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MAND  A csapat neve: MANDRAGÓRA 

Település: Tiszakeszi 

Tavaszlesen 2021 
TEREPI ADATLAP 
 

„TAVASZI SZÍNPALETTÁNK” 

 

 

1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Pongyola pitypang (gyermekláncfű) 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

A sárga nyelves virágokból álló fészkéről; tőállású 
hosszú, hegyes, hasogatott leveleiről. 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: 

Virágszirmain  

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

A focipálya oldalánál 

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

iPhone 11 

A fotó készítésének dátuma: 2021. május 1.  

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Vérehulló fecskefű 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Ernyős, sárga virágzat: 4 db fordított tojás alakú szirom, 
szőrös csészelevél; levelei szárnyaltak és csipkés 
szélűek 

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

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

Poprádi utca 4. előtt 

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

iPhone 11  

A fotó készítésének dátum: 2021. május 4.  

1. színünk: sárga 
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Fekete rigó 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Fekete tollazat, sárga csőr; földön keresgél 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Testét fedő tollazat  

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

Poprádi utca 

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

iPhone 11 

A fotó készítésének dátuma: 2021. április 26. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Verőköltő bodobács 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Piros szín, fekete mintázat; „tavasz hírnöke” 

Az élőlénynek ezen a részén figyelhető meg az adott 
szín: Fedőszárny mintázata  

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

Jókai utca 35. 

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

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 

A fotó készítésének dátuma: 2021. május 19. 

2. színünk: Fekete 
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Fehér gólya 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Fehér tollazat, hosszú, egyenes, piros csőr, fekete 
szárnyvégek, kelepelés. Fészek az oszlopon. 

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

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

Posta utcai villanyoszlop 

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

Xiaomi Redmi Note 8 T 

A fotó készítésének dátuma: 2021. május 15. 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Fehér here 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Fehér virágzat, hármas visszás-tojásdad levél, levélen 
lévő fehér sáv. 

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

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

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

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 

A fotó készítésének dátuma: 2021. május 20. 

3. színünk: 

Fehér 
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1. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve:  Fürtös gyöngyike 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Lila, lepellevelekből összefort, tömött virágzat, fehéres 
fogacskákkal hosszú tőkocsányon. 

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

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

Szabadság utca 58. 

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

Xiaomi Redmi 8 T 

A fotó készítésének dátuma: 2021. április 22 

2. élőlényünk adatai, amelyet megtaláltunk ehhez a 
színhez 

neve: Kerek repkény 

Jellemzői, amelyek alapján be tudtuk azonosítani a fajt: 

Elfekvő hosszú szár, csipkés szélű levél, lilás virág, 
pártán foltocskák 

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

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

Jókai utca 35. 

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

iPhone 11 

A fotó készítésének dátuma: 2021. május 7 

4. színünk: Lila 
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Térképünk a megtalált színek lelőhelyeiről: 

 

 


