
In BIOTOPIA ben je een vlinder enthousiast die de beste en meest vlinder-vriendelijke tuin wil 
aanleggen en daarmee de mooiste vlinders aantrekt. 

 
 
Doel van het spel: 
In BIOTOPIA scoor je punten door vlinder kaarten te spelen. Zodra een speler de 15 punten heeft 
behaald, eindigt het spel (aan het eind van die ronde). De speler met de meeste punten wint. 
 
Set up: 
Plaats de 5 Missie kaarten open naast het speelgebied. Schud de rest van de speelkaarten. Zij 
vormen de trekstapel (Deck). Draai de 3 bovenste kaarten open en leg ze naast de trekstapel, dit is 
de ‘Sky’. De ‘Sky’ moet altijd direct worden aangevuld (tot 3). Houd ruimte voor een aflegstapel 
(Compost Heap). Afgelegde kaarten komen open op de ‘Composthoop’. 
 
Iedere speler krijgt 4 kaarten op hand. Denk eraan dat je ze geheimhoud voor de andere spelers. 
Tijdens het spel plaats je de kaarten in 2 rijen. De onderste rij, het dichtstbij de speler, wordt de 
Bloemen rij. De Vlinder kaarten worden in een rij daarboven gelegd.  
Iedere speler kiest 1 van zijn handkaarten en legt deze als Bloem gesloten voor zich neer. Dit is de 
eerste Bloem in de Bloemenrij van de spelers. De speler die als laatst een vlinder heeft gezien, mag 
beginnen. 
 

 
 
 

 
 
 
Spelen: 
BIOTOPIA wordt in rondes gespeeld. In iedere ronde is elke speler één keer aan de beurt. Je speelt 
met de klok mee. Per beurt kun je 1 van de volgende acties uitvoeren: 
 

1) Trek een kaart van de trekstapel. 
2) Trek 1 van de 3 kaarten die in de ‘Sky’ liggen (denk eraan dat je de ‘Sky’ weer aanvult tot 3 

kaarten). 
3) Speel 1 van je kaarten als Bloem (met de achterzijde naar boven). 
4) Speel 1 van je kaarten met de niet-Bloem zijde naar boven (dit kunnen Vlinders of andere 

actie kaarten zijn). LET OP: Dit mag alleen als je de benodigde hoeveelheid bloemen in je rij 
hebt liggen. Dit kun je zien aan de bloem symbolen in de linker boven hoek van de kaart. 

5) Neem 1 van de Missie kaarten, mits je aan de voorwaarden voldoet. Zodra een speler een 
Missie kaart heeft gepakt, kan die niet meer worden afgepakt (behalve de ‘Most Large 
Whites’ kaart). 

 
Missie kaarten: 
LET OP: Spelers krijgen niet automatisch de behaalde Missie kaarten, ze moeten hiervoor een actie 
gebruiken. Er is een uitzondering, de Most Large Whites kaart. De speler met de meeste Large 
White vlinders krijgt direct de Missie kaart. Zodra een andere speler evenveel Large White 
vlinders heeft gespeeld, gaat de Missie kaart terug naar de rij naast het speelgebied. Als iemand 
meer Large White vlinders heeft gespeeld, ontvangt die speler de Missie kaart. 
 
Handlimit: 
Aan het eind van de beurt mag de speler niet meer dan 6 kaarten op hand hebben. Als de speler 
meer op hand heeft, legt de speler het overschot op de Composthoop.  
 
Einde van het spel: 
Zodra een speler 15 of meer punten heeft behaald, eindigt het spel nadat de laatste speler in die 
ronde zijn/haar beurt heeft afgemaakt. Op deze manier heeft iedereen evenveel beurten. Dan 
worden de punten geteld, degene met de meeste punten wint. Als er 2 of meer spelers hetzelfde 
aantal punten heeft, gaat de winst naar degene met de meeste verschillende vlinder soorten. Als 
het dan nog steeds een gelijkspel is, delen de spelers de winst. 
 
Regels om te onthouden: 
De regels op de kaarten hebben voorrang op de algemene regels. Als een kaart een actie bevat die 
tegen de algemene regels in gaat, telt de actie van de kaart.  
Spelers mogen ten aller tijde de kaarten in hun Bloemen rij bekijken (welke kaart er ligt). 
Spelers mogen nooit hun handkaarten, of de onderzijde van hun Bloemenrij kaarten aan andere 
spelers laten zien.  
Spelers mogen ten aller tijde de kaarten in de Composthoop bekijken. 
In bijzondere gevallen mag een speler een Vlinderkaart spelen, zonder dat hij/zij genoeg bloemen 
kaarten heeft liggen. B.v. met de Chrysalis kaart.  
Vlinderkaarten die al in je tuin liggen, blijven daar. Zelfs als je gedurende het spel niet meer het 
benodigde aantal bloemen in je tuin hebt.  
 
 
 
 
 
 



 
VLINDER KAARTEN (GRIJS) 
 
BRIMSTONE:  
Zodra een speler een Brimstone speelt, pakt de speler gelijk de bovenste kaart van de trekstapel en 
legt deze als Bloem in de Bloemenrij (met de bloemzijde naar boven). De speler mag de kaart 
bekijken, maar ongeacht welke soort kaart het is, moet het met de bloemzijde naar boven gespeeld 
worden (dus ook als het een dubbele bloem kaart is). 
 
CAMBERWELL BEAUTY: 
De Camberwell Beauty speelt als een joker voor de Missiekaarten. Als je b.v. nog een Brimstone 
mist (in het rijtje Common Blue, Essex Skipper, Meadow Brown en Brimstone), kun je de 
Camberwell Beauty gebruiken als Brimstone. Het telt alleen als andere soort, het kopieert niet de 
events of effecten van die soort. De Camberwell Beauty mag meerdere mallen als andere soort 
worden gebruikt. Een Camberwell Beauty kan dus de ene keer als Brimstone worden gebruikt, en 
een ronde erop als Essex skipper. Maar je mag per beurt slechts 1x het effect gebruiken. Als je b.v. 
nog 2 soorten mist voor de Missie kaart en je hebt 2 Camberwell Beauty vlinders, dan mag slechts 
1 van die kaarten gebruikt worden als joker. En dus niet alle 2 je Camberwell Beauty kaarten. 
 
COMMON BLUE: 
Zodra een speler de Common Blue speelt, pakt hij direct 1 van de 3 kaarten die in de ‘Sky’ liggen 
en stopt de kaart in zijn hand. De kaart wordt dus niet gelijk gespeeld, dat kan de beurt erop. 
 
ESSEX SKIPPER: 
Geen speciale regels, maar hij komt vaak voor in de Missie kaarten. 
 
LARGE WHITE: 
Zodra een speler een Large White speelt, wordt er eerst gecontroleerd of die speler de meeste 
heeft. Zo ja, dan krijgt de speler de Most Large White Missie kaart. Zo niet, dan gebeurt er niks.  
 
MEADOW BROWN: 
Zodra een speler de Meadow Brown speelt, pakt hij net zoveel kaarten van de trekstapel als het 
aantal Meadow Brown kaarten in diens tuin. Als de speler er nog geen heeft, pakt hij er 1 (voor de 
zojuist gespeelde Meadow Brown kaart). Heeft de speler er al 2 liggen, dan pakt hij 3 kaarten. 
Houd de handlimiet in de gaten. 
 
ORANGE TIP: 
Zodra een speler de Orange Tip speelt, kiest die speler een kaart uit de Composthoop en voegt die 
toe aan de handkaarten. Dit event gaat direct in, dit kan niet tot later bewaard worden. 
 
PEACOCK BTTERFLY: 
De Peacock Butterfly moet vanuit de hand gespeeld worden. Die kan niet omgedraaid worden 
doormiddel van een Chrysalis kaart. Het kan wel als Bloem kaart (bloemzijde naar boven) 
gespeeld worden. 
 
RED ADMIRAL: 
Geen speciale regels. 
 
SMALL TORTOISESHELL: 
De Small Tortoiseshell verschilt van alle andere vlinder soorten. Dit komt om dat de benodigde 
bloem iconen en het puntenaantal afhankelijk zijn van de hoeveelheid gespeelde kaarten. Als een 
speler de eerste Small Tortoiseshell wil spelen, moet de speler 3 bloem iconen in zijn Bloemenrij  
 

 
hebben. Bij iedere Small Tortoiseshell die de speler daarna wil spelen, komt er +1 bij op. Dus bij de 
2e kaart is de speler 4 bloem iconen nodig, bij de 3e kaart 5 bloemen iconen, etc.  
De eerste Small Tortoiseshell is 1 punt waard, de 2e is 2 punten waard, de 3e is 3 punten waard, 
etc. stel, een speler heeft 3 Small Tortoiseshell kaarten, dan scoort hij 6 punten (1+2+3= 6).  
 
BIO-KAARTEN (GROEN) 
 
CRYSALIS: 
Zodra een speler de Chrysalis kaart speelt, draait de speler 1 van de kaarten in de Bloemenrij om 
(mits het een Vlinder kaart is, en niet de Peacock Butterfly!) en legt de Chrysalis kaart op de 
Composthoop. De Vlinder kaart wordt gespeeld, ongeacht hoeveel bloem iconen ervoor nodig 
waren. De event of effect van de Vlinderkaart gaat gelijk in. B.v. je speelt een Chrysalis kaart en 
draait hierbij 1 van je kaarten in de Bloemenrij om, dat is een Common Blue vlinder. Doordat de 
Common Blue nu als gespeeld wordt gezien, gaat de actie/effect gelijk in. Oftewel, je mag nu 1 
van de 3 kaarten uit de ‘Sky’ pakken en bij je hand toevoegen.  
 
SUNSHINE: 
Zodra een speler Sunshine speelt, trekt hij 3 kaarten van de trekstapel en legt de Sunshine kaart op 
de Composthoop. Let op, je kunt Sunshine enkel spelen als je tenminste 2 bloem iconen in je 
Bloemenrij hebt liggen. 
 
DUBBELE BLOEMEN (ORANJE) 
 
DOUBLE FLOWER (BROWN KNAPWEED): 
De Brown Knapweed is een dubbele bloem. Dit betekent dat het, met de goede kant naar boven, 
telt als 2 bloem iconen. De kaart zou ook met de andere zijde naar boven gespeeld kunnen 
worden, dan telt het als een enkele bloem icoon.  
 
MISSIE KAARTEN (BLAUW) 
 
‘GEWONE’ MISSIE KAARTEN: 
Missie kaarten kunnen gepakt worden zodra een spelers tuin aan de voorwaarden op de kaart 
voldoet. B.v. als de kaart 3 Essex Skipper’s toont, dan moet je 3 Essex Skipper kaarten voor je 
hebben liggen voordat je die Missie kaart mag pakken. Of als er op de kaart ‘7 flower symbols’ 
staat, dan moet je 7 bloem iconen in je Bloemenrij hebben liggen, voordat je de Missie kaart mag 
pakken.  
Denk eraan dat het pakken van een Missie kaart je een actie/beurt kost! Je ontvangt de Missie 
kaart niet automatisch zodra je aan de voorwaarden voldoet. Als je aan de voorwaarden van 2 
Missie kaarten voldoet, kost je dat dus 2 acties (en dus 2 beurten). Je kunt dus niet in 1 beurt beide 
Missie kaarten pakken. 
De Missie kaarten leg je naast je rijen met kaarten, zichtbaar voor alle andere spelers. Deze 
Missiekaarten kunnen niet meer van je afgepakt worden. De punten staan vermeld in de rechter 
boven hoek (oranje sterretje). 
 
THE MOST LARGE WHITES MISSION: 
Zodra een speler een Large White vlinder kaart speelt, wordt er gekeken of deze speler de meeste 
van dit soort vlinders heeft. Als dat zo is, ontvangt die speler de Missie kaart ‘Most Large Whites’. 
Zodra een andere speler net zo veel Large White kaarten heeft, gaat de kaart terug naar de rij met 
Missie kaarten. Als iemand er dan (weer) meer heeft, ontvangt die speler de Missie kaart. De 
waarde van de kaart (2) staat groot afgebeeld naast de vlinder (oranje sterretje). 


