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Eutrofizació

Les altes concentracions de 

nutrients en l'aigua promouen la 

proliferació d'algues

Totes les targetes verdes es poden 

descartar immediatament.



Hivern aspre

Les pannes de glaç es formen en la 

mar en hiverns molt freds. Aquests 

raspen tot el creixement en les 

superfícies dures.  

Totes les cartes en la pila de descarti 

es distribuiran de manera uniforme 

entre tots els jugadors. El joc 

comença una altra vegada.



Escalfament Global

S'està tornant més càlid a tot arreu. Els 

depredadors tenen més gana i mengen 

més.  

Tots els jugadors s'alternen per a 

col·locar una de les seves targetes 

vermelles en el mall de descarti. La 

conseqüència de cada targeta vermella 

es duu a terme.



Concentracions baixes d‘oxígen

Hi ha menys oxigen disponible per a 

respirar. Molts animals moren. 

Cada jugador rep 2 cartes de "animal" 

de la pila de descarti.
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Baix nivell d’aigua + Alta Temperatura

Només algunes espècies poden 

tolerar aquestes condicions. Una 

d'aquestes són els cirrípedes.

Totes les cartes de peus de cabra es 

poden descartar immediatament.
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Turistes curiosos

Un grup de persones passejant pel moll 

veu les estructures de discos. Les 

treuen de l'aigua. Els depredadors 

transitoris cauen.

Tots els jugadors tornen / barregen 

totes les seves targetes vermelles al 

mall de robatori.
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