
Fauna en Flora 
 

Inkleding: 
Fauna, de Romeinse godin van de vruchtbaarheid, en Flora, de godin van bloemen en 
lente, kunnen door de vervuiling van de mens het werk niet meer alleen aan: planten en 
dieren in het bos zijn aan het verdwijnen, ja het bos zelf is stilaan aan het uitsterven. 
 

Locatie: 
Een (speel)bos, een park, de heide, … 
 

Uitleg en spelregels: 
We verdelen de jongeren in 2 groepen:   

o de volgelingen van Fauna zullen proberen de dierenwereld te herstellen  
o de volgelingen van Flora zullen proberen de plantenwereld te herstellen. 

 
We vertellen beide groepen dat ze moeten proberen om zo groot mogelijk te worden. 
Tijdens de loop van het spel zal duidelijk worden dat dat het beste lukt als beide ploegen 
“in evenwicht” zijn.  Daarmee bedoelen we: 

o dat er van de lagere soorten meer dieren moeten zijn dan van de hogere 
o dat er van de dieren ongeveer evenveel moeten zijn als van de planten, en dat de 

hoogste kaarten van beide groepen ongeveer even veel waard moeten zijn. 
 
De begeleiding is als volgt verdeeld: 

o 1 persoon loopt rond als “Moeder Aarde”.  Hier zullen alle uitwisselingen tussen 
planten en dieren plaatsvinden.  Als het gaat om een grote groep (meer dan 20 
spelers), kan je meerdere personen deze rol laten spelen. 

o 1 persoon loopt rond als “Darwin”.  Hij zorgt er voor dat er nieuwe soorten 
ontstaan.  Als het gaat om een heel grote groep (meer dan 50 spelers), kan je 
meerdere personen deze rol laten spelen. 

o Per 15 jongeren is er een begeleider die “mens” speelt.  Dit is degene die de 
natuur uitbuit (als hij een speler kan tikken): 

o De planten en dieren moeten voor hem werken, of ze raken hun kaartjes 
kwijt 

o Hij laat “zone-vreemde” dieren en planten los, die de spelers dan weer 
kwijt moeten zien te raken. 

 
Belangrijke opmerkingen: 

o Noch de groepen, noch de begeleiders hebben een vaste plaats in het bos.  Allen 
lopen vrij rond in het bos. 

o De mensen kunnen altijd en overal een speler tikken: noch bij Moeder Aarde, 
noch bij Darwin ben je veilig, ook al ben je met een transactie bezig. 

o Elke speler heeft een kaartje met daarop welke rol hij heeft. 
o Elke speler mag meerder kaartjes op zak hebben, maar het kan kan ook 

gebeuren dat een speler geen kaartje heeft.  In dat geval moet hij er maar een 
vragen aan een andere speler van zijn team. 

o De spelers mogen dus onderling kaartjes uitwisselen (en dat enkel binnen hun 
team uiteraard) 

o Noch bij Darwin, noch bij Moeder Aarde mag je 2 keer na elkaar een zelfde 
transactie uitvoeren.   

 
Op het einde van het spel wordt per ploeg de puntenwaarde van elk kaartje samengeteld.  
Het team met de meeste punten heeft gewonnen. 
 
Varianten en uitbreidingen 

o voor rustige groepen: een speler moet, telkens hij een kaartje bijkrijgt, dit zelf 
overtekenen.  Hij krijgt daarvoor papier en kleurpotloden. 

o een speler moet, telkens hij een kaartje bijkrijgt, een opdracht vervullen.  Dit kan 
bijvoorbeeld zijn: 
o Beantwoord een vraag over de plant / het dier dat je nu krijgt 
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o Een doe-opdracht 
o … 
o Als je toevallig een bord of groot karton bij de hand hebt, kan je “tijdelijke 

promoties” aankondigen, waardoor je de druk van het spel kan opvoeren.  
Gaat het niet snel genoeg, dan kan je voor sommige acties (tijdelijk) meer 
dingen geven.  Dit hoeft niet evenredig te zijn:  Als een bloem en een bij 
langskomen, krijgt de bij bijvoorbeeld 3 nieuwe bijen bij, maar de bloem maar 
1 nieuwe bloem. 

 
Verdere spelregels, aan de hand van een voorbeeld: 

Een speler is “lijsterbes”.  Omdat in ons spel de planten zich kunnen verplaatsen, loopt hij 
rond in het bos.  Hij ontmoet een andere speler, en vraagt welke rollen die heeft.  Een van 
die rollen blijkt “fazant” te zijn.  Omdat ze beide op hun kaartje kunnen zien dat een 
“fazant” met een “lijsterbes” wel iets interessants kan, gaan ze samen op zoek naar 
“Moeder Aarde”. 
 
Hierna kan een van volgende dingen gebeuren: 
 
o De “lijsterbes” wordt onderweg getikt door een “mens”.  Hij geeft het kaartje 

“Amerikaanse Vogelkers” aan de speler.  (Omdat die in zijn tuin, die aan het bos 
grenst, een  “Amerikaanse Vogelkers” staan heeft, komt die plant in het bos terecht.)  
De speler moet nu ten minste 100 punten betalen om van die kaart af te raken.  Hij 
doet dit door een Braam (90 punten) en een Boshyacint (16 punten) in te leveren.     
 

o Ze bereiken Moeder Aarde, die aan de lijsterbes 2 nieuwe kaartjes met “lijsterbes” 
geeft, en aan de fazant 2 nieuwe kaartjes met “fazant” .  De reden hiervoor is dat de 
fazant de bessen opat, waardoor “na een natuurlijk proces” later een nieuwe 
lijsterbes ontstond, en er later ook meer fazanten konden onstaan. 

 
o De speler met de “fazant” heeft, na hun bezoek aan Moeder Aarde, 4 kaartjes met 

“fazant” (hij kan die uiteraard ook krijgen van medespelers).  Hij gaat hiermee naar 
Darwin, die ze inruilt voor 1 Bosmuis.  Met dit kaartje gaat hij weer op zoek naar een 
Hazelaar, een Zomereik of een Beuk.  

 
Overzicht van de mogelijke interacties: 
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Varen 1 1     3 1 5 1                 

Sleutelbloem 1 3 1 1 2 1                     

Bosanemoon   1 1 1 2             4 1       

Speenkruid   1 2 3 3 5 1                   

Boshyacint 2 5       1 5               10 1 

Braam           1 1   3 1       5 1   

Lijsterbes               2 2       4 2   

Hazelaar           1 3 1 2   2 1       4 2 

Haagbeuk             1 2       2 1   3 3 

Berk       1 3 3 5           5 2     

Es         1 8   2 4       4 3     

Zomereik           1 3     2 3 3 4       

Beuk                 1 5 3 5   5 3   

 
 
 
PS.: de afbeeldingen hieronder werden gevonden op nl.wikipedia.org
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Afdrukschema: 
 
Kijk in de kolom hoeveel spelers je verwacht (begeleiding niet meegerekend) en je kan 
daaronder aflezen hoeveel keer je welke pagina (linker kolom) moet afdrukken. 

 

Aantal spelers 
Pagina 

12-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 

4 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 15 20 25 30 35 40 45 50 

7 15 20 25 30 35 40 45 50 

8 15 20 25 30 35 40 45 50 

9 12 16 20 24 28 32 36 40 

10 12 16 20 24 28 32 36 40 

11 12 16 20 24 28 32 36 40 

12 9 12 15 18 21 24 27 30 

13 9 12 15 18 21 24 27 30 

14 9 12 15 18 21 24 27 30 

15 6 8 10 12 14 16 18 20 

16 6 8 10 12 14 16 18 20 

17 6 8 10 12 14 16 18 20 

18 1 1 1 1 2 2 2 2 

19 1 1 1 1 2 2 2 2 

20 1 1 1 1 2 2 2 2 

21 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 15 20 25 30 35 40 45 50 

23 15 20 25 30 35 40 45 50 

24 15 20 25 30 35 40 45 50 

25 15 20 25 30 35 40 45 50 

26 12 16 20 24 28 32 36 40 

27 12 16 20 24 28 32 36 40 

28 12 16 20 24 28 32 36 40 

29 9 12 15 18 21 24 27 30 

30 9 12 15 18 21 24 27 30 

31 9 12 15 18 21 24 27 30 

32 6 8 10 12 14 16 18 20 

33 6 8 10 12 14 16 18 20 

34 6 8 10 12 14 16 18 20 

35 1 1 1 1 2 2 2 2 

36 1 1 1 1 2 2 2 2 

37 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Regenworm 0 punten 
Lumbricus terrestris 
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Slak 1 punt 
Cepaea nemoralis  

 
 
Met een Varen krijg je 1 slak 
Met een Sleutelbloem krijg je 3 slakken 
Met een Boshyacint krijg je 5 slakken 
 
2 slakken kan je ruilen voor 1 Mier 
4 slakken kan je ruilen voor 1 Bij 
8 slakken kan je ruilen voor 1 Bladluis 
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Mier 2 punten 
Formica rufa  

 
 
Met een Sleutelbloem krijg je 1 mier 
Met een Bosanemoon krijg je 1 mier 
Met een Speenkruid krijg je 2 mieren 
 
2 mieren kan je ruilen voor 1 Bij 
4 mieren kan je ruilen voor 1 Bladluis 
8 mieren kan je ruilen voor 1 Rups 
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Bij 4 punten 
Apis mellifera  

 
 
Met een Sleutelbloem krijg je 1 bij 
Met een Bosanemoon krijg je 2 bijen 
Met een Speenkruid krijg je 3 bijen 
 
2 bijen kan je ruilen voor 1 Bladluis 
4 bijen kan je ruilen voor 1 Rups 
20 bijen kan je ruilen voor 1 Gaai 
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Bladluis 8 punten 
Aphis pomi  

 
 
Met een Varen krijg je 1 bladluis 
Met een Speenkruid krijg je 1 bladluis 
Met een Berk krijg je 3 bladluizen 
 
2 bladluizen kan je ruilen voor 1 Rups 
10 bladluizen kan je ruilen voor 1 Gaai 
20 bladluizen kan je ruilen voor 1 Vink 
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Rups 16 punten 
Papilio machaon  

 
 
Met een Varen krijg je 1 rups 
Met een Boshyacint krijg je 1 rups 
Met een Berk krijg je 5 rupsen 
Met een Es krijg je 8 rupsen 
5 rupsen kan je ruilen voor 1 Gaai 
10 rupsen kan je ruilen voor 1 Vink 
20 rupsen kan je ruilen voor 1 Fazant 
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Gaai 90 punten 
Garrulus glandarius  

 
 
Met een Braam krijg je 1 gaai 
Met een Hazelaar krijg je 3 Gaaien 
Met een Zomereik krijg je 3 gaaien 
 
2 gaaien kan je ruilen voor 1 Vink 
4 gaaien kan je ruilen voor 1 Fazant 
16 gaaien kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
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Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
 
  

Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
 
  

Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
 
  

Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
 
  

Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
 
  

Vink 180 punten 
Fringilla coelebs  

 
 
Met een Hazelaar krijg je 2 vinken 
Met een Haagbeuk krijg je 2 vinken 
Met een Es krijg je 4 vinken 
 
2 vinken kan je ruilen voor 1 Fazant 
8 vinken kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
24 vinken kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
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Fazant 360 punten 
Phasianus colchicus  

 
 
Met een Braam krijg je 1 fazant 
Met een Lijsterbes krijg je 2 fazanten 
 
 
4 fazant kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
12 fazanten kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
24 fazanten kan je ruilen voor 1 Konijn 
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4 fazant kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
12 fazanten kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
24 fazanten kan je ruilen voor 1 Konijn 
 
  

Fazant 360 punten 
Phasianus colchicus  

 
 
Met een Braam krijg je 1 fazant 
Met een Lijsterbes krijg je 2 fazanten 
 
 
4 fazant kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
12 fazanten kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
24 fazanten kan je ruilen voor 1 Konijn 
 
  

Fazant 360 punten 
Phasianus colchicus  

 
 
Met een Braam krijg je 1 fazant 
Met een Lijsterbes krijg je 2 fazanten 
 
 
4 fazant kan je ruilen voor 1 Bosmuis 
12 fazanten kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
24 fazanten kan je ruilen voor 1 Konijn 
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Bosmuis 1.500 punten 
Apodemus sylvaticus 

 
 
Met een Hazelaar krijg je 1 bosmuis 
Met een Zomereik krijg je 3 bosmuizen 
Met een Beuk krijg je 5 bosmuizen 
 
3 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
6 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Konijn 
18 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Everzwijn 
 
  

Bosmuis 1.500 punten 
Apodemus sylvaticus 

 
 
Met een Hazelaar krijg je 1 bosmuis 
Met een Zomereik krijg je 3 bosmuizen 
Met een Beuk krijg je 5 bosmuizen 
 
3 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
6 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Konijn 
18 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Everzwijn 
 
  

Bosmuis 1.500 punten 
Apodemus sylvaticus 

 
 
Met een Hazelaar krijg je 1 bosmuis 
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Met een Hazelaar krijg je 1 bosmuis 
Met een Zomereik krijg je 3 bosmuizen 
Met een Beuk krijg je 5 bosmuizen 
 
3 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Eekhoorn 
6 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Konijn 
18 bosmuizen kan je ruilen voor 1 Everzwijn 
 
  



 14 

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  

Eekhoorn 5.000 punten 
Sciurus vulgaris  

 
 
Met een Bosanemoon krijg je 1 eekhoorn 
Met een Zomereik krijg je 4 eekhoorns 
Met een Beuk krijg je 5 eekhoorns 
 
2 regenworm kan je ruilen voor 1 Konijn 
6 regenwormen kan je ruilen voor 1 
Everzwijn 
24 regenwormen kan je ruilen voor 1 Ree 
  



 15 

Konijn 10.000 punten 
Oryctolagus cuniculus 

 
 
Met een Haagbeuk krijg je 1 konijn 
Met een Berk krijg je 2 konijnen 
Met een Es krijg je 3 konijnen 
 
3 konijnen kan je ruilen voor 1 Everzwijn 
12 konijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
 
 
  

Konijn 10.000 punten 
Oryctolagus cuniculus 

 
 
Met een Haagbeuk krijg je 1 konijn 
Met een Berk krijg je 2 konijnen 
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12 konijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
 
 
  

Konijn 10.000 punten 
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Met een Haagbeuk krijg je 1 konijn 
Met een Berk krijg je 2 konijnen 
Met een Es krijg je 3 konijnen 
 
3 konijnen kan je ruilen voor 1 Everzwijn 
12 konijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
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Everzwijn 30.000 punten 
Sus scrofa  

 
 
Met een Braam krijg je 1 everzwijn 
Met een Lijsterbes krijg je 2 everzwijnen 
Met een Beuk krijg je 3 everzwijnen 
 
4 everzwijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
 
 
 
  

Everzwijn 30.000 punten 
Sus scrofa  

 
 
Met een Braam krijg je 1 everzwijn 
Met een Lijsterbes krijg je 2 everzwijnen 
Met een Beuk krijg je 3 everzwijnen 
 
4 everzwijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
 
 
 
  

Everzwijn 30.000 punten 
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Met een Beuk krijg je 3 everzwijnen 
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Met een Beuk krijg je 3 everzwijnen 
 
4 everzwijnen kan je ruilen voor 1 Ree 
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Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
 
 
 
 
 
  

Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
 
 
 
 
 
  

Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
 
 
 
 
 
  

Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
 
 
 
 
 
  

Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
 
 
 
 
 
  

Ree 120.000 punten 
Capreolus capreolus  

 
 
Met een Boshyacint krijg je 1 ree 
Met een Hazelaar krijg je 2 reeën 
Met een Haagbeuk krijg je 3 reeën 
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Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Muskusrat -10 punten 
Ondatra zibethicus  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere dieren in te leveren. 
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Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Grijze Eekhoorn -100 punten 
Sciurus carolinensis  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere dieren in te leveren. 
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Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
 
 
 
  

Halsbandparkiet -1.000 punten 
Psittacula krameri  

 
 
 
Dit dier werd hier door de mens losgelaten. 
Het doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere dieren in te leveren. 
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Haarmos 0 punten 
Polytrichum commune 

 
 
 
 
1 haarmos kan je ruilen voor 1 Varen 
2 haarmossen kan je ruilen voor 1 
Sleutelbloem 
4 haarmossen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
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Varen 1 punt 
Pteridium aquilinum  

 
 
Met een Slak krijg je 1 slak 
Met een Bladluis krijg je 3 slakken 
Met een Rups krijg je 5 slakken 
 
2 slakken kan je ruilen voor 1 Sleutelbloem 
4 slakken kan je ruilen voor 1 Bosanemoon 
8 slakken kan je ruilen voor 1 Speenkruid 
 
  

Varen 1 punt 
Pteridium aquilinum  

 
 
Met een Slak krijg je 1 slak 
Met een Bladluis krijg je 3 slakken 
Met een Rups krijg je 5 slakken 
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Varen 1 punt 
Pteridium aquilinum  

 
 
Met een Slak krijg je 1 slak 
Met een Bladluis krijg je 3 slakken 
Met een Rups krijg je 5 slakken 
 
2 slakken kan je ruilen voor 1 Sleutelbloem 
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8 slakken kan je ruilen voor 1 Speenkruid 
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Sleutelbloem 2 punten 
Primula veris  

 
 
Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  

Sleutelbloem 2 punten 
Primula veris  

 
 
Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  

Sleutelbloem 2 punten 
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Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  

Sleutelbloem 2 punten 
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Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  

Sleutelbloem 2 punten 
Primula veris  

 
 
Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  

Sleutelbloem 2 punten 
Primula veris  

 
 
Met een Slak krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Mier krijg je 1 sleutelbloem 
Met een Bij krijg je 2 sleutelbloemen 
2 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Bosanemoon 
4 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
8 sleutelbloemen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint  
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Bosanemoon 4 punten 
Anemone nemorosa  

 
 
Met een Mier krijg je 1 bosanemoon 
Met een Bij krijg je 1 bosanemoon 
Met een Eekhoorn krijg je 4 bosanemonen 
2 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
4 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
20 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Braam  

Bosanemoon 4 punten 
Anemone nemorosa  

 
 
Met een Mier krijg je 1 bosanemoon 
Met een Bij krijg je 1 bosanemoon 
Met een Eekhoorn krijg je 4 bosanemonen 
2 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
4 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
20 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Braam  
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Speenkruid 
4 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
20 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
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Met een Eekhoorn krijg je 4 bosanemonen 
2 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
4 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
20 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Braam  

Bosanemoon 4 punten 
Anemone nemorosa  

 
 
Met een Mier krijg je 1 bosanemoon 
Met een Bij krijg je 1 bosanemoon 
Met een Eekhoorn krijg je 4 bosanemonen 
2 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Speenkruid 
4 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
20 bosanemonen kan je ruilen voor 1 
Braam  
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Speenkruid 8 punten 
Ranunculus ficaria  

 
 
Met een Mier krijg je 1 speenkruid 
Met een Bij krijg je 3 speenkruid 
Met een Bladluis krijg je 5 speenkruiden 
 
2 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
10 speenkruiden kan je ruilen voor 1 Braam 
20 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Lijsterbes  

Speenkruid 8 punten 
Ranunculus ficaria  

 
 
Met een Mier krijg je 1 speenkruid 
Met een Bij krijg je 3 speenkruid 
Met een Bladluis krijg je 5 speenkruiden 
 
2 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
10 speenkruiden kan je ruilen voor 1 Braam 
20 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Lijsterbes  

Speenkruid 8 punten 
Ranunculus ficaria  

 
 
Met een Mier krijg je 1 speenkruid 
Met een Bij krijg je 3 speenkruid 
Met een Bladluis krijg je 5 speenkruiden 
 
2 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
10 speenkruiden kan je ruilen voor 1 Braam 
20 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Lijsterbes  

Speenkruid 8 punten 
Ranunculus ficaria  

 
 
Met een Mier krijg je 1 speenkruid 
Met een Bij krijg je 3 speenkruid 
Met een Bladluis krijg je 5 speenkruiden 
 
2 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Boshyacint 
10 speenkruiden kan je ruilen voor 1 Braam 
20 speenkruiden kan je ruilen voor 1 
Lijsterbes  

Speenkruid 8 punten 
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Boshyacint 16 punten 
Hyacinthoides non-scripta 

 
 
Met een Rups krijg je 1 boshyacint 
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Lijsterbes 
20 boshyacinten kan je ruilen voor 1 
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Braam 90 punten 
Rubus fruticosus  

 
 
Met een Gaai krijg je 1 braam 
Met een Fazant krijg je 3 bramen 
Met een Everzwijn krijg je 5 bramen 
 
2 bramen kan je ruilen voor 1 Lijsterbes 
4 bramen kan je ruilen voor 1 Hazelaar 
12 bramen kan je ruilen voor 1 Haagbeuk 
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Lijsterbes 180 punten 
Sorbus aucuparia  

 
 
Met een Fazant krijg je 2 lijsterbessen 
Met een Everzwijn krijg je 4 lijsterbessen 
 
2 lijsterbessen kan je ruilen voor 1 Hazelaar 
4 lijsterbessen kan je ruilen voor 1 
Haagbeuk 
8 lijsterbessen kan je ruilen voor 1 Berk 
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Hazelaar 360 punten 
Corylus avellana  

 
 
Met een Gaai krijg je 1 hazelaar 
Met een Vink krijg je 1 hazelaar 
Met een Bosmuis krijg je 2 hazelaars 
Met een Ree krijg je 4 hazelaars 
3 hazelaars kan je ruilen voor 1 Haagbeuk 
12 hazelaars kan je ruilen voor 1 Berk 
24 hazelaars kan je ruilen voor 1 Es 
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Haagbeuk 1.200 punten 
Carpinus betulus  

 
 
Met een Vink krijg je 1 haagbeuk 
Met een Konijn krijg je 2 haagbeuken 
Met een Ree krijg je 3 haagbeuken 
 
4 haagbeuken kan je ruilen voor 1 Berk 
8 haagbeuken kan je ruilen voor 1 Es 
24 haagbeuken kan je ruilen voor 1 
Zomereik 
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Berk 5.000 punten 
Betula verucosa  

 
 
Met een Bladluis krijg je 1 berk 
Met een Rups krijg je 3 berken 
Met een Konijn krijg je 5 berken 
 
2 berken kan je ruilen voor 1 Es 
6 berken kan je ruilen voor 1 Zomereik 
24 berken kan je ruilen voor 1 Beuk 
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Es 10.000 punten 
Fraxinus excelsior  

 
 
Met een Rups krijg je 1 es 
Met een Vink krijg je 2 essen 
Met een Konijn krijg je 4 essen 
 
3 essen kan je ruilen voor 1 Zomereik 
12 essen kan je ruilen voor 1 Beuk 
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Zomereik 30.000 punten 
Quercus robur  

 
 
Met een Gaai krijg je 1 zomereik 
Met een Bosmuis krijg je 2 zomereiken 
Met een Eekhoorn krijg je 3 zomereiken 
 
4 zomereiken kan je ruilen voor 1 Beuk 
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Beuk 120.000 punten 
Fagus sylvatica  

 
 
Met een Bosmuis krijg je 1 beuk 
Met een Eekhoorn krijg je 3 beuken 
Met een Everzwijn krijg je 5 beuken 
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Amerikaanse Vogelkers -10 punten 
Prunus serotina  

 
 
 
Deze plant werd door de mens ingevoerd. 
Ze doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
10 punten andere planten in te leveren. 
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Rododendron -100 punten 
Rhododendron ponticum 

 
 
 
Deze plant werd door de mens ingevoerd. 
Ze doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
100 punten andere planten in te leveren. 
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Amerikaanse Eik -1.000 punten 

Quercus rubra  

 
 
 
Deze plant werd door de mens ingevoerd. 
Ze doet dan ook meer kwaad dan goed. 
Je kan er weer vanaf raken door voor  
1.000 punten andere planten in te leveren. 
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