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  A csapat neve: Bölcs baglyok 

Település: Mezőcsát 

Tavaszlesen 2021 
TEREPI ADATLAP 
 

„TAVASZI SZÍNPALETTÁNK” 

 

 

1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve:  

Nagy nyárlevelész 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Jellegzetes piros színe miatt. . 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: A kitines szárnyfedőjén.  

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

A mezőcsáti kiserdő melletti mező. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 
A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Csíkos  poloska 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A csíkok miatt a hátán és a piros színe miatt. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: A szárnyfedőjén 

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

A mezőcsáti kiserdő melletti mezőn, egy ernyős 
virágzatú növényen. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 
A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

1. színünk: A 

piros 
................................
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Kerek repkény 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Ajakos virágjáról és a csipkés szélű leveléről. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: A virágon. 

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

Mezőcsáti kiserdő melletti mező.  

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Kék légivadász. 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A rikító kék szine és 2 pár hártyás szárnya. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Az egész testén. 

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

A mezőcsáti kiserdő széle.  

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

2. színünk: A kék 

.. 
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Suszter bogár  

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A fekete kitines fedőszárnya miatt és az alatta 
megtalálható vörös potroha.  

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: A kitines fedőszárnyán.  

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

Mezőcsáti kiserdő.  

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Fekete gyalogcincér  

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A fekete színe és jellegzetes nyújtott alakja miatt. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Az egész testén.  

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

A mezőcsáti kiserdő melletti rét. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

3. színünk: A 

fekete 
................................
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Farkasalmalepke 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A sárgásfehér alapon fekete színe és szép mintája 
miatt. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: A szárnyán.  

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

A mezőcsáti kiserdő.  

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Salamonpecsét 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Ívesen hajló száráról, a lándzsa alakú leveleiről és a 
fehér virágjairól. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Virágja  

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 

Mezőcsáti kis erdő. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: 

Nokia Lumia 635 

A fotó készítésének dátuma: 2021. 05. 15. 

4. színünk: A 

fehér 
................................
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Térképünk a megtalált színek lelőhelyeiről: 

 

 


