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Toto třetí rozšíření hry Na křídlech přivábí do vašich voliér exotické, fascinující a životem kypící ptáky Asie. Byli vybráni 
z více než 2 800 druhů obývajících tento kontinent.
Nové karty ptáků a osobních úkolů můžete snadno zařadit do hry jako rozšíření základní hry i v libovolné kombinaci se 
všemi předchozími rozšířeními, přičemž bude nově možné si ji zahrát i v 6 nebo 7 hráčích (režim HEJNO).
Zároveň se však jedná o samostatnou hru pro jednoho hráče (v sólovém režimu, viz samostatný sešit pravidel), nebo i pro 
dva hráče v režimu DUET. Pokud hru Na křídlech neznáte, můžete si ji v těchto režimech zahrát, aniž byste potřebovali 
cokoli z předchozích vydání. Vše potřebné se dozvíte z pravidel tohoto vydání.
Pokud hru použijete jako rozšíření základní hry nebo v režimu DUET a hru už znáte, stačí, když budete věnovat pozornost 
jen odlišnostem, které jsou graficky zvýrazněny barevnými rámečky – pro režim DUET červenými, pro režim HEJNO mod-
rými.

Herní materiál
1 pravidla hry
1 příloha
1 pravidla sólové hry

90 různých karet ptáků

14 karet osobních úkolů (3 stejné jako 
v zákl. hře s upravenými hodnotami)

1 oboustranná deska úkolů, z  jedné 
strany mapa pro režim DUET, z druhé 
strany tabulka pro režim HEJNO

1 oboustranný kotouč pořadí tahu 
pro režim HEJNO

6 destiček veřejných úkolů  
pro režim DUET

30 označovacích žetonů pro režim 
DUET (15 pro každého hráče)

5 kostek potravy

1 panel krmítka

1 víko/deska na karty ptáků

2 oboustranné voliéry

16 akčních kostiček 
 (po 8 ve 2 barvách)

30 vajec

81 žetonů potravy

1 oboustranná přehledová destička

1 bodovací zápisník

1 žeton začínajícího hráče

2 listy Rozlet ranního ptáčete pro 
režim DUET (pro každého hráče 1)

Autorka: Elizabeth Hargraveová
Ilustrace: Natalia Rojasová a Ana María Martínezová Jaramillová
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A01
Státní pták indického státu Tamilnádu.

B, T

Holub zelenokřídlý
Chalcophaps indica

44 cm

6

+ +

   Položte po 2  na KAŽDOU JINOU kartu  
v tomto sloupci.

A X • skladování 
ryb a hlodavců

 a  
skladované na 

2–3:

3  
4 a více:

6  

Hodnotí se celkový počet 
 a  skladovaných 
na vašich kartách.
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Na konci hry: 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.

<50 cm

<50 cm>50 cm

>50 cm

Položíte-li označovací žeton 
sem namísto na mapu, můžete 
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

Více

Méně Méně Méně Méně

Více Více Více

1. KOLO
změna nabídky

Player A
Setup: Proceed with all setup steps as 
normal, except for selecting cards and food 
tokens. Instead, start with the following (all 
cards mentioned have red corners):

 •3 birds: 
  » Red Junglefowl
  » Willow Tit
  » Little Egret
 •1 bonus card: Forest Ranger
 •2 food tokens:  and 

Use this guide and these cards to help a new player 
learn Wingspan’s Duet mode. These instructions 
describe the first 4 turns of the first round. These 
cards can be shuffled into the deck in future games.

TURN 1. PLAY THE WILLOW TIT IN YOUR FOREST 
 a.  Place 1 of your action cubes in the thin “PLAY A BIRD” row at the top of your player mat.
 b.  Play your Willow Tit in the first space in your forest. Discard your  token to pay for it.
  •  The bird’s power is not activated now.
 c.  Place a duet token on the map, on the space with the  symbol in the top row. This matches 

the bird you played: You played your bird in that habitat, and it has that nest symbol.
 d.  Because that  space on the map has a  symbol on it, you get a bonus: Choose 1 die from the 

birdfeeder. Remove it from the birdfeeder and take a matching food token. 
  • If you can, take a  or  so that you can spend it later to play your Red Junglefowl.
  • Dice will stay off the birdfeeder until all the dice get rerolled.
 e.  Move your action cube to the left part of your player mat, where it says, “PLAY A BIRD.” This marks the 

end of your turn.
  •  While your turns are simple and moving the action cubes may seem unnecessary, they can be very 

helpful later in the game, so it’s good to get used to using them now.

TURN 2. PLAY THE LITTLE EGRET IN YOUR WETLAND
 a.  Place 1 of your unused action cubes in the “PLAY A BIRD” row at the top of your player mat.
 b. Play your Little Egret in the first space in your wetland. Discard your  token to pay for it.
  • The bird’s power is not activated now. 
 c.  Place a duet token on the map, on the space with the  symbol in the third row.
 d. Because the  space has a  symbol on it, you get a bonus: Draw 1 card and add it to your hand. 
  •  Unless a bird power tells you specifically to draw from the tray or from the deck, whenever you 

gain cards, you may take them from either location. 
 e. Move your action cube to the left part of your player mat. Your turn is now over.

A

Willow Tit
Poecile montanus

These birds have been recorded storing up to 200 food 
items in a day.

20cm

2

WHEN ACTIVATED: Cache 1 Cache 1 , , , or , or  
from the birdfeeder on this bird, if there is one.

20cm

/ /
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A

Little Egret
Egretta garzetta

This egret spread its range in the 20th century, 
including establishing a population in Barbados.

95cm

2

WHEN ACTIVATED: Draw 1  from the deck 
and add it to your hand. All other players draw 1  
from the deck and keep it if it can live in 
and add it to your hand. All other players draw 1 
from the deck and keep it if it can live in .

95cm

/ /
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GAME END: Score 1 point for each token in your largest contiguous group.
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1 oboustranná přehledová destička
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konec kola – duet
1.  Vyhodnocení efektů 
2. Vyhodnocení veřejného úkolu 
3.  Po 4. kole vyhodnocení efektů , 

1 VB za každý označovací žeton v největší 
spojité skupině, závěrečné vyhodnocení. 

JINAK
4. Odhození kostiček z voliér
5. Odhození karet z víka a vyložení nových
6.  Žeton začínajícího hráče obdrží ten, kdo 

splnil veřejný úkol hůře, v případě shody 
změna držitele

Hnízdem v Asii
n A  K Ř Í D L E C H
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Popis herního 
materiálu

Karty ptáků
Karty ptáků tvoří nejdůležitější součást herního materiálu a základ celé hry. Najdete na nich následující informace:

A10

V hinduismu je uctíván jako vtělení Garudy, 
posvátného jízdního ptáka boha Višnu.

B, T

Luňák bělohlavý
Haliastur indus

125 cm

6

B, T
125 cm

6

+ +

  Hoďte 3  až 3×. V každém hodu, kdy 
padne alespoň 1 

 až 3×. V každém hodu, kdy až 3×. V každém hodu, kdy
padne alespoň 1 padne alespoň 1 /

 až 3×. V každém hodu, kdy až 3×. V každém hodu, kdy až 3×. V každém hodu, kdy až 3×. V každém hodu, kdy
// , skladujte 

1 z nich na TÉTO kartě. Nepadne-li, efekt 
končí a odhoďte vše, co jste při něm získali.

Ve hře najdete karty 90 z více než 
2800 druhů ptáků vyskytujících se v Asii.

Číslo karty

Vyobrazení

Název ptáka
česky a latinsky

Kategorie ptáka
podle názvu

Má význam pro určité úkoly,  
viz str. 15 

Biotop,
v němž daný pták žije

Druh potravy,
jíž se pták živí 

viz str. 8

Bodová hodnota

Typ hnízda
Má význam pro určité  

efekty a úkoly 
 viz str. 13

Velikost snůšky 
viz str. 10

Rozpětí křídel2 

Má význam pro určité efekty,  
viz str. 13

Oblast výskytu  
a informativní text
Nemá žádný technický význam, 
slouží pouze pro dokreslení 
atmosféry a pro poučení.

125 cm125 cm

končí a odhoďte vše, co jste při něm získali.končí a odhoďte vše, co jste při něm získali.
slouží pouze pro dokreslení 
atmosféry a pro poučení.

2 Pozn.: Anglicky „wingspan“, což je titul hry v originále.

Efekt
viz str. 13
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Karty ptáků
Karty ptáků tvoří nejdůležitější součást herního materiálu a základ celé hry. Najdete na nich následující informace:

Vyobrazení

Název ptáka
česky a latinsky

Rozpětí křídel2 

Má význam pro určité efekty,  
viz str. 13

Oblast výskytu  
a informativní text
Nemá žádný technický význam, 
slouží pouze pro dokreslení 
atmosféry a pro poučení.

Opatřování  
potravy
(( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
(( )

Vyložení nové kartyVyložení nové karty

Voliéra
Slouží jako deska pro vykládání karet ptáků a pro výběr akcí. Jedná se o tabulku vykládacích polí pro karty ptáků o třech řádcích 
a pěti sloupcích, opatřenou záhlavím nahoře a legendou vlevo. V každém vykládacím poli je vyznačen symbol určité akce. Sym-
boly akcí jsou uvedeny i v šestém sloupci, kam však už karty vykládat nelze.
Záhlaví znázorňuje jednu ze čtyř akcí, které budete mít k dispozici – vyložení nové karty do voliéry. Řady představují tři biotopy 
vyskytující se ve hře (lesy, lučiny a mokřady) a zároveň zbylé tři akce: opatřování potravy, snášení vajec a dobrání karet do ruky.

Záhlaví tabulky 
a akce vyložení 

karty

Legenda tabulky

Řada biotopu lesy 
a akce opatřování 

potravy

Řada biotopu 
lučiny a akce 
snášení vajec

Řada biotopu 
mokřady a akce 
dobrání karet 

 do ruky

Náklady 
na vyložení  
karty (ve vejcích)

Vykládací 
pole pro 
karty ptáků

Symbol akce

Deska úkolů
Tato deska má dvě strany, stranu se zelenými stupnicemi pro 
režim HEJNO a stranu s mapou pro režim DUET.  Na každé stra-
ně jsou vyznačena 4 pole pro destičky veřejných úkolů.

Karty osobních úkolů
Podrobný popis všech karet úkolů viz příloha.

4. KOLO3. KOLO2. KOLO1. KOLO
2 

0 0 0 0 

3 4 5 

Na konci hry: 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.
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Položíte-li označovací žeton 
sem namísto na mapu, můžete 
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

Více

Méně Méně Méně Méně

Více Více Více

1. KOLO
změna nabídky

2. KOLO

0 

3 

 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.

1. 
KO

LO

REŽIM HEJNO

2. 
KO

LO
3. 

KO
LO

4. 
KO

LO

5

6

7

8

2 0

3 1

4 2

5 3

1 0

2 0

3 1

4 2

0

0

0

0

0

1. MÍSTO

1. MÍSTO

1. MÍSTO

1. MÍSTO

2. MÍSTO

2. MÍSTO

2. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO

3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO

3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO

3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO

A X • skladování 
ryb a hlodavců

 a  
skladované na 

2–3:

3  
4 a více:

6  

Hodnotí se celkový počet 
 a  skladovaných 
na vašich kartách.

13 %

Číslo a název karty

Popis úkolu 

pole pro destičky  
veřejných úkolů

popis úkolu slovy

získané body  
při závěrečném vyhodnocení

Četnost výskytu vyhovujících 
karet ptáků v balíčku

Zde může být symbol „nevhodné pro 
virtuálního hráče v sólové hře“

Vykládací 
pole pro 
Vykládací 
pole pro pole pro 
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pole pro 
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Všeobecné pokyny
1.  Zamíchejte všechny karty ptáků, vytvořte z nich balíček lí-

cem dolů a položte na stůl spolu s víkem na karty (v tomto 
rozšíření má podobu kartónové desky, pojem „víko“ použí-
váme v zájmu konzistence s texty v základní hře, zejména 
na kartách ptáků). Na víko vyložte tři vrchní karty z balíčku 
lícem vzhůru. Vedle ponechte místo na postupně vznikající 
odhazovací hromádku. 

2.  Vytvořte obecný bank vajec a žetonů potravy (zásoba je 
neomezená, pokud by vám měly žetony či vejce v průběhu 
partie dojít, použijte vhodnou náhradu).

3. Hoďte kostkami potravy na panel krmítka.
4.  Zamíchejte karty osobních úkolů a vytvořte z nich balíček 

lícem dolů.
5.   Připravte desku úkolů podle režimu, v němž hrajete – pro 

režim DUET mapu (viz rámeček na této straně), při použití 
základní hry použijte desku úkolů ze základní hry zvolenou 
stranou vzhůru (viz str. 15), přípravu pro režim HEJNO viz dále.

6.  Zamíchejte všechny destičky veřejných úkolů a 4 náhodně 
určené z nich vyložte na pole pro ně určená na desce úko-
lů. Stranu destiček, kterou budou ležet vzhůru, určete rovněž 
náhodně. Zbylé destičky můžete vrátit do krabice, nebudou 
už potřeba. 

příprava hry

Duet
Příprava hry probíhá podle všech bodů na této straně, liší 
se jen těmito dvěma kroky upravujícími kroky 5 a 6 všeo-
becných pokynů uvedených výše:

5a.  Jako desku úkolů použijte mapu z tohoto rozšíření a pou-
žijte destičky veřejných úkolů pro tento režim (mají červe-
né rohy). Opět použijte 4, zbylé nechte v krabici.

5b.  Po jednom označovacím žetonu ve své barvě položte na 
každé z 15 vykládacích polí pro karty ptáků na své voli-
éře. Kdykoli na pole vyložíte kartu, přemístíte žeton na 
mapu, jak se dozvíte dále.

Na obrázku vidíte hru připravenou pro režim 
DUET. Při použití jako rozšíření základní hry 
bude na stole místo mapy ležet deska úkolů 
z ní (5) a na polích voliéry nebudou ležet 
označovací žetony hráčů.

Příprava jednotlivých hráčů
A. Každému hráči přidělte a rozdejte
 •  1 voliéru (jedna z jejích stran je určena jen pro hru s roz-

šířením Opeřená Oceánie),
 • 8 akčních kostiček ve zvolené barvě,
 • 2 karty osobních úkolů, 
 • 5 karet ptáků,
 •  5 žetonů potravy, od každého druhu jeden  

( , , , , ).

  Domluvte se před začátkem partie, zda budete rozdané 
karty ptáků udržovat před ostatními v  tajnosti, nebo zda 
budete hrát s otevřenými kartami.

B.  Z rozdaných 5 karet ptáků si každý hráč smí ponechat do 
hry libovolný počet. Za každou ponechanou kartu však musí 
odhodit do banku 1 libovolný žeton potravy (údaj na kartě 
nehraje v  tuto chvíli žádnou roli ani v případě, že hrajete 
s otevřenými kartami). 

C.  Zvolte si jednu z obou karet osobních úkolů, druhou vrať-
te do krabice, aby ji ostatní neviděli. Na kartu, kterou jste 
si ponechali, se samozřejmě sami můžete v  průběhu hry 
kdykoli libovolně dívat (chcete-li, můžete se dohodnout, že 
budete všichni hrát i s otevřenými kartami osobních úkolů).

D.  Kdo se nejvíce podobá nějakému ptáku, bude začínat – při-
dělte mu žeton začínajícího hráče.

Poznámka: Pokud se rozhodnete využít doporučení listu Roz-
let ranního ptáčete, počáteční karty a  žetony potravy jsou 
uvedeny tam.

s otevřenými kartami). 

Strategický tip: Bez karet se neobejdete, ale není výhodné 
nechat si všechny a zbavit se všech žetonů potravy. 
Ponechte si takové žetony, které odpovídají oblíbené 
potravě ptáků, jejichž karty jste si ponechali do hry.
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Příklad ukazuje situaci před tím, než si 
hráči zvolí karty ptáků a osobních úko-
lů, které si do hry ponechají.

Duet - rozlet ranního ptáčete
Do hry nejsnáze proniknete, když ve své první partii vyu-
žijete doporučení listů Rozlet ranního ptáčete. Každému 
hráči přidělte jeden, začínající hráč dostane list určený 
hráči A. Hru připravte jako obvykle, jen si každý do začátku 
vyhledá v balíčku určené karty ptáků i úkolu a vezme ur-
čené žetony potravy. Karty poznáte podle červených rohů.
Listy uvádějí několik úvodních kol, abyste se seznámili se 
všemi hlavními akcemi k dispozici.
V dalších partiích můžete karty pro Rozlet ranního ptáče-
te normálně zamíchat do balíčku. Podle červených rohů 
je můžete zase kdykoli vyhledat, kdybyste hru učili nové 
hráče.
Základní hra pro stejný účel obsahuje listy Střemhlavý 
start a 10 odpovídajících karet ptáků označených šedými 
rohy.
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Hejno (6–7 hráčů)
Tento režim umožňuje hru rozšířit pro 6 či 7 hráčů. Připravte se, že první partie trvá déle – přibližně 2 hodiny, rovněž při hře 
s nováčky se doba může prodloužit.

Úvod
V  tomto režimu hrají v  zájmu urychlení současně dva aktivní hráči. Stále soupeří každý sám proti všem ostatním, ale 
hráči se rozdělí na dvě oddělené skupinky, kdy každá bude mít svoje víko na karty a svoje krmítko, z něhož bude získávat 
tyto zdroje. Interakce se všemi soupeři z obou skupinek bude i nadále probíhat jako obvykle (např. efekty s časováním 
„V CIZÍM TAHU“ a další efekty ptáků zohledňující soupeře), stejně jako platí pro všechny stejné veřejné úkoly.

Příprava hry
Rozdělte se do dvou skupinek (po třech při hře v šesti, při hře v sedmi bude mít jedna skupinka 4 členy). Pro větší pohodlí 
mohou členové skupinky sedět u stolu vedle sebe. 

Všeobecné pokyny přípravy hry nahraďte těmito kroky:
1.  Položte na stůl kotouč pořadí tahu (před první partií ho sestavte ze dvou částí tak, aby obě odpovídaly témuž počtu hráčů) 

a barvy určete hráčům podle jejich pořadí uvedeného na kotouči.
2.  Zamíchejte karty ptáků z tohoto rozšíření a alespoň základní hry (případně i z libovolného dalšího rozšíření), abyste 

jich měli pro hru v 6 či 7 dostatek, balíček rozdělte přibližně napůl a každé skupince položte jeden balíček na stůl lícem 
dolů. Připravte každé skupince jedno víko (jedno z krabice na karty ze základní hry, druhé z tohoto rozšíření) a vyložte 
na ně po 3 kartách ptáků z příslušného balíčku.

3.  Obecný bank vajec a žetonů potravy vytvořte tak, aby na něj všichni pohodlně dosáhli. 
4.  Každé skupince vhoďte 5 kostek potravy do krmítka nebo na panel krmítka. Hrajete-li s rozšířením Opeřená Oceánie, 

každá skupinka bude používat 2 kostky s nektarem a 3 standardní kostky.
5.  Zamíchejte karty osobních úkolů do jednoho balíčku společného pro všechny a položte na stůl lícem dolů (pouze pře-

dem vyřaďte ze hry kartu č. IV Osobnosti).
6.  Obvyklým postupem vyberte 4 destičky veřejných úkolů, budou platit pro všechny (destičky určené pro režim DUET 

s červenými rohy nepoužívejte). Vybrané destičky položte na políčka desky úkolů pro režim HEJNO (druhá strana mapy 
pro režim DUET).

Příprava jednotlivých hráčů
Postupujte podle všech obvyklých kroků (viz předchozí strana). Poté nastavte kotouč pořadí tahu tak, aby 
šipka s hvězdičkou ukazovala na barvu začínajícího hráče (na obr. je to fialová).

Poznámky ke skupinkám
Každá skupinka má svůj balíček karet ptáků, víko a kostky, tyto prvky druhé skupiny nemají hráči k dispo-
zici.
Mluví-li se v textu efektů karet ptáků o kostkách, myslí se kostky přiřazené vaší skupince.
Jiný význam rozřazení do skupinek nemá.

771,
3

2,4

6
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Hra se hraje na 4 kola, v každém přicházejí hráči postupně na řadu a provádějí tahy. 
Ve svém tahu si hráč vždy může vybrat jednu ze 4 možných akcí (bez ohledu na to, jaké akce zvolil v předchozích tazích): 

 1.  vyložení nové karty,
 2.  opatřování potravy ( ),
 3.  snášení vajec ( )
 4.  dobrání karet do ruky ( ).

Podrobný popis všech akcí uvádíme dále. 
Provedení akce vždy znázorníte umístěním jedné své akční kostičky na příslušné místo své voliéry (podrobněji viz dále).
V prvním kole budete mít k dispozici všech 8 kostiček, v každém dalším pak vždy o jednu méně.

Po každém tahu musí dát aktivní hráč příležitost 
všem soupeřům aktivovat jejich efekty s časováním 
„V  CIZÍM TAHU“ , o  jejichž aktivaci mají zájem 
(popis efektů viz str. 13). Každý takový efekt však 
může každý hráč využít pouze jednou, než přijde sám 
znovu na tah nebo než v posledním kole hra skončí. 
Nezapomeňte po případném využití tohoto efektu 
tuto skutečnost vhodným způsobem zaznamenat 
(můžete si to pamatovat, znázornit natočením karty, 
jejím označením vhodným předmětem či libovolně 
jinak, na začátku svého tahu vždy takové pomocné 
předměty odstraňte – na přelomu kol můžete někdy 
čekat na svůj tah delší dobu).

Jakmile všichni hráči provedli náležitý počet tahů 
(tj. nikomu nezbývá žádná nepoužitá akční kostička), 
proveďte následující kroky:
 1.  vyhodnoťte efekty s časováním „NA KONCI KOLA“ ,
 2.  vyhodnoťte veřejný úkol platný v daném kole,
 3.  pokud právě skončilo 4. kolo hry, vyhodnoťte také efekty s časováním „NA KONCI HRY“  a proveďte závěrečné vyhod-

nocení, viz str. 13,
 4.  jinak odstraňte všechny kostičky ze své voliéry a vraťte je do své zásoby,
 5.  odhoďte všechny tři karty ptáků lícem vzhůru z víka (či vík) na stole a vyložte na ně nové tři karty z balíčku (či balíčků),
 6.  předejte žeton začínajícího hráče spoluhráči po levici.

Průběh hry

Opatřování  
potravy
(( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
(( )

Vyložení nové kartyVyložení nové karty

A12

Lanius znamená „řezník“, což odkazuje na jeho 
typické chování, kdy svou kořist uskladňuje na 
později napíchnutím na trny či větve keřů.

B

Ťuhýk hnědý
Lanius cristatus

24 cm

6

24 cm

+

  Každý hráč může nyní skladovat 1 Každý hráč může nyní skladovat 1 Každý hráč může nyní skladovat 1  
ze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartě 
v biotopu 
ze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartěze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartě
v biotopu v biotopu .

3 1

2

Duet 
Držitelem žetonu začínajícího hráče v dalším kole bude 
ten z hráčů, kdo splnil veřejný úkol v právě skončeném 
kole hůře. V případě shody se držitel střídá.

Hejno 
Po předání žetonu začínajícího hráče natočte kotouč 
pořadí tahu tak, aby šipka směřovala na barvu nového 
začínajícího hráče.

V prvním kole budete mít k dispozici všech 8 kostiček, v každém dalším pak vždy o jednu méně.

Pozn. aut.: V pozdějších kolech máte sice méně 
tahů, ale akce k dispozici jsou účinnější a můžete 
využít i stále více efektů vyložených karet ptáků.

1. vyhodnoťte efekty s časováním 
2. vyhodnoťte veřejný úkol platný v daném kole,
3. pokud právě skončilo 4. kolo hry, vyhodnoťte také efekty s časováním 

nocení, viz str. 13,
4. jinak odstraňte všechny kostičky ze své voliéry a vraťte je do své zásoby,
5. odhoďte všechny tři karty ptáků lícem vzhůru z víka (či vík) na stole a vyložte na ně nové tři karty z balíčku (či balíčků),
6. předejte žeton začínajícího hráče spoluhráči po levici.

Duet
Držitelem žetonu začínajícího hráče v dalším kole bude 
ten z hráčů, kdo splnil veřejný úkol v právě skončeném 
kole hůře. V případě shody se držitel střídá.
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1. Vyložení nové karty
Zvolte kartu ptáka z ruky a vyložte ji na svou voli-
éru. Při tom platí následující pravidla:

 ⇨ Kartu můžete vyložit jen do řady odpovídajícího biotopu, 
vyznačeného symbolem na kartě (je-li na kartě vyznačeno 
biotopů více, můžete si vybrat).
 ⇨ Ve zvolené řadě musíte kartu vyložit vždy na první dosud 
volné pole zleva. Je-li řada plná (je v ní už 5  karet), další 
kartu do ní vyložit nemůžete.
 ⇨Musíte do banku zaplatit náklady ve vejcích, udané v záhlaví 
sloupce, kam kartu vykládáte (v prvním sloupci je to nula, 
ve druhém a  třetím 1  vejce a v 4. a  5. sloupci 2  vejce). Je 
přitom zcela lhostejné, ze které karty ptáka ze své voliéry 
vejce vezmete.
 ⇨Musíte ze své zásoby odhodit (tj. zaplatit) žetony po-
travy uvedené na vykládané kartě ptáka, viz níže. 
Při provádění této akce lze každý žeton potravy nahradit 
dvěma libovolnými jinými žetony (nemusejí být ani stej-
né). Pro žádné jiné účely však taková náhrada možná není.
 ⇨Nemůžete-li požadované náklady (vejce, žetony potravy) 
uhradit plně, nemůžete kartu ptáka do voliéry vyložit.
 ⇨ Je-li na vykládané kartě uveden efekt s  časováním „PŘI 
VYLOŽENÍ“ , můžete ho v tomto okamžiku využít. Vyu-
žití není povinné, ale pokud ho  nevyužijete, propadá. Nikdy 
později tento efekt využít nelze (popis efektů viz str. 13).
 ⇨Na znamení této provedené akce položte jednu svou akční 
kostičku do záhlaví toho sloupce, kam jste právě vyložili kar-
tu. Vyložení nové karty je jediná akce, při níž se žádné efekty 
jiných karet s časováním „VE SVÉM TAHU“  neaktivují.

Podrobný popis 
jednotlivých akcí

Symboly pro druhy potravy jsou velmi stylizované. 
Například mezi ptáky, na jejichž kartách se 
vyskytuje symbol pro hmyz , jsou velké rozdíly – 
někteří se specializují jen na létající hmyz, jiní na vodní, 
ještě jiní na bezobratlé (měkkýše či korýše) atd.

Příklad: Modrý hráč se rozhodne 
vyložit z ruky kartu A25 „Výr vel-
ký“ na první pole v druhé řadě. 
Výr může žít na lučinách, biotop 
je v pořádku. Modrý odhodí po 
1  žetonu hmyzu a  hlodavců ze 
své zásoby, náklady ve vejcích 
jsou v  prvním sloupci nula. Do 
záhlaví prvního sloupce položí 
modrý svou akční kostičku.

Ve hře se vyskytuje potrava 5  druhů: hmyz , semena ,  
ryby  , bobule a plody  a hlodavci . Některým ptákům 
jde k duhu jen potrava jednoho druhu, jiným potrava více druhů, 
někteří jsou všežravci (žolíkový symbol ), jiní nevyžadují potravu 
žádnou  . Je-li mezi symboly znaménko +, vyžaduje daný pták vše 
uvedené, je-li mezi symboly /, musíte si vybrat jedno z uvedeného.

V počátečních fázích hry budete dělat 
tuto akci často, abyste svůj „hospodářský 
systém“ rozpohybovali co nejrychleji.

Strategický tip: Snažte se co nejdříve vyložit 
karty ptáků, jejichž efekt vám pomůže získat 
nové karty a potravu. Špatný začátek partie 
se později obtížně dohání!

hmyz semena ryby plody hlodavci

Opatřování  
potravy
( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
( )

Vyložení nové karty

A01
Státní pták indického státu Tamilnádu.

B, T

Holub zelenokřídlý
Chalcophaps indica

44 cm

6

+ +

   Položte po 2  na KAŽDOU JINOU kartu  
v tomto sloupci.

A25

Živí se hlodavci, králíky a holuby. Byli však 
spatřeni, jak se zmocňují i větších zvířat.

Výr velký
Bubo bubo

174 cm

4

174 cm

+

  Otočte po jedné až 3  z BALÍČKU. Když 
přestanete otáčet a součet rozpětí křídel 
ptáků na otočených kartách je < 110 cm, 
zasuňte je pod tuto kartu, jinak je odhoďte.

Kartu můžete vyložit jen do řady odpovídajícího biotopu, 
vyznačeného symbolem na kartě (je-li na kartě vyznačeno 

tuto akci často, abyste svůj „hospodářský 
systém“ rozpohybovali co nejrychleji.

Příklad: Modrý hráč se rozhodne 
vyložit z ruky kartu A25 „Výr vel
ký“ na první pole v druhé řadě. 
Výr může žít na lučinách, biotop 
je v pořádku. Modrý odhodí po 

Opatřování 
potravy
(( ))

Dobrání karet

Snášení
vajec
( )

Vyložení nové kartyVyložení nové karty

Dobrání karetDobrání karet

++

A25

Živí se hlodavci, králíky a holuby. Byli však 
spatřeni, jak se zmocňují i větších zvířat.

44

++

Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3 Otočte po jedné až 3  z BALÍČKU. Když  z BALÍČKU. Když  z BALÍČKU. Když  z BALÍČKU. Když  z BALÍČKU. Když 
přestanete otáčet a součet rozpětí křídelpřestanete otáčet a součet rozpětí křídel
ptáků na otočených kartách je < 110 cm, ptáků na otočených kartách je < 110 cm, 
zasuňte je pod tuto kartu, jinak je odhoďte.zasuňte je pod tuto kartu, jinak je odhoďte.

Ve zvolené řadě musíte kartu vyložit vždy na první dosud 
volné pole zleva. Je-li řada plná (je v ní už 5  karet), další 

Musíte do banku zaplatit náklady ve vejcích, udané v záhlaví 
sloupce, kam kartu vykládáte (v prvním sloupci je to nula, 
ve druhém a  třetím 1  vejce a v 4. a  5. sloupci 2  vejce). Je 
přitom zcela lhostejné, ze které karty ptáka ze své voliéry 

Musíte ze své zásoby odhodit (tj. zaplatit) žetony po-
travy uvedené na vykládané kartě ptáka, viz níže.
Při provádění této akce lze každý žeton potravy nahradit 
dvěma libovolnými jinými žetony (nemusejí být ani stej-
né). Pro žádné jiné účely však taková náhrada možná není.
Nemůžete-li požadované náklady (vejce, žetony potravy) 

„PŘI „PŘI 
 můžete ho v tomto okamžiku využít. Vyu-

žití není povinné, ale pokud ho  nevyužijete, propadá. Nikdy 

Na znamení této provedené akce položte jednu svou akční 
kostičku do záhlaví toho sloupce, kam jste právě vyložili kar-
tu. Vyložení nové karty je jediná akce, při níž se žádné efekty 

 neaktivují.

travy uvedené na vykládané kartě ptáka, viz níže.
Při provádění této akce lze každý žeton potravy nahradit 

„PŘI 
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2. Opatřování potravy 
 ⇨ Položte jednu svou akční kostičku na voliéru na první volné 
pole zleva v první řadě a proveďte akci, která je na něm po-
mocí symbolů vyznačena – z krmítka vyjměte uvedený počet 
kostek potravy a z banku si vezměte jim odpovídající žetony 
potravy. Získané žetony potravy umístěte do své zásoby ve-
dle voliéry, kostky ponechte stranou mimo krmítko.
 ⇨ Kostky se z krmítka vždy berou postupně jedna po druhé 
(tj. před každou jednotlivou kostkou můžete využít pravidlo 
o vhození všech kostek do krmítka za podmínek uvedených 
v odstavci Kostky v krmítku níže na této straně).
 ⇨ Symbol na kostce  znamená, že si můžete vybrat žeton 
jednoho z uvedených druhů. Symbol  (vyskytuje se 
ve druhém, čtvrtém a šestém sloupci) znamená, že můžete 
odhodit z ruky jednu kartu ptáka, vyjmout z krmítka jednu 
kostku navíc a získat odpovídající žeton potravy.
 ⇨ Poté můžete jednou využít efekt s  časováním „VE SVÉM 
TAHU“  každé své karty ptáka v této řadě (popis efektů 
viz str. 13 – postupujte po jedné kartě zprava doleva). Využití 
efektů není povinné, nelze je však odložit na později a žádný 
efekt v žádném tahu nelze využít víckrát. Poté přesuňte kos-
tičku použitou při provádění této akce na voliéře doleva – 
do levého sloupce.

Kostky v krmítku
Pokud si máte z jakéhokoli důvodu vzít kostku z krmítka a v kr-
mítku je jediná kostka, nebo je na všech kostkách v krmítku 
stejný symbol (  se pro tento případ liší od symbolů , ), 
smíte (ale nemusíte) nejprve všech 5 kostek z krmítka i mimo 
něj vzít a znovu je vhodit do budky (či na panel krmítka). Kdy-
koli však není v  krmítku kostka vůbec žádná, hned povinně 
vhoďte do budky (či na panel krmítka) všech 5 kostek znovu.
Ve své zásobě můžete mít neomezený počet žetonů potravy, 
Jejich množství však je veřejná informace.
Pozor – některé efekty karet ptáků vám umožní skladovat po-
travu přímo na kartách. Tato potrava není součástí vaší zásoby 
a nelze ji během hry odhazovat při vykládání karet, snášení 
vajec apod. Dostanete za ni body při závěrečném vyhodnocení. 
Získávat potravu vám rovněž umožní různé efekty karet ptáků. 
Důsledně rozlišujte, kdy si máte brát konkrétní žetony přímo 

z banku, a kdy si máte vzít kostku z krmítka a z banku žeton 
odpovídající hodnotě na kostce.
Obecný bank žetonů potravy je neomezený, pokud by vám 
měly žetony dojít, použijte vhodnou náhradu.

9

Opatřování  
potravy
(( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
( )

Vyložení nové kartyVyložení nové karty

A19

Tento pták se ozývá opakovaným kovovým 
„tuk“, které zní jako tlučení do měděného 
plechu.

T

Vousák zvučnohlasý
Psilopogon haemacephalus

23 cm

4

T
23 cm

4

+

  Vezměte si 1 Vezměte si 1 Vezměte si 1 ///  z krmítka.

Příklad: Modrý hráč umístí svou kostičku na první volné 
pole zleva v prvním řádku, tj. v druhém sloupci. Vezme si 
z krmítka jednu kostku potravy a z banku odpovídající že-
ton potravy. Navíc smí (ale nemusí) odhodit jednu kartu 
ptáka z ruky a vzít si z krmítka ještě jednu kostku (a s ní 
z banku odpovídající žeton potravy). Poté může (ale nemu-
sí) využít efekt karty A19 Vousák zvučnohlasý a  nakonec 
svou kostičku položí do levého sloupce – legendy prvního 
řádku tabulky.
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3. Snášení vajec 
 ⇨ Položte jednu svou akční kostičku na voliéru na první volné 
pole zleva v druhé řadě a proveďte akci, která je na něm pomocí 
symbolů vyznačena – z banku si vezměte vyznačený počet vajec 
a umístěte je na libovolné karty ptáků (jednu či více v libovolné 
kombinaci) ve své voliéře. Pozor – na žádnou kartu ptáka však 
nesmíte umístit více vajec, než je jeho maximální velikost snůš-
ky! Nemáte-li kam nová vejce umístit, nesmíte si je z banku vzít. 
Po umístění již vejce nesmíte přesouvat na jinou kartu ve své 
voliéře.
 ⇨ Symbol  (vyskytuje se opět ve druhém, čtvrtém a šestém 
sloupci) znamená, že můžete odhodit ze své zásoby jeden libo-
volný žeton potravy a vzít si jedno vejce navíc.
 ⇨ Poté můžete jednou využít efekt „VE SVÉM TAHU“  každé 
své karty ptáka v této řadě (opět postupujte po jedné kartě 
zprava doleva). Opakujeme, že využití efektů není povinné, 
nelze je však odložit na později a žádný efekt v žádném tahu 
nelze využít víckrát. Poté přesuňte kostičku použitou při pro-
vádění této akce na voliéře doleva – do levého sloupce.
 ⇨Obecný bank vajec není omezen, pokud by vám měla dojít, pou-
žijte vhodnou náhradu.

4. Dobrání karet do ruky 
 ⇨ Položte jednu svou akční kostičku na voliéru na první volné 
pole zleva ve třetí řadě a  proveďte akci, která je na něm 
pomocí symbolů vyznačena – doberte si vyznačený počet 
karet. Můžete si brát karty vyložené lícem vzhůru na víku 
krabičky nebo z doplňovacího balíčku. Karty na víko nedo-
plňujte do tří po každé dobrané kartě, ale najednou až po 
ukončení tahu. Pokud dojde doplňovací balíček karet, vy-
tvořte nový zamícháním odhazovací hromádky. Počet karet 
v ruce není nijak omezen. 
 ⇨ Symbol      (opět se vyskytuje ve druhém, čtvrtém a šes-
tém sloupci) znamená, že můžete odhodit ze své libovolné 
karty ptáka jedno vejce a dobrat si jednu kartu navíc. 
 ⇨ Poté můžete jednou využít efekt s  časováním „VE SVÉM 
TAHU“  každé své karty ptáka v této řadě (opět je nut-
né postupovat po jedné kartě zprava doleva). Ještě jednou 
připomínáme, že využití efektů není povinné, nelze je však 
odložit na později a žádný efekt v žádném tahu nelze využít 
víckrát. Na závěr přemístěte kostičku použitou při provádění 
této akce na voliéře doleva – do levého sloupce.

Opatřování  
potravy
( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
( )

Vyložení nové karty

A89

Dlouhé a tenké pruhy slouží jako kamufláž 
pro život v rákosí.

B, T

Bukáček žlutonohý
Ixobrychus sinensis

49 cm

0

/

  Doberte si prostřední  z VÍKA.

Příklad: Modrý hráč umístí svou kostičku na první volné pole zleva 
v druhém řádku, tj. na pole ve 2. sloupci. Vezme si z banku 2 vejce 
a umístí je na své libovolné karty ptáků. Navíc smí (ale nemusí) 
odhodit jeden žeton potravy ze své zásoby a  vzít si ještě jedno 
vejce. Poté může (ale nemusí) využít efekt karty A15 Majna obecná 
a nakonec svou kostičku položí do levého sloupce – legendy dru-
hého řádku tabulky.

Příklad: Modrý hráč umístí svou kostičku na první volné pole 
zleva v třetím řádku, tj. zase na pole ve druhém sloupci. Do-
bere si do ruky 1 novou kartu ptáka. Navíc smí (ale nemusí) 
odhodit jedno vejce ze své libovolné karty ptáka ve voliéře 
a dobrat si ještě jednu kartu. Poté může (ale nemusí) využít 
efekt karty A89 Bukáček žlutonohý a nakonec svou kostičku 
přesune do levého sloupce – legendy třetího řádku tabulky.

hého řádku tabulky.

Maximální velikost snůšky na kartách ptáků odpovídá 
skutečnosti, byť je celkově snížena pro potřeby herního 
mechanismu. Ptáci s uvedenou maximální velikostí 
snůšky 6 vajec mohou ve skutečnosti během jednoho 
roku klást 15 či ještě více vajec!

Opatřování  
potravy
( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
( )

Vyložení nové karty

A15

Tito ptáci jsou velice přizpůsobiví a dokážou 
napodobit lidský hlas.

Majna obecná
Acridotheres tristis

35 cm

1

35 cm

/

  Proveďte efekt s časováním  karty v  karty v  karty v  
SOUPEŘE vlevo.

A15

Tito ptáci jsou velice přizpůsobiví a dokážou 
napodobit lidský hlas.

Majna obecná
Acridotheres tristis

35 cm

1

/

  Proveďte efekt s časováním  karty v  
SOUPEŘE vlevo.

Položte jednu svou akční kostičku na voliéru na první volné 
pole zleva v druhé řadě a proveďte akci, která je na něm pomocí 
symbolů vyznačena – z banku si vezměte vyznačený počet vajec 
a umístěte je na libovolné karty ptáků (jednu či více v libovolné 

Snášení
vajec
( )

Majna obecná
Acridotheres tristis

1

//
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Duet
Kdykoli vyložíte kartu ptáka na svou voliéru, přemístěte 
označovací žeton z příslušného pole voliéry na volné políč-
ko mapy, které odpovídá právě vyložené kartě ptáka: 

•  musí být v oblasti biotopu, kam jste kartu vyložili na svou 
voliéru (jsou-li na kartě ptáka uvedeny i  další biotopy, 
k nim se nepřihlíží),

• symbol na políčku na mapě musí odpovídat 
 » typ hnízda musí odpovídat typu hnízda na kartě ptáka 

(připomínáme, že žolíkový symbol  platí jako hnízdo 
kteréhokoli typu),

 » potrava určitého druhu musí odpovídat žetonu potra-
vy, který jste při vyložení karty zaplatili (pokud jste na-
hradili žeton požadovaného druhu dvěma libovolnými 
žetony, počítá se druh, který jste nahrazovali, nikoli ně-
který z těch, který jste použili jako náhradu),

 » rozpětí křídel musí odpovídat rozpětí ptáka na vylože-
né kartě.

Označovací žeton se pokládá na mapu, kdykoli VYLOŽÍTE 
kartu ptáka, tedy obvykle když provádíte akci 1.  Vyložení 
nové karty. Může to však být i v důsledku některého efek-
tu (např. „Vyložte další kartu…“) a také v případě, že novou 
kartu vykládáte na již obsazené pole (efekt některých karet 
např. z rozšíření Perutě Evropy).

Žetony na voliéře slouží jen jako připomínka tohoto pravi-
dla, nejsou pevně vázány na jednotlivá pole voliéry. Proto 
také se označovací žeton nepřemísťuje na mapu v případě 
přesunu karty na voliéře z jednoho pole na jiné.

Pokud se vám náhodou podaří vyložit během partie více než 
15 karet ptáků (velmi nepravděpodobné), použijte místo chy-
bějících označovacích žetonů vhodnou náhradu.

Nemůžete-li nebo nechcete-li označovací žeton položit na 
žádné políčko mapy, můžete ho položit na pole ZMĚNA NA-
BÍDKY v  levém dolním rohu mapy. V  kterémkoli svém poz-
dějším tahu odsud můžete svůj označovací žeton odhodit 
(vyřadit ze hry) a vyměnit všechny 3 karty na víku nebo znovu 
hodit všemi 5 kostkami do krmítka.

4. KOLO3. KOLO2. KOLO1. KOLO
2 

0 0 0 0 

3 4 5 

Na konci hry: 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.

<50 cm

<50 cm>50 cm

>50 cm

Položíte-li označovací žeton 
sem namísto na mapu, můžete 
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

Více

Méně Méně Méně Méně

Více Více Více

1. KOLO
změna nabídky

BONUS: U  někte-
rých políček mapy 
je vyznačen bonus – 
kostka, vejce nebo 
karta. Obsadíte-li 
takové políčko svým 
žetonem úkolu, hned máte na uvedený bonus nárok.

1. KOLO

>50 cm

>50 cm

Položíte-li označovací žeton
sem namísto na mapu, můžete
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

1. KOLO1. KOLO1. KOLO
změna nabídky

BONUS: U  někte-
rých políček mapy 
je vyznačen bonus –
kostka, vejce nebo kostka, vejce nebo 
karta. Obsadíte-li 
takové políčko svým 

Opatřování  
potravy
(( )

Dobrání karet
do ruky

( )

Snášení 
vajec
(( )

Vyložení nové kartyVyložení nové karty

A12

Lanius znamená „řezník“, což odkazuje na jeho 
typické chování, kdy svou kořist uskladňuje na 
později napíchnutím na trny či větve keřů.

B

Ťuhýk hnědý
Lanius cristatus

24 cm

6

24 cm

+

  Každý hráč může nyní skladovat 1 Každý hráč může nyní skladovat 1 Každý hráč může nyní skladovat 1  
ze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartě 
v biotopu 
ze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartěze své zásoby na své LIBOVOLNÉ kartě
v biotopu v biotopu .

Příklad: Bílý hráč vyloží na svou voliéru kartu ptáka A12 
Ťuhýk hnědý – do biotopu  , může tedy položit svůj 
označovací žeton na mapu na tato políčka v oblasti : , 

, hnízdo , <50 cm, zobák vlevo. Žádné z těchto políček 
bohužel neposkytuje bonus, takže se bílý rozhodně zkrátka 
pro jedno z  nich: položí svůj označovací žeton na políčko 
„hnízdo kalich“.

0 MéněMéně

A

v jedné řadě

0 MéněMéně

A

na

0 MéněMéně

A

na políčkách
s bonusem

Méně

0 MéněMéně

A

nikoli na
okraji mapy
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Hejno
Aktivními hráči jsou ti dva, 
na jejichž barvy ukazu-
jí šipky kotouče. Hrají oba 
současně. POZOR – neza-
pomeňte, že některé akce 
aktivních hráčů mohou 
vyvolat efekty s  časová-
ním „V  CIZÍM TAHU“ kte-
réhokoli neaktivního hráče 
u  stolu (z kterékoli skupin-
ky)! Dejte vždy všem příležitost takové efekty sledovat a vy-
hodnotit. Jakmile oba aktivní hráči svůj tah ukončí, pooto-
čte kotouč a aktivními hráči budou další dva hráči podle 
pořadí barev na kotouči.

7

Hra v 7 hráčích
 V  2. a  4. kole hry mají všichni hráči lichý počet tahů. To 
znamená, že jakmile všichni ostatní své kostičky spotřebují, 
sousedovi po pravici začínajícího hráče jedna kostička zbu-
de (bude mít o jeden tah méně). Proto před koncem kola 
provede svůj poslední tah sám.
Ve skupince o 4 hráčích budou v polovině svých tahů v celé 
partii hrát současně oba krajní hráči. To by mohlo způso-
bovat problémy, pokud by se oba současně soustředili na 
získávání nových karet ptáků nebo potravy z krmítka. Proto 
patří-li oba aktivní hráči do téže skupinky, nehrají součas-
ně, ale jeden po druhém. V 1. a 3. kole hry hraje dřív ten, 
k jehož barvě na kotouči směřuje šipka s hvězdičkou (a při-
pomínají i čísla 1., 3. na ní uvedená), v 2. a 4. kole hry hraje 
nejprve hráč, k jehož barvě směřuje šipka bez hvězdičky (s 
čísly 2., 4.)
V těchto tazích doplňte nabídku karet na víku po tahu prv-
ního z  těchto hráčů, aby i  druhý měl zase nabídku kom-
pletní.

Rozšíření Opeřená Oceánie
Nektar: Vyhodnocování odloženého nektaru v jednotlivých 
biotopech na konci hry probíhá tak, že v případě shody zís-
kají plný počet bodů všichni dotčení hráči a hráč s dalším 
dosaženým počtem získá body za druhé místo. 
Příklad: Vyhodnocuje se biotop , 3  hráči spotřebovali 
shodně 3   – každý z nich získá 5 bodů, další 2 hráči spo-
třebovali shodně 2   – oba získají po 2 bodech.

Emu hnědý (karta O52): Vezmete si  z krmítka své skupin-
ky, ale můžete je rozdat mezi libovolné hráče u stolu.

12

ky, ale můžete je rozdat mezi libovolné hráče u stolu.

771,
3

2,4
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Karty ve hře mají efekty pěti druhů podle časování jejich působení: při vyložení karty z ruky do voliéry („PŘI VYLOŽENÍ“ ), 
ve vlastním tahu („VE SVÉM TAHU“ ), v  tahu soupeře („V CIZÍM TAHU“ ), „NA KONCI KOLA“  a  „NA KONCI 
HRY“ . Časování efektu poznáte podle barvy pruhu a podle piktogramu.

Provedení žádného efektu není povinné. Pokud text na kartě upravuje obecně platná pravidla, text na kartě má přednost.

Efekty  
karet ptáků

 VE SVÉM TAHU
Tento efekt lze využít pokaždé, když 
aktivujete akci biotopu, v němž daná 
karta ve vaší voliéře leží. Můžete až 
jednou aktivovat efekt  každé kar-
ty v  tomto biotopu, v  pořadí zprava 
doleva. Jako vizuální pomůcku může-
te přesouvat právě položenou akční 
kostičku nad řadou karet stále doleva 
s  tím, že kostička „po cestě aktivuje“ 
každou kartu s hnědým pruhem.

 NA KONCI KOLA
Tento efekt můžete využít v  každém 
kole, a to na jeho konci před vyhod-
nocením veřejného úkolu. Tyto efekty 
nejprve vyhodnotí začínající hráč (má-
-li karet s tímto efektem více, může si 
pořadí zvolit libovolně), ostatní násle-
dují po směru hry. V  tomto okamžiku 
není možné aktivovat efekty s časová-
ním „V CÍZÍM TAHU“ .

 PŘI VYLOŽENÍ
Tento efekt lze využít pouze jednou za 
partii, v okamžiku vyložení dané karty 
do voliéry.

 V CIZÍM TAHU
Tento efekt můžete využít mimo svůj 
tah, ale vždy pouze jednou, než při-
jdete znovu na řadu nebo než v  po-
sledním kole hra skončí. Po využití 
můžete kartu lehce pootočit, abyste si 
připomněli, že až do vašeho příštího 
tahu nelze využít znovu.

 NA KONCI HRY
Tento efekt vyhodnocujete jen jednou 
na samotném konci hry po vyhod-
nocení veřejného úkolu v  posledním 
kole, ale před odstraněním kostiček 
z voliér a závěrečným vyhodnocením. 
Opět platí, že máte-li karet s  tímto 
efektem více, můžete pořadí vyhod-
nocení zvolit libovolně, a ani v tomto 
okamžiku není možné aktivovat efekty 
s časováním „V CÍZÍM TAHU“ .

A13

Navzdory svému latinskému názvu se tento 
pták obecně vyskytuje v Himálajích a jihový-
chodní Asii – nikoli v Číně.

B

Kraska zelenavá
Cissa chinensis

62 cm

5

+ +

  Vezměte si 1 Vezměte si 1 Vezměte si 1 ///  z krmítka, můžete jej 
skladovat na TÉTO kartě.

A06

Tito ptáci mají až 4 snůšky vajec ročně 
a někdy se rozmnožují ještě v témže roce, 
kdy se narodili.

T

Sýkořice vousatá
Panurus biarmicus

17 cm

2

T
17 cm

2

+

   Položte 1  na TUTO kartu za KAŽDOU 
JINOU kartu ptáka v témže sloupci, na níž 
leží alespoň 1 .

A22

Tito ptáci nežijí pouze na pouštích (jak by 
napovídal jejich angl. název „desert finch“), 
navštěvují také města a zemědělské oblasti.

B, T

Hýl černozobý
Rhodospiza obsoleta

26 cm

6

+ +

   Položte 1  na TUTO kartu za svou KAŽDOU 
JINOU kartu v 

 na TUTO kartu za svou KAŽDOU  na TUTO kartu za svou KAŽDOU 
JINOU kartu v JINOU kartu v . 

A83

Byli pozorovány, jak třesou chlupatými 
housenkami, aby z nich vytřásly, co housenky 
sežraly, a sami se tím nakrmily.

B

Kukačka ametystová
Chrysococcyx xanthorhynchus

27 cm

5

+

   Provádí-li SOUPEŘ akci snášení vajec, 
položte 1  na JINOU svou kartu ptáka 
s rozpětím křídel < 30 cm. Lze až o 2 
překročit jeho velikost snůšky.

A40

Rozsáhlý úbytek mokřadů vedl k tomu, že se 
tento pták stal z z jednoho z nejběžnějších 
čápů jedním z nejvzácnějších.

G

Marabu indický
Leptoptilos dubius

261 cm

4

+ +

   Vyhodnoťte 1 kartu osobního úkolu 
SOUPEŘE vlevo, jako byste ji měli vy 
(tj. dle vaší voliéry). Soupeř ji vyhod -
notí jako obvykle.
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HEJNO  
Efekty ovlivňující jiné hráče
Jak bylo uvedeno, interaktivní efekty ovlivňují všechny hráče u stolu obou skupinek.

Efekty s časováním „V CIZÍM TAHU“ 
Tyto efekty samozřejmě nelze aktivovat, když jste aktivním hráčem – nemůže je aktivovat druhý aktivní hráč. Jakmile je 
využijete, lze je znovu využít až poté, co se znovu stanete aktivním hráčem. Tyto efekty může aktivovat libovolný aktivní 
hráč, nejen člen vaší skupinky.

Efekty působící na všechny hráče či soupeře
Tyto efekty také působí na všechny, nejen na členy vlastní skupinky. Na druhého aktivního hráče působí až poté, co ukončí 
svůj tah. Nemůže ve svém právě probíhajícím tahu využít zdroje získané vaší aktivací takovýchto efektů.
To platí i pro situaci, kdy hrají dva aktivní hráči z téže skupinky – na toho z nich, kdo přijde na řadu až jako druhý, také 
působí tyto efekty až po ukončení jeho tahu.
Určité efekty umožňují si brát karty nebo kostky v pořadí tahu (např. karta kolibříka rubínohrdlého č. 39 ze základní hry).  
Každá skupinka si bere ze svého balíčku a krmítka, ve skupince, v níž nedošlo k aktivaci tohoto efektu, ho začíná vyhodno-
covat aktivní hráč po skončení svého tahu (a získává zdroje jako ostatní).
Při hře v sedmi ve skupince, v níž zrovna nebyl žádný aktivní hráč, se za aktivního hráče považuje ten, kdo se aktivním stane 
nejdříve.

Efekty působící na zvoleného soupeře
Také u těchto efektů můžete soupeře zvolit libovolně ze všech soupeřů u stolu. Má-li to být soupeř vlevo nebo vpravo, je 
lhostejné, do které skupinky patří.

Zvláštní typy efektů
 Tento symbol označuje dravce. Ve hře znamená, že v dů-

sledku tohoto efektu můžete pod tuto kartu ptáka zasunout 
jinou kartu jako kořist, případně můžete na této kartě skla-
dovat určitou potravu. Takto získanou potravu během partie 
zpravidla nemůžete využít k úhradě nákladů, slouží pouze pro 
účely některých karet úkolů a  pro zisk bodů při závěrečném 
vyhodnocení.

  Tento symbol označuje ptáky žijící v hejnech. Rovněž v dů-
sledku tohoto efektu budete moci pod kartu zasunout jinou 
kartu se stejným dopadem, jako je popsán výše.

Některé efekty se vztahují jen na ptáky s určitým rozpětím kří-
del, jiné jen na ptáky s určitým typem hnízda, další jen na ptá-
ky v určitém biotopu atd.

Všechny efekty jsou podrobně popsány v příloze.

Ptáci ve hře mohou vytvářet hnízda 4 typů: platforma , kali-
chovité hnízdo , dutina  a prohlubeň v zemi . Symbol 

 je žolíkový, označuje ptáky vytvářející hnízda nezapadají-
cí do žádného uvedeného typu a počítá se pro všechny účely 
jako symbol jakéhokoli ze čtyř uvedených typů. Existují dokon-
ce ptáci, kteří nestavějí hnízda žádná!

platforma kalichovité 
hnízdo

dutina prohlubeň 
v zemi

žolíkový 
symbol
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Hejno
Při vyhodnocování veřejných úkolů na konci kola pla-
tí, že v případě shody získají plný počet bodů všichni 
dotčení hráči a hráč s dalším dosaženým počtem získá 
body za druhé místo (viz vyhodnocování nektaru při 
kombinaci s  rozšířením Opeřená Oceánie popsané 
výše).
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Kombinace s dalšími rozšířeními
Rozšíření Perutě Evropy
Karty husa velká, cetie jižní a žluna zelená (č. E79 až E81) se 
ve standardní hře počítají dvakrát při vyhodnocování ve-
řejných úkolů. V režimu DUET místo toho můžete při jejich 
vyložení na mapu přemístit vždy 2 své označovací žetony 
namísto 1, samozřejmě každý na jiné políčko (jen na pole 
změna nabídky smíte umístit oba).
Karty, které se vykládají naležato (volavka popelavá 
(č.  E20), mandelík hajní (č. E28), mlynařík dlouhoocasý 
(č.  E43) a  kos černý (č. E44) se nadále počítají za jednu 
kartu a na mapu se při jejich vyložení přemísťuje vždy jen 
1 označovací žeton.

Rozšíření Opeřená Oceánie
Zaplatíte-li nektar jako žolík místo potravy jiného druhu, 
počítá se jako potrava nahrazovaného druhu. Zaplatíte-li 
ho jako nektar (při vyložení ptáků živících se přímo nekta-
rem), můžete ho považovat za potravu libovolného druhu. 

Duet
I v tomto režimu budou oba hráči používat svou kostičku 
k označení, jak splnili veřejný úkol, body ale získává jen 
ten, kdo dané kritérium splnil lépe. Druhý nezískává nic. 
V případě shody získají plný počet oba. Jak už bylo uvede-
no, poražený se stane držitelem žetonu začínajícího hráče 
v dalším kole, v případě shody se držitel mění.
Při závěrečném vyhodnocení zjistěte velikost své největ-
ší spojité skupiny označovacích žetonů na mapě (políčka 
spojují tečkované čáry). Za každý žeton vaší největší sku-
pinky získáte po 1 bodu.

4. KOLO3. KOLO2. KOLO1. KOLO
2 

0 0 0 0 

3 4 5 

Na konci hry: 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.

<50 cm

<50 cm>50 cm

>50 cm

Položíte-li označovací žeton 
sem namísto na mapu, můžete 
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

Více

Méně Méně Méně Méně

Více Více Více

1. KOLO
změna nabídky

0 

A

v jedné řadě

0 

A

na

0 

A

na políčkách
s bonusem

Méně

0 

A

nikoli na
okraji mapy

4. KOLO3. KOLO2. KOLO1. KOLO
2 

0 0 0 0 

3 4 5 

Na konci hry: 1 bod za každý žeton v největší spojité skupině žetonů.

<50 cm

<50 cm>50 cm

>50 cm

Položíte-li označovací žeton 
sem namísto na mapu, můžete 
jej v některém svém příštím tahu 
vyřadit ze hry a obnovit nabídku 

v krmítku NEBO na víku.

Více

Méně Méně Méně Méně

Více Více Více

1. KOLO
změna nabídky

Příklad: Bílý získá 
4 body, černý 3.

cm<50 cm>50 cm

cmcm>50 cm

Vyhodnocení 
veřejného úkolu 

na konci kola
Na konci každého kola položí každý hráč jednu svoji označovací kostičku na desku úkolů, na pozici odpovídající pořadí, v jakém 
se mu podařilo úkol splnit (včetně hráčů, kteří úkol nesplnili vůbec - podrobněji násl. strana). Podrobnosti o jednotlivých úko-
lech najdete na následující straně. Jak již bylo uvedeno, kostička zde zůstane ležet do konce partie a v každém následujícím kole 
budete mít tedy k dispozici o jednu akci méně.
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Karty osobních úkolů
Připomínáme, že každou partii začíná každý hráč s 1 kartou osobního úkolu (vybere si jednu ze dvou, které dostane). Několik 
karet ptáků vám umožní získat i další.
Splnění osobních úkolů se vyhodnocuje při závěrečném vyhodnocení. Podrobný popis všech karet osobních úkolů viz příloha.
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Po vyhodnocení veřejného úkolu v posledním, 4. kole, proběhne závěrečné vyhodnocení. Hráči si sečtou získané body:
 y za všechny své ptáky ve voliéře (bodová hodnota je vyznačena na každé kartě ptáka, u některých ptáků však je nulová),
 y za splněné osobní úkoly dle popisu na příslušných kartách,
 y body získané při vyhodnocování veřejných úkolů v každém kole dle předchozího odstavce,
 y body za spotřebovaný nektar (jen při hře s rozšířením Opeřená Oceánie),
 y po 1 bodu za každé vejce ve své voliéře, za každý žeton potravy skladovaný na kartách ptáků (viz výše) a každou kartu zasunu-

tou pod vaše karty ptáků (kořist a jedince v hejnu – viz výše).
Body zapisujte do zápisníku. Hráč, jenž získal bodů více, vítězí. V případě shody vítězí hráč, jemuž v zásobě zbylo více žetonů 
potravy, trvá-li shoda, končí partie remízou.

Závěrečné vyhodnocení

Zelená strana desky úkolů – vyhodnocování většiny prvků dle požadovaného kritéria
Pokud používáte  zelenou 
stranu desky úkolů, platí, že 
kdo kritérium platné v  da-
ném kole splnil nejlépe, 
získá nejvyšší počet bodů 
(v 1. kole 4 a v každém dal-
ším o  1  bod více), hráč na 
druhém místě získá body za 
druhé místo atd. V  případě 

shody se sečtou body za příslušná místa a rozdělí mezi dotčené 
hráče (zaokrouhleno dolů). 

Příklad: V prvním kole se vyhodnocuje kritérium nejvíce ptáků 
v biotopu , hráči A a B mají shodný nejvyšší počet 3, hráč C 

má 2. Hráči A a B získají po 2 bodech ((4 + 1) / 2 = 2,5, zaokrouh-
leno dolů 2), hráč C nezíská žádný bod, protože skončil na 3. 
místě, za něž se v prvním kole body neudělují.

Abyste získali body, musíte vždy mít alespoň 1 prvek požado-
vaného druhu.

Všichni hráči musejí na desku úkolů položit jednu svou akční 
kostičku, i  ti, co dané kritérium nesplnili vůbec. Jak už bylo 
řečeno, v následujícím kole budou mít všichni hráči k dispozici 
o 1 kostičku méně.

Pokračování příkladu: Pokud by hráč A  měl 3  ptáky v  bio- 
topu  a žádný další hráč by neměl žádného, získá hráč A 
4 body a nikdo ze zbylých hráčů nezíská bod žádný.

Zdrojem informací použitých v této hře jsou webové stránky birdsoftheworld.org, 
kniha The Encyclopedia of Birds autorů Pauly Hammondové a Pera Christiansena a další.

Fotografické zdroje: Glenn Bartley, Alan Murphy, Roman T. Brewka, Rob Palmer a Peter Green,
plakáty a další ilustrace naleznete na stránkách redandbluedesigns.com.

Krmítko a voliéru pro hru s rozšířením Opeřená Oceánie 
ilustrovaly Beth Sobelová a Catalina Martinezová.

Pokud se chcete o ptácích, možnostech jejich ochrany a pozorování dozvědět více, 
navštivte stránky České společnosti ornitologické www.birdlife.cz, 

která do svých řad vítá všechny milovníky ptáků.

H R A J E M E    S R D C E M


