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КРАТКИ ПРАВИЛА
Подготовка
1. Карти с птици: Размесете тестето и обърнете 3 карти на 

поставката за птици с лицето нагоре.
2. Резерв: Поставете яйцата и храната в общ резерв.
3. Хранилка: Хвърлете заровете в кулата.
4. Табло с цели: Сложете го с предпочитаната страна нагоре.
5. Плочки с цели: Сложете 4 случайни плочки на таблото.
6. Бонус карти: Размесете тестето с бонус картите. 

7. Всеки играч получава игрално табло, 8 маркера за 
действия от 1 цвят, 2 случайни бонус карти, 5 случайни 
карти с птици и по 1 чип от всеки вид храна.

8. Върнете по 1 чип с храна за всяка птица, която искате да 
запазите. Изхвърлете останалите птици.

9.  Изберете 1 бонус карта, изхвърлете другата.
10. Изберете стартовия играч.

Структура на рунда
Започвайки от първия играч и по часовниковата стрелка, изберете местообитание на таблото си и поставете маркер за 
действие на най-лявата празна позиция на съответния ред, за да изпълните 1 от следните 4 действия:

1. Играй птица
а)  Изберете карта с птица от ръката си.
б) Махнете толкова яйца от птиците си, колкото е указано 

над колоната, в която играете птицата.
в) Махнете указаната храна.  значи, че не плащате нищо. 

 значи, че може да използвате коя да е храна. Може да 
използвате 2 чипа с храна вместо кой да е друг 1 чип.

г) Поставете птицата на таблото си на най-лявата празна 
позиция в едно от указаните възможни местообитания.

д) Ако птицата има ефект при изиграване, активирайте го, ако 
искате (само този ефект).

2. Вземи храна
а)  Вземете толкова храна, колкото  има на най-лявата 

празна позиция в горската зона. За всеки взет чип с 
храна махате зар от хранилката (  значи, че може да 
вземете едно от двете).

б) Ако на тази позиция има , може да изхвърлите 1 птица 
от ръката си, за да изберете още 1 зар от хранилката.

в)  По желание активирайте кафявите ефекти на птиците в 
горската зона от дясно наляво.

3. Снеси яйца
а) Вземете толкова яйца, колкото  има на най-лявата 

празна позиция в полската зона. Сложете ги върху 
изиграните си птици (до капацитета, указан на картата; 
губите излишъка).

б)  Ако на тази позиция има , може да махнете 1 чип с 
храна, за да вземете още 1 яйце.

в) По желание активирайте кафявите ефекти на птиците в 
полето от дясно наляво.

4. Вземи птици
а) Вземете толкова птици, колкото  има на най-лявата 

празна позиция във влажната зона. Вземете от разкритите 
на поставката птици или изтеглете от тестето. Не 
допълвайте с нови птици до края на хода си.

б) Ако на тази позиция има , може да махнете 1 яйце, 
за да вземете още 1 карта.

в) По желание активирайте кафявите ефекти на птиците във 
влажната зона от дясно наляво.

Край на рунда
1. Разчистете кубчетата от таблото си.
2. Отбележете резултата си за целта за рунда с 1 кубче:

•   Ако играете на зелената страна и има играчи с 
равен резултат, съберете точките от оспорваното и 
следващото място и разделете на броя на играчите с 
равен резултат, закръглете надолу. 4-то място носи 0 т.

• Ако играете на синята страна, може да вземете 
максимум 5 точки и минимум 0. Винаги слагате кубче 
(дори и на 0 точки).

3.  Изхвърлете всички разкрити птици от поставката и 
наредете нови.

4. Подайте маркера за стартовия играч наляво.

Финално оценяване
Играта приключва в края на 4-ти рунд. Получавате точки за:

• изиграните с лицето нагоре птици;
• бонус картите;
• целите за рунда;
• По 1 точка за:

 » всяко яйце върху изиграна птица;
 » всеки чип с храна, складиран върху изиграна птица;
 » всяка подпъхната карта под изиграна птица.

Равенствата се разрешават в полза на играча с повече 
останала храна. Ако все още равенството не е разрешено, 
победата е споделена.

Зареждане на хранилката: Ако в даден момент остане празна, хвърлете 5-те зара обратно вътре. Ако заровете в нея 
са еднакви (включително, ако има само 1 зар) и трябва да взимате храна, може преди това да хвърлите обратно 5-те 
зара в хранилката. ( е уникална страна.)
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СПРАВОЧНИК
Цели за рунда
Основно правило: Отбележете резултата си за целта за рунда, както е описано в правилата на стр. 11. 

В този раздел са обяснени ефектите на всички плочки с цели.

Пребройте колко птици 
имате в местообитанието, 
указано на плочката.

От този вид цели има по една 
за всяко местообитание.

Пребройте колко птици имате 
с вида гнездо, указан на 
плочката, със снесено поне 
1 яйце. Всяка птица се брои 
веднъж, без значение колко 
яйца има върху нея. Гнездата 
със звезда се броят за тази цел.

От този вид цели има по една 
за всеки вид гнездо.

в с

Пребройте колко яйца имате 
върху птици, намиращи се в 
местообитанието, указано 
на плочката. 

От този вид цели има по една 
за всяко местообитание.

Пребройте колко яйца имате 
върху птици с вида гнездо, 
указан на плочката. Всички 
яйца на тези птици се броят. 
Гнездата със звезда се броят 
за тази цел. 

От този вид цели има по една 
за всеки вид гнездо.

в в

Пребройте комплектите от 
яйца в трите местообитания. 
Всеки комплект се състои от 
1 яйце във влажната зона, 
1 яйце в полската зона и 1 
яйце в горската зона. 

За улеснение може да 
преброите яйцата в зоната 
с най-малко яйца.

Пребройте всички изиграни 
птици, които имате.в    в    в

общо
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Бонуси, свързани с имената на птиците:

Фотограф Птици с цвят в името

Пребройте колко от изиграните ви птици съдържат някой от следните 
цветове в името си. Всяка птица се брои по веднъж, дори и да има 
повече от един цвят в името си:

бронзово

бяло

виолетово

жълто

зелено

златисто

индиго

кафяво

кестеново

лазурно

лимонено

пурпурно

розово

рубинено

ръждиво

сиво

синьо

снежно

сребристо

червено

черно

Анатом Птици с анатомична 
особеност в името

Пребройте колко от изиграните ви птици имат някой от следните 
анатомични особености в името си. Важат всички различни версии 
(например „опашат”).

врат

глава

гръб

гръд

гуша

гърло

качулка

клюн

корем

крило

кръст

лик/лице

око

опашка 

плещи

препаска

теме

ухо

човка

шия

Картограф Птици с географски  
термин в името

Пребройте колко от изиграните ви птици имат някой от следните 
географски термини в името си. Всяка птица се брои по веднъж,  
дори и да има повече от един термин в името си. Важат всички 
различни версии (например „каролинка”):

Америка

Балтимор

блато

Вирджиния

горски

запад

изток

Инка

Исландия

Калифорния

Канада

Каролина

Колумбия

Мексико

Мисисипи

пещера

планина

поле

прерия

савана

север

скали

Чихуахуа

Историк Птици, носещи 
името на личност

Пребройте колко от изиграните ви птици носят името на личности. 
Имената включват:

Анна

Бел

Беърд

Касин 

Кларк

Купър

Линкълн

Сей

Стелер

Суейнсън

БОНУС КАРТИ 
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Бонуси, свързани с вид храна, вид гнездо и брой яйца:
Експерт всеядни,
Лозар,
Рибовъд,
Родентолог,
Земеделец;

Птици, хранещи се с някой от 
тези символи:

 / / / /

Пребройте колко от изиграните ви птици имат съответния символ в 
изискването за храна. Може да се хранят също и с друг вид храна. 

 не се зачита за други бонуси освен за „Експерт всеядни“, както 
и обратното – другите видове храна не се зачитат за този бонус.

Ентомолог Птици, хранещи се само с .
Изискването за храна може да включва повече от 1 символ, но 
всички трябва да са само .

Строител,
Градинар,
Лесничей,
Екотурист;

Птици, които имат конкретен 
вид гнездо:

/ / /

Пребройте колко от изиграните ви птици имат гнездо от вида, 
указан на картата. Гнездата със звезда  са жокер и се броят 
за всички бонуси от този вид.

Развъдчик Птици с поне 4 яйца върху тях Пребройте колко от изиграните ви птици имат поне 4 яйца върху тях. 

Оолог Птици с поне 1 яйце върху тях Пребройте колко от изиграните ви птици имат поне 1 яйце върху тях. 

Бонуси, свързани с местообитание:
Лесовъд,
Пастир,
Крайбрежен 
изследовател;

Птици, които могат да 
живеят само в посоченото 
местообитание:

/ /

Пребройте колко от изиграните ви птици имат само посочения 
символ в изискването си за местообитание. Птици, които могат 
да живеят в повече от 1 вид местообитание, не се броят за този 
бонус.

Еколог Птици в местообитанието ви 
с най-малко птици

Пребройте птиците, които имате в местообитанието с най-малко 
изиграни птици. Отбелязвате бонуса, дори да имате повече от 1 
хабитат най-малко птици. Пример: ако във всички местообитания 
имате точно по 3 птици, значи получавате бонус за 3 птици.

Други бонуси:
Преброител,
Соколар;

Птици с определен вид ефект:

/

Пребройте колко от изиграните ви птици имат кафяв ефект, който 
започва със символа, указан на картата (вляво на ефекта). 

Специалист по 
големи птици

Птици с размах на крилете 
над 65 см

Пребройте колко от изиграните ви птици имат размах на крилете 
над 65 см. Размах на крилете точно 65см не се брои за този бонус.

Експерт врабчови Птици с размах на крилете 
30 см или по-малък

Пребройте колко от изиграните ви птици имат размах на крилете 
30 см или по-малък. Размах от точно 30см се брои за този бонус.

Ентусиаст Птици с по-малко от 4 точки Пребройте колко от изиграните ви птици носят по 0, 1, 2 или 3 точки.

Визионер Птици в ръката ви в края на 
играта

Пребройте колко карти с птици имате в ръката си в края на играта.
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Ефекти за взимане на храна
Основно правило: Взимате храната по начина, описан на картата. Всяка карта уточнява дали взимате от общия резерв 
или трябва да изберете зар от хранилката (като го извадите от нея).

Храна от хранилката
Ако ефект казва да вземете  от хранилката, може да ползвате зар с  или . Същото важи и за .

Голяма качулата мухоловка,
Индигова пасерина,
Червеногръд кардинал,
Западна танагра;

При активиране: Вземи [вид храна] от 
хранилката, ако има.

Белоглав орел,
Златист шилоклюн кълвач;

При изиграване: Вземи всички [вид храна], 
които са в хранилката.

Колибри на Анна,
Рубиненогушо колибри;

При активиране: Всички играчи взимат по 
1 зар от хранилката, започвайки от играч 
по твой избор.

Активният играч избира кой да е първият 
играч, който избира зар от хранилката. 
След него взимат останалите играчи по 
посока на часовниковата стрелка. Може да 
хвърлите всички зарове, ако хранилката е 
празна или в нея има еднакви зарове.

Дрозд отшелник
При активиране: Играчът с най-малко 
птици в  взима 1 зар от хранилката. 
Може да има повече от един такъв играч.

Ако има повече от един играч с най-малко 
птици, т.е. с еднакъв брой в местообитанието, 
те всички се възползват от този ефект. 
Активният играч решава кой избира 
пръв, а останалите взимат по посока на 
часовниковата стрелка.

Американска сврака,
Черен гриф,
Пуйков лешояд;

Веднъж между ходовете: Ако друг играч 
използва  ефект успешно, ти взимаш  
1 зар от хранилката.

Ако няколко играчи едновременно 
задействат такъв ефект, то те избират по 
1 зар от хранилката подред по посока 
на часовниковата стрелка, започвайки от 
играча вляво на активния играч (този, чийто 
хищник е ловувал успешно).

Храна от общия резерв
Тези ефекти ви позволяват да взимате храна директно от общия резерв, без да зависите от наличната в хранилката. 
Храната в резерва е неограничена. Ако чиповете някога се изчерпят, временно използвайте подходящ заместител.

Синьо-сиво коприварче,
Северен кардинал,
Петнист тоухи,
Жълтоклюн кълвач;

При активиране: Вземи 1 [вид храна] от 
общия резерв.

ЕФЕКТИ НА ПТИЦИТЕ
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Американска траурна скатия,
Кафяв пеликан;

При изиграване: Вземи 3 [вид храна] от 
общия резерв.

Източно фоебе,
Вилоопашата кралска мухоловка,
Орел рибар,
Балтиморски трупиал,
Обикновена кръсточовка;

При активиране: Всички играчи взимат 
по 1 [вид храна] от общия резерв.

Зеленогърба чапла При активиране: Замени 1  за каква 
да е друга  от общия резерв.

Американска врана,
Нощна чапла,
Чихуахуански гарван,
Гарван,
Врана рибар;

При активиране: Махни 1  от коя да е 
друга твоя птица, за да вземеш 1  от 
общия резерв.

Трябва да имате снесено яйце върху друга 
птица, за да може да използвате този ефект. 
Върнете яйцето в общия резерв.

Тези птици са известни с това, че ядат 
яйцата от гнездата на други птици.

Препасково земеродно рибарче, 
Източен кралски тиран;

Веднъж между ходовете: Ако друг играч 
изиграе птица във [вид местообитание], 
ти взимаш 1 [вид храна] от общия 
резерв.

Активирате ефекта, ако играч извърши 
действие „играй птица“ в указаната зона. 
Не се активира от птица, която се мести от 
едно местообитание в друго.

Складиране на храна

Американски боров синигер,
Белогръда зидарка,
Каролински синигер,
Хвойнов синигер,
Червеногръда зидарка;

При активиране: Вземи 1  от общия 
резерв и го складирай върху тази 
птица. Птиците с тези ефекти са извести с това, 

че складират храна за по-късно. Както са 
описани, може да складирате точно 1 чип 
с храна, когато активирате ефектите им. 
Поставяте чипа върху картата. Складирана 
храна не може да се харчи. Всеки чип с 
храна носи по 1 точка в края на играта. Ако 
всички зарове в хранилката са еднакви, 
може да хвърлите всички 5 обратно, за да 
видите дали ще постигнете изискването на 
птицата. Ако чиповете с храна свършат, 
може да складирате карти вместо тях.

Жълъдов кълвач,
Колумбийска сокерица,
Синя сойка,
Стелерова сойка,
Червеноглав кълвач,
Червенокоремен кълвач;

При активиране: Вземи 1  от 
хранилката, ако има. Може да го 
складираш върху тази птица.

Голяма сврачка

Веднъж между ходовете: Ако друг 
играч извърши действие „вземи храна“ 
и вземе поне 1 , ти също взимаш 1 

 от общия резерв и го складираш 
върху тази птица.
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Ефекти за снасяне на яйца
Основно правило: Не забравяйте, че всяка птица има капацитет за яйцата, които могат да бъдат снесени върху нея. (вж. 
раздел „Как се играе“, т. 3 в правилата). Няма ефект, който позволява нарушаването на това правило.

Гнездата със символ  са жокер и могат да се използват като кой да е вид гнездо. Ако имате различни ефекти, свързани 
с различни видове гнезда, птица с  гнездо върши работа за всеки от тях в рамките на един ход.

Американски саблеклюн,
Бронзов трупиал,
Жълтоклюна кукувица,
Исландска звънарка,
Кафявоглав трупиал;

Веднъж между ходовете: Ако друг 
играч извърши действие „снеси 
яйца”, тази птица снася 1  върху 
друга птица с [вид гнездо] гнездо.

Всички тези птици паразитират в природата: 
те снасят яйца в гнездата на други птици. 
Трупиалите дори не строят собствени гнезда. 

Когато друг играч играе в , за да снесе 
яйца, вие може да снесете 1 яйце. Може да го 
направите само веднъж между ходовете си, без 
значение колко играчи ползват тази зона.

Гълъб инка,
Мухоловка на Сей,
Оризов дрозд,
Сивогуша мухоловка;

При изиграване: Снеси по 1  върху 
всяка твоя птица с [вид гнездо] 
гнездо.

Този ефект ви позволява да снесете яйца върху 
всички ваши птици с конкретния вид гнездо (и 
всички птици с гнездо със звезда), включително и 
току-що изиграната птица.

Западен трупиал,
Качулат кълвач,
Лазурен кардинал,

При активиране: Всички играчи 
снасят по 1  върху коя да е [вид 
гнездо] птица. Ти може да снесеш 
още 1  върху коя да е [същия като 
първия вид гнездо] птица.

Този ефект ви позволява да снесете яйца върху 
1 или 2 птици със съответния вид гнездо (или 
гнездо със звезда). Всички останали играчи също 
могат да снесат яйце върху 1 птица със същия вид 
гнездо (или звезда), ако имат такова. 

Врабче на Беърд,
Врабче на Касин,
Врабчова овесарка,
Скакалецова овесарка;

При активиране: Снеси 1  върху 
коя да е птица.

Калифорнийски пъдпъдък,
Масков вирджински пъдпъдък,
Плачеща гургулица;

При активиране: Снеси 1  върху 
тази птица. 

ЕФЕКТИ НА ПТИЦИТЕ
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Ефекти за взимане на птици
Основно правило: Взимате птици в ръката си, както е описано според ефекта на птицата. Както при действието Вземи птици 
(вж. раздел „Как се играе“, т. 4 в правилата), така и тези ефекти ви дават възможност да теглите птици от тестето или да 
вземете от разкритите карти на поставката. Птиците на поставката се допълват в края на хода ви. Няма ограничение на 
броя на птиците в ръката ви. Птиците в ръката може да запазите в тайна или да държите разкрити по време на игра.

Зеленоглава патица При активиране: Вземи 1 .

Този ефект позволява взимането на 
повече карти, когато играете във 
влажната зона. Може да избирате от 
3-те разкрити карти на поставката или 
да теглите от тестето. Поставката се 
запълва в края на хода ви.

Американски кокилобегач, 
Каролинско орехче; При изиграване: Вземи 2 .

Гмурец на Кларк,
Сребристокрила рибарка,
Черна рибарка;

При активиране: Вземи 1 . Ако го 
направиш, изхвърли 1  от ръката си 
в края на хода си. Следващият играч може да започне 

хода си, докато решавате кои птици да 
изхвърлите. 

Американска тръноопашата потапница,
Жълтогърла дървесница,
Каролинка,
Пъстроклюн гмурец;

При активиране: Вземи 2 . Ако го 
направиш, изхвърли 1  от ръката си 
в края на хода си.

Креслив дъждосвирец,
Прерийна чайка;

При активиране: Махни 1 , за да 
вземеш 2 .

Върнете едно яйце в общия резерв. Ако 
нямате яйца, не може да ползвате този 
ефект.

Американска бекасина,
Клопач,
Петнист кюкавец,
Пурпурна султанка;

При активиране: Всички играчи теглят 
по 1  от тестето.

Теглете по посока на часовниковата 
стрелка, започвайки от активния играч.

Северноамерикански голям воден бик, 
Черноклюн гмурец;

При активиране: Играчът с най-малко 
птици във  взима 1 . Може да 
има повече от един такъв играч.

Ако има повече от един играч с най-
малко птици, т.е. играчи с равен 
брой птици, всички те се възползват 
от ефекта, започвайки от активния 
играч и продължавайки по посока на 
часовниковата стрелка. 

Американски стридояд

При изиграване: Изтегли толкова , 
колкото са играчите +1. Започвайки 
от теб и после наляво, всеки избира 
по 1 от тези птици и я добавя в ръка. 
Последната птица е за теб.

Изтеглете карти от тестето, равни на 
броя на играчите плюс 1. Всеки играч, 
започвайки от активния, избира и 
запазва 1 от тях, след което подава 
останалите наляво на следващия играч. 
Последната карта остава за активния 
играч т.е. той получава общо две карти.
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Ефекти с ята
Основно правило: Птиците с тези ефекти са известни с това, че сформират големи ята, съставени от един биологичен 
вид. Както е описано на самите карти, може да създавате ята от някой вид, като подпъхвате карти с лицето надолу под 
съответната птица. Всяка подпъхната карта носи 1 точка в края на играта. 

Ушата чучулига
Веднъж между ходовете: Ако друг 
играч изиграе птица в , подпъхни 
1  от ръката си под тази птица. 

Този ефект е специфичен за птиците в полската 
зона.

Американска спиза,
Жълтоглав трупиал,
Обикновен трупиал,
Синеглав кос,
Храстов синигер,
Червенокрил трупиал;

При активиране: Подпъхни 1  от 
ръката си под тази птица. Ако го 
направиш, снеси 1  върху тази 
птица.

Всички тези птици ви дават възможност да 
подпъхвате карти от ръката си за точки, а също 
имат и допълнителен ефект (снасяне на яйце, 
взимане на карта или взимане на храна). Може да 
се възползвате от допълнителния ефект само ако 
преди това подпъхнете карта от ръката си. 

Американска лиска,
Виолетово-зелена лястовица,
Дървесна лястовица,
Жълтокръст певец,
Мексиканска чинка,
Пръстенчатоклюна чайка,
Пурпурна лястовица,
Ръждивогуш дрозд,
Селска лястовица;

При активиране: Подпъхни 1  от 
ръката си под тази птица. Ако го 
направиш, вземи 1 .

Борова скатия,
Кедрова копринарка,
Малка зидарка,
Чернооко юнко;

При активиране: Подпъхни 1  от 
ръката си под тази птица. Ако го 
направиш, вземи 1 [вид храна] от 
общия резерв.

Американски бял пеликан,
Канадска гъска,
Канадски жерав,
Ушат корморан,
Чернокорема дървесна патица;

При активиране: Махни 1 [вид 
храна], за да подпъхнеш 2  от 
тестето под тази птица. 

Тези ефекти ви дават възможност да махнете 
определен тип храна, за да вземете две карти от 
тестето и да ги подпъхнете под птицата. Трябва да 
имате необходимата храна в личния си резерв, не 
може да ползвате складирана храна.

ЕФЕКТИ НА ПТИЦИТЕ
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 Ефекти с лов и риболов
Основно правило: Чрез тези ефекти птиците ловуват – по-малки птици, гризачи или риба. При сполучлив лов, получавате 
възможност да подпъхнете карта или да складирате храна. Плячката ви носи по 1 точка в края на играта.

Американски полски блатар,
Вирджински бухал,
Голяма земна кукувица,
Северноамериканска улулица,
Скален орел,
Сокол скитник,
Суейнсънов мишелов,
Червеноопашат мишелов,
Червеноплещ мишелов,
Ястреб на Купър;

При активиране: Погледни 1  от тестето. 
Ако е с размах < [число]см, подпъхни я 
под тази птица. Ако не е, я изхвърли.

Tези птици се хранят с други птици. 
Погледнете размаха на крилете на най-
горната карта от тестето и го сравнете с 
указаното число. 

Ако размахът на крилете на изтеглената 
птица е по-малък, подпъхнете я, за да 
отбележите успешния лов на хищника. 
Всяка подпъхната карта носи по 1 точка  
в края на играта.

Изхвърлете картата, ако размахът 
на крилете и е равен или по-голям от 
указания размер. 

Американска змиешийка,
Бялолицев ибис,
Голям американски дъждосвирец,
Голям нирец,
Снежна чапла,
Черен водорез;

При активиране: Хвърли всички зарове, 
които са извън хранилката. Ако хвърлиш 
поне 1 , вземи 1  и я складирай на 
тази птица.

Ефектът на птиците, хранещи се с гризачи 
или риба, указва специфично да хвърлите 
заровете, които са извън хранилката. 
Забележете, че никога няма да хвърляте 
повече от 4 зара, тъй като ако всички 5 
са извън хранилката, те трябва веднага 
да се върнат обратно в нея. Хвърляйте 
заровете на масата, те не се връщат 
обратно в хранилката. 

Ако се падне поне 1 от посочения вид 
храна, вземете 1 чип от същия вид от 
общия резерв и го складирайте върху 
картата (вж. „Складиране”, стр. 10 от 
правилата). Всеки чип с храна върху 
птица носи по 1 точка в края на играта.

Американска ветрушка,
Забулена сова,
Източен писклив чухал,
Мисисипска каня,
Пещерна сова,
Ръждивокафяв мишелов;

При активиране: Хвърли всички зарове, 
които са извън хранилката. Ако хвърлиш 
поне 1 , вземи 1  и го складирай 
върху тази птица.



12

Други ефекти
Американско орехче,
Белотеменна овесарка,
Врабче на Линкълн,
Жълтогърдо коприварче,
Коминен бързолет,
Малък американски козодой,
Пойна овесарка,
Син кардинал;

При активиране: Ако тази птица е 
вдясно от всички други птици в това 
местообитание, премести я в друго 
местообитание.

Всички тези птици могат да живеят в разнообразни 
местообитания и ефектите им позволяват да 
прелетят от един хабитат в друг — но само ако 
са последната птица вдясно на реда (може да се 
намират във всяка колона). Това е много полезно, 
когато искате да подобрите ефективността 
на местообитанията си, а също така и за 
отбелязването на целите за рунда. Внимавайте да 
не играете птици вдясно от тях, тъй като това би 
блокирало ефектите им!

Многоглас присмехулник,
Сив котешки присмехулник;

При активиране: Използвай кафяв 
ефект на друга птица в това 
местообитание.

Някои птици могат да имитират кафявите ефекти 
на други. Имитираната птица трябва да е в същото 
местообитание. Може да използвате ефект на 
птица, намираща се вляво или вдясно от тази карта. Американски нирец

При активиране: Използвай  
ефект на друга птица в това 
местообитание.

Американски жерав,
Виреон на Бел,
Горски щъркел,
Калифорнийски кондор,
Кестеноврата овесарка,
Кралски дърдавец,
Лазурна дървесница,
Папска чинка,
Петниста улулица,
Прериен тетрев,
Прерийна бъбрица,
Розова лопатарка,
Тъпоклюна кайра,
Червено-кокардиран кълвач,
Чинка на Касин;

При изиграване: Изтегли 2 нови 
бонус карти. Запази 1, изхвърли 
другата.

Изтеглете 2 бонус карти, изберете тази, която 
искате да запазите, и изхвърлете другата. Ако 
тестето с бонус картите свърши, размесете 
изхвърлените карти, така че да сформирате  
ново тесте. 

Всички птици с този ефект са заплашени 
или застрашени от изчезване видове или 
природозащитниците са загрижени за тяхното 
оцеляване поради спад в популациите им.

Американско кралче,
Голяма бяла чапла,
Голяма синя чапла,
Домашно орехче,
Източна сиалия,
Планинска синя птица,
Пухест кълвач,
Саванна овесарка,
Тафтингов синигер,
Червеноок виреон;

При изиграване: Играй още 1 птица 
в същото местообитание. Плати 
нормалната и цена.

Изиграйте друга птица в същото местообитание. 
Трябва да следвате всички правила за изиграване 
на птица – тя трябва да може да живее в това 
местообитание и трябва да платите цената и в  
яйца и храна.

Птиците с този ефект са известни с това, че 
прекарват времето си в смесени ята от няколко 
вида птици. Изследванията показват, че това води 
до определени ползи, като например по-лесно 
намиране на храна и увеличена бдителност за 
хищници.

ЕФЕКТИ НА ПТИЦИТЕ


