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  A csapat neve: Flash Commando 

Település: Mezőcsát 

Tavaszlesen 2021 
TEREPI ADATLAP 
 

„TAVASZI SZÍNPALETTÁNK” 

 

 

1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Közönséges tarkalepke 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Narancssárga alapon fekete mintázatok vannak a 
szárnyain. A szárnyai végén pedig hullámos fehér csík 
van. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet, kiserdő szélénél, az 
erdőbe forduló útnál.  

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

Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Fehér gólya 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

 Testének nagy része fehér, vagy piszkosfehér, 
szárnyvégei feketék, csőre és lába piros. Nyaka és 
csőre hosszú. A csőr hossza a hímeknél 15-17 cm, 
tojóknál 14-17 cm. Az állkapocs a hímeknél hegyesebb, 
a tojóknál egyenesebb. A hím egy kicsit nagyobb. 
Szárnyai szélesek és hosszúak, ami lehetővé teszi a 
vitorlázást. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Testének felső része 

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

Mezőcsát: a Művelődési ház udvara. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Huawei Psmart 2019 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.19. 
....................................... 

1. színünk: Fehér 

.. 

(inkább réti tarkalepke) 
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Közönséges nünüke 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Tora a többi testrészéhez képest feltűnően nagyobb, 
védekezésképp sárga színű, mérgező váladékot enged 
ki magából. 

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

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

Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet. A kiserdő melletti 
mezőn. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Vaspondró 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 
Hosszúkás állatok, melyek teste szelvényekből áll, és 
minden szelvényhez 2-2 pár láb tartozik, kivéve az első 
és végső szelvényt, amelyekhez 1-1 pár láb tartozik. 
Mozgásuk lassú, hullámzó. Békés, szerves törmeléket 
hasznosító élőlények. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet a kiserdőhöz vezető út 
mentén 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

2. színünk: 

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

neve: Farkasalma lepke 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 
A lepkének két pár szárnya van. Teste fekete, potroha 
szelvényein narancssárga oldalpöttyök láthatók. 
Alapszíne sárga, fekete rajzolattal, a hátulsó 
szárnyakon piros szegélypontokkal. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet, az erdő szélén. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Réti boglárka  

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 
A virág szimmetriája legtöbbször sugaras, de néha 
kétoldali. A virágtakaró általában két körben 
elhelyezkedő hat darab lepellevélből, vagy öt 
csészelevélből és öt sziromlevélből áll. A porzók és a 
termőlevelek száma általában sok, meghatározhatatlan 
számú. A levélállás általában szórt, a levelek gyakran 
osztottak. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet, nedves réten 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

3. színünk: Sárga 

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

neve: Vörös lóhere 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt:    
Évelő növény, az áttelelést a talajfelszínhez közel 
elhelyezkedő gyöktörzse biztosítja. Szára 15-30 cm 
magas, felemelkedő vagy felálló, többnyire szőrös. 
Levelei összetettek, három levélből állnak, melyek 
tojásdad vagy hoszúkás lándzsa alakúak, ép szélűek, 
finoman és egyenletesen szőrösek. A kellemes illatú 
virágok bíborpirosak, lilás színűek. Gömb vagy tojás 
alakú fejecskevirágzatban nyílnak, a fejecskék 
általában kettessével állnak a szárakon. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsodi Körzet, kiserdő melletti réten. 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A  

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Kaszanyűg bükköny 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 
5-30 kékesibolya színű, 8-11 mm hosszú virág ül egy 
hosszú kocsányú fürtben. A fürt olyan hosszú, vagy 
hosszabb, mint a murvalevele. A porzószálak cső 
alakúvá nőttek össze. A porzócső ferde szélű. A levelek 
szárnyaltak, 16-20 levélkéjük van. 

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

Itt találtunk rá pontosan (cím és/vagy részletes leírás): 
Mezőcsát: Dél-Borsod Körzet 

Az eszköz márkája és típusa, amellyel a fotót 
készítettük róla: Xiaomi Redmi 7A 

A fotó készítésének dátuma: 2021.05.15. 

4. színünk: Lila 

.. 
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Térképünk a megtalált színek lelőhelyeiről: 
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Kiegészítő lapok, ha ugyanazt az élőlényt több fotóval tudjátok bemutatni: 
 

 

 

fotó

 

fotó

 

fotó fotó

Melyik színhez tartozik? Fehér Fajnév: Fehér gólya Melyik színhez tartozik: Sárga Fajnév: Sárga boglárka 

Melyik színhez tartozik? Lila Fajnév: Vörös lóhere Melyik színhez tartozik? Sárga Fajnév: Közönséges tarkalepke 

(farkasalma lepke) 
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fotó  

fotó 

fotó fotó 

Melyik színhez tartozik? Fekete Fajnév: Közönséges nünüke Melyik színhez tartozik? .................. Fajnév: ............................ 

Melyik színhez tartozik? .................. Fajnév: ............................ Melyik színhez tartozik? .................. Fajnév: ............................ 


