
 
   Het beest ig goed kennisspel  

Voor 2 tot 6 spelers vanaf 10 jaar en meer  

Wist je dat een giraf groter kan worden dan 5 meter hoog en de Yacare-
kaaiman maar ongeveer 60 kilogram weegt. Maar hoe lang is het stuk staart 
van de poolbeer? En waar leven de zadelpadden eigenlijk?  
Spelers zullen deze en andere vragen tegenkomen als ze FAUNA spelen. 
Maar om eerlijk te zijn: je kan niet alles weten, aangezien het spel handelt 
over 360 landdieren, waterdieren and dieren die in de lucht leven. Daarom 
zal je ook punten krijgen als je antwoord slechts een kleine beetje verwijderd 
is van de juiste plaats. Maar let op! Als je gokt met je gissteen, kan je deze 
ook vrij snel verliezen!  



   

  

  

 
I N H O U D  

 1  speelbord 
180  dierkaarten met 360 dieren  
 1  kaartenhouder 
 42  gisstenen in de 6 spelers’ kleuren  
 30  zwarte evaluatiestenen  

1  leeuwfiguur (startspeler)  
1  begeleidend boekje  
   met informatie over alle dieren in 
   het spel  

V O O R B E R E I D I N G   

Plaats het speelbord in het midden van de tafel. Iedere speler krijgt 7 gisstenen in  
zijn kleur en plaatst 1 ervan naast vak 1 van het overwinningsspoor dat loopt rondom 
het speelbord. Plaats de zwarte evaluatiestenen nabij het speelbord.   

Steek de dierkaarten in de kaartenhouder. Het is aangeraden om de kaartenhouder 
volledig te gebruiken, niettegenstaande je enkel 10 tot 15 dieren voor één spel van 
FAUNA zal nodig hebben.  

De speler die het meest exotische huisdier heeft, wordt de startspeler in de 
eerste ronde. Hij krijgt de leeuw van de startspeler en de kaartenhouder.  
   

  Evaluatie stenen  

Leeuw van de 
startspeler  

Kaartenhouder 
met dierkaarten  

Wereldkaart    
met land- en  

zeegebieden 

Scoretabel 

Schalen voor 
gewicht, lengte en 
staartlengte  

Gisstenen van 
de spelers

  
  
  
  
  

  

Overwinnings-
spoor 
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D E  D I E R K A A R T E N  

Bij aanvang van het spel, beslissen de spelers of ze willen 
spelen met de eenvoudiger dieren (groen omrande 
kaarten) of met de meer exotische dieren (zwart omrande 
kaarten). Je mag uiteraard ook de twee soorten kaarten 
met elkaar mixen. Kies de gekozen kaarten in de 
kaartenhouder.  

Diersoort  

Wetenschappelijke 
benaming 

De bovenste helft van de kaart toont de informatie die de 
spelers krijgen vooraleer zij hun gisstenen plaatsen:  
•  Diersoort 
•  Naam / Wetenschappelijke benaming  
•  Illustratie van het dier  
•  Aantal gebieden waarin het dier gevonden kan worden 

in diens natuurlijke omgeving  
•  Maten die de spelers kunnen schatten:  
 - Gewicht 
 - Lengte (kop en lichaam, zonder staart)  
 - Totale lengte (met staart)  
 - Hoogte (staand dier)  
 - Staartlengte Aantal gebieden en  

vereiste maten 

Deze informatie kan worden gezien wanneer de 
kaart in de kaarthouder zit.  

The onderste helft van de kaart toont de zoölogische 
classificatie van het dier en diens vereiste maten:  
•  Gebieden waarin het dier kan worden aangetroffen in zijn 

natuurlijke omgeving  
•  Wereldkaart om snel de overeenkomstige gebieden te 

kunnen terugvinden  
•  Gemiddelde waarden van de vereiste maten  

Tijdens het plaatsen van de gisstenen, is de onderste helft 
van de kaart afgedekt door de kaarthouder. De kaart zal 
niet worden getoond totdat de evaluatie plaatsvindt 
wanneer een speler de kaart uit de kaarthouder neemt.  

DOEL V AN HET SPEL  

Elke ronde schatten spelers de gewone habitat van een dier 
en zijn maten. Om beurten plaatsen zij hun gisstenen op de 
wereldkaart of op één van de schalen. Op het einde van  
een ronde, krijgen zij punten voor juiste schattingen, terwijl 
verkeerd geplaatste stenen geen punten opleveren. Op het 
einde wint de speler met de meeste overwinningspunten.

Vereiste 
gebieden en 
hun ligging  

Vereiste  
maten  

   

Naam 
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S P E L V E R L O O P  

Het spel is onderverdeeld in verschillende ronden. Een ronde 
bestaat uit:  

 i. Plaatsen van de gisstenen 
  ii. Evaluatie 
 iii.  Wisselen van startspeler en een nieuwe ronde  

i. Plaatsen van de gisstenen 

Alle spelers kijken naar het eerste dier in de kaarthouder en overwegen waar zij hun 
gisstenen zullen plaatsen. Voor dit doel is het toegelaten dat iedere speler de 
kaarthouder in handen neemt, doch het is niet toegestaan de kaart uit de houder te 
trekken (zelfs niet een beetje).  
De startspeler begint en de andere spelers volgen in de richting van de klok. De speler 
die aan de beurt is, moet één van zijn gisstenen plaatsen op het speelbord – hetzij op  
een onbezet gebied op de wereldkaart, hetzij op een vrije plek op een schaal.  

Een gissteen in een gebied plaatsen 
Een speler mag één van zijn gisstenen plaatsen in een land- of zeegebied op het 
speelbord, voor zover op dit gebied nog geen andere steen ligt (van zichzelf of van een 
andere speler).  
Zeegebieden zijn gemarkeerd door een kader rondom hun naam.  
Opgelet: zij bevatten niet alleen dit deel van de zee, maar eveneens de omliggende 
eilanden als deze niet specifiek als land zijn 
aangeduid !  

 Mississippi, Mexico,  
Centraal-Amerika and Guyana zijn  

 landgebieden.  

De Caribische zee is een 
zeegebied dat ook de eilanden 
erin bevat.  

De rode speler wil nog één  van zijn 
resterende gisstenen in een gebied 
plaatsen. Er zijn al gisstenen in de 
gebieden Mississippi, Mexico en Rocky  
Mountains. Daarom moet de rode speler 
een ander gebied voor zijn gissteen 
kiezen.  
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Trek de dierkaart volledig uit de kaartenhouder. Analyseer eerst de gebieden en 
daarna de schalen.  

 
Een gissteen op een schaal plaatsen 
Een speler mag één van zijn gisstenen plaatsen op een 
leeg vakje  van een schaal – dit betekent: voor zover 
daar nog geen andere steen van zichzelf of van een 
andere speler ligt.  
opgelet: niet alle schalen zijn relevant voor alle 
dieren. Je kan op de bovenste helft van de dierkaart 
zien welke maten worden gevraagd.  

Wanneer iedere speler een gissteen heeft geplaatst, mag iedere speler, te 
beginnen met de startspeler om beurten een andere steen plaatsen of passen 
voor deze beurt.  

Andere gisstenen plaatsen 
Tijdens zijn beurt plaatst een speler één van zijn eigen gisstenen in een onbezet gebied 
of op een leeg vakje op een schaal. Gedurende een ronde mag een speler ook 
verschillende stenen op eenzelfde schaal (doch niet op hetzelfde vakje ervan) plaatsen. 

Passen  
Wanneer een speler in zijn beurt past, omdat hij geen stenen meer kan of wil plaatsen, 
is de plaatsing van stenen voor hem voorbij in deze ronde. Hij kan later in dezelfde 
ronde geen stenen meer plaatsen. Als iedereen heeft gepast, start de evaluatieronde.

ii. Evaluatie  

Analyseren van gebieden  
Als hulp voor evaluatie van de gebieden, mag je de 
zwarte evaluatiestenen gebruiken. Plaats een zwarte 
steen op elk gebied dat wordt vermeld in de onderste 
helft van de kaart om zo aan te duiden dat deze 
gebieden correct zijn. Na de evaluatie verwijder je de 
zwarte stenen van het speelbord.  

Number Directhit Adjacent 
 1 12points 8points 
 2 10points 5points 
 3–4 8points 4points 

Voor elke gissteen die een speler in een juist gebied, 
geplaatst heeft, krijgt hij punten. Ingeval er 16 of min-
der gebieden zijn, leveren ook stenen die aangren-
zend zijn geplaatst aan juiste gebieden, punten op.  
Spelers verplaatsen meteen hun markeersteen naar 
boven op het overwinningsspoor.  

 5–8 6points 2points 
 9–16 4points 1point 
 17+ 3points 

Weight  /  Lengths  

 Directhit Adjacent 
  7points 3points 

Scoretabel  

   

Scoring 

AreAs   
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SCORENDE 

GEBIEDEN 

 
Aantal Direct juist Grenzend 

     1 12 punten 8 punten 

     2 10 punten 5 punten 

   3-4 8 punten 4 punten 

   5-8 6 punten 2 punten 

   9-16 4 punten 1 punt 

   17+ 3 punten 
 

GEWICHT / LENGTE 
 
 Direct juist Grenzend 
 7 punten 3 punten 



   

 
Het aantal punten hangt af van het aantal gebieden waarin het betrokken dier in zijn 
natuurlijke habitat kan worden aangetroffen.  

voorbeeld: als een dier in 7 gebieden leeft, krijgt een speler 6 punten voor zijn correct 
geplaatste gissteen en 2 punten voor elke gissteen in een aangrenzend gebied.  

aangrenzende gebieden: Twee gebieden grenzen aan elkaar als zij een 
gemeenschappelijke grens hebben of als land- of zeegebied aan elkaar grenzen.

De landgebieden van de   
Rocky Mountains en de  
Great Plains zijn grenzend..  

  Het Caribische 
zeegebied en het land 
Guyana zijn grenzend.  

Na evaluatie van de gebieden, ga je verder met de evaluatie van de schalen.  

Analyseren van de schalen 
Voor elke gissteen die een speler correct op een vak van één van de schalen heeft 
geplaatst, krijgt hij punten. Zowel voor een volledig juist antwoord als voor de hieraan 
grenzende geplaatste stenen, krijgt hij punten. Spelers zetten hun markers meteen 
verder op het overwinningsspoor.  
Op elke schaal krijgt een speler altijd 7 punten voor een correct geplaatste gissteen en 3 
punten voor een gissteen op een vak dat grenst aan het correcte vak.  

Het gewicht van de Grevy zebra is tussen 350 en 430 
kg. D a a r o m  i s  h e t  v a k  t u s s e n  2 0 0  e n  5 0 0  
c o r r e c t .  R o o d  krijgt 7 punten voor zijn steen. 
Blauw en groen zijn geplaatst op aangrenzende 
vakken en krijgen elk 3 punten. De groene steen op  
het vak van 1 tot 2 ton, levert geen punten op. 
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Verkeerd geplaatste gisstenen 
Spelers herwinnen hun gisstenen die zij correct of tenminste aangrenzend gezet 
hebben. Verkeerd geplaatste gisstenen komen als voorraad naast het speelbord terecht. 
Spelers krijgen ze later niet terug, tenzij voor aanvulling van de eigen voorraad (zie verder).  

iii. Wisselen van startspeler en een nieuwe ronde  

Als na de evaluatie geen enkele speller het noodzakelijk aantal punten om het spelt e 
winnen heeft bereikt of overschreden,  wordt de startspelerpion (leeuw) doorgegeven 
aan de volgende speler overeenkomstig de wijzers van de klok.  
Elke speler krijgt één gissteen van de voorraad naast het speelbord (indien voorhanden).  
Als een speler nu minder dan 3 gisstenen heft, mag hij zij eigen stock aanvullen totdat 
hij opnieuw over 3 gisstenen beschikt voor de volgende ronde.  

SPELEINDE  

Het spel is voorbij wanneer de eerste speler een vast aantal punten bereikt of 
overschreden heeft op het einde van een ronde:  

•  in een spel van 2 of 3 spelers:   
•  in een spel van 4 of 5 spelers:  
•  in een spel van 6 spelers:   

 120 punten  
100 punten 
 80 punten 

Na deze laatste ronde, wint de speler met de meeste overwinningspunten 
het spel.  Ingeval van gelijkstand, hebben alle betrokken spelers gewonnen.  

Noot: de informatie op de dierkaarten is 
genomen van verschillende bronnen op 
internet en van referenties in specifieke 
zoölogische boeken. Sommige bronnen 
kunnen verschillende maten 
vooropstellen. Voor de informatie op de 
kaarten, hebben we gemiddelde waarden 
van verschillende bronnen gebruikt. 
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