spel op pagina 20).

Ice Sheet
Dit effect volgt alle normale regels van Glaciation (zie
pagina 13).

Immigrants
Dieren nemen hun beslissingen in voedselketen volgorde.
Een dier met enkel zijn start (voorgedrukte) elementen kan
de eerste optie niet kiezen—goed geprobeerd!

De nieuwe AP komt uit deze die tijdens de spelvoorbereiding in de doos werden gelegd.

Parasitism
Als het dier onderaan de voedselketen deze kaart kiest, zal
enkel dat dier het voordeel ervan krijgen. Neem nieuwe
AP’s uit deze die tijdens de spelvoorbereiding in de doos
werden gelegd.

Predator
Let op het woord “opposing” op deze kaart: je moet geen
van jouw eigen soort verwijderen op tegels met enkel jouw
soort. Je mag op iedere tegel een andere vijandelijke dier
soort kiezen.

Symbiotic
Dit effect telt zowel de start als de bijgevoegde elementen.

Instinct
De AP mag in een leeg oogbal vak geplaatst worden—zelfs
één die deze beurt nog moet uitgevoerd worden. Deze kaart
doet gewoonlijk dienst als een supervroege plaatsing voor
de volgende ronde.

Intelligence
Als het dier bovenaan de voedselketen deze kaart kiest, zal
enkel dit dier het voordeel krijgen. Neem nieuwe AP’s van
deze die tijdens de spelvoorbereiding in de doos werden
gelegd.

Credits
Spel ontwerp — Chad Jensen
Ontwikkelaar — Kai Jensen
Verpakkingsontwerp — Rodger MacGowan

Mass Exodus

Grafisch & opbouw regels — Chad Jensen

De speler die deze kaart kiest, beweegt alle dieren zelfs deze
van zijn tegenspelers. Soorten mogen gesplitst worden over
elke en alle aangrenzende tegels naar keuze van de speler.

Aanvullende speltesters — Alex Ostroumov, Mark
Beyak, Terry Beyak, Devon Biasi, Bob Borbe, Kris
Adamson, Martin Scott, Kris Skold, Mr. Magoo, Paul
Bravey, Richard Gage, Mike Chevalier and Andy Lewis

Metamorphosis
Je kunt jouw twee start (voorgedrukte) elementen niet
dumpen. Merk op dat je een element uit het stoffen zakje
kiest—het nieuwe element wordt niet willekeurig gekozen.

Niche Biomes
Vergeet niet dat deze kaart pas gekozen wordt nadat de
relevante tegel volledig gescoord werd. De waarde van de
“eerste plaats” van een tegel is het meest linkse getal op de
Tile Scoring tabel: bijvoorbeeld 9 voor zee, 8 voor moeras, 7
voor savanne enz.

Spelregels

Productie coördinator — Tony Curtis
Producenten — Gene Billingsley, Tony Curtis, Andy Lewis,
Rodger MacGowan and Mark Simonitch
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Opruimfase
Tijdens de Opruimfase kunnen dieren soorten verliezen
door Extinction en kan er één dier OP’s winnen via de
Survival kaart. Hierna wordt het actie overzicht
opgeruimd en klaargezet voor de Planningsfase van de
volgende ronde.

Extinction/Uitsterven

Eventuele kaarten die reeds op dit gedeelte lagen, blijven
liggen. Als er niet genoeg kaarten in de trekstapel aanwezig
zijn om elk vrij vak op te vullen, worden zo veel mogelijk
vakken gevuld; de resterende vakken blijven vrij.
Van zodra de trekstapel uitgeput is, worden er de rest van het spel
geen nieuwe kaarten meer gelegd.

Eerst gebeurt Extinction als volgt: verwijder alle
bedreigde soorten. Verwijderde soorten worden van de
Aarde uit het spel genomen, terug in de doos.

●

Verschuif eventuele AP’s in het tweede, daarna derde,
daarna vierde vak van het Glaciation gedeelte één vak
naar links naar lege oogbal vakken.

UITZONDERING: Elke ronde mag de zoogdier
speler automatisch één van zijn bedreigde
soorten van Extinction redden (hij kan kiezen
als hij meer dan één bedreigde soort heeft).

●

Verwijder alle elementen in het Regression, Depletion en
Wanderlust gedeelte in het actie overzicht. Leg ze terug in
het stoffen zakje.

●

Verschuif alle elementen in het Wasteland vak naar
beneden in het Depletion vak.

●

Verschuif alle elementen in het Abundance gedeelte naar
beneden in het Wasteland vak.

●

Verschuif alle elementen in het Adaptation gedeelte naar
beneden in het Regression vak.

●

Trek willekeurig 4 elementen uit het stoffen zakje en leg
ze op de vier “blad” vierkanten van het Adaptation
gedeelte.

●

Trek willekeurig nog 4 elementen en leg ze op de vier
“blad” vierkanten van het Abundance gedeelte.

●

Trek willekeurig nog 4 elementen en leg ze op de vier
“blad” vierkanten van het Wanderlust gedeelte.

●

Indien gedekt, draai de bovenste tegel van elk van de drie
grote tegel stapels. Een lege stapel blijft leeg.

Survival/Overleven
Daarna wordt nagezien dat de speler met de meeste
soorten op toendra tegels in bezit is van de Survival kaart.
Als er een gelijkstand is voor de meeste soorten krijgt
geen enkele speler de kaart. Als een speler de kaart bezit,
krijgt hij bonus OP’s (zie pagina 3) gebaseerd op het
totaal aantal toendra tegels waarop zijn soorten liggen
(het aantal soorten op iedere tegel is irrelevant).

Reseed/Heraanvullen
Merk op: je moet deze stap niet uitvoeren als dit de laatste
ronde van het spel is (door het spelen van de Ice Age kaart).
Tenslotte voer je de volgende stappen uit als
voorbereiding voor de volgende ronde:
● Trek voldoende nieuwe Dominantie kaarten van
bovenop de trekstapel om elk leeg vak in het Available
Dominance Cards gedeelte op het speelbord aan te
vullen.

Het spel gaat hierna verder met de Planningsfase van de
volgende ronde.

Einde van het spel
Als het spel eindigt met de Ice Age kaart, worden de eventueel resterende Domination acties uitgevoerd. Hierna wordt de
Extinction uitgevoerd en geeft de Survival kaart punten zoals normaal. Verwijder daarna alle Dominantie pionnen op Aarde en
geef voor de laatste keer punten voor elke tegel op Aarde: Dominantie wordt genegeerd tijdens de eindtelling—dit betekent dat
de dieren enkel nog OP’s krijgen maar geen nog eventueel resterende Dominantie kaarten.
Van zodra de eindtelling uitgevoerd is, wordt de speler die het dier met de meeste totale OP’s beheerd de winnaar van het spel.
In geval van gelijkstand, wint de speler, die het bij deze gelijkstand betrokken dier beheert, dat het hoogst op de voedselketen
staat.
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