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           Trò chơi ‘Gián điệp’ của Bolsa Chica 
       Phiên bản mùa đông 

                Bạn thấy gì trên những đường mòn của Bolsa Chica? 

Cách chơi: 

1. Đánh dấu những vật 

bạn thấy. 

2. Chụp hình chúng 

nếu có thể. 

3. Hãy đi đúng đường! 

Bạn có thể tìm: (Ghi chú: Gợi ý ở phía sau!) 

 Vịt mỏ thìa 

 

 Động vật thủy 

sinh (Cá giống 
Dài) 

 

 Ngỗng 

Canada  

 

 Côn trùng (Bọ 
cánh cứng 
Bóng tối Lông 
lá)   

 Cò Tuyết  

 

 Cây bụi Giáng 
sinh berry 

 

 Chim ưng 
phương Bắc 
 

 

 Lúa mạch CA  

 

 Thỏ Đuôi xù 
Sa mạc 

 

 Bèo cái  

 
Khi bạn đã tìm thấy mọi vật, hãy gửi chúng tôi ảnh bạn thích nhất tới Erin@BCLandTrust.org và 

chúng tôi sẽ đăng nó lên mạng xã hội!  Bạn cũng có thể tải Sách tô màu Bolsa Chica miễn phí  

để học thêm cho vui từ trang web của chúng tôi www.BCLandTrust.org/Explore. 

Tùy chọn: Gửi chúng tôi ảnh danh sách hoàn thành với tên và địa chỉ bạn và chúng tôi sẽ gửi bạn một bất ngờ! 

 
facebook/BolsaChicaLandTrust 

 
@BolsaChica_LT 

 

@BolsaChica_LT 
#BolsaChicaISpyGame 

http://www.bclandtrust.org/
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Gợi ý và thông tin thêm về từng vật: 

Vịt mỏ 
thìa 

Tìm những chú vịt lớn này ở chỗ cạn và 
gần với rìa đầm lầy lúc chúng tìm kiếm 
thức ăn với chiếc mỏ hình xẻng quá khổ 
của chúng. Con đực nổi trội hơn so với 
con cái với mỏ đen, đầu xanh, ngực 

trắng, và thân màu rỉ sét. Con cái có màu 
nâu lốm đốm với mỏ màu cam.  

Động vật 
thủy sinh  
(Cá giống 
Dài) 

Với mũi giống cái xẻng và thân hình đàn 
ghi-ta, chúng trông giống cá mập, nhưng 
chúng thực ra là cá đuối. Màu nâu cát 
giúp chúng trộn lẫn vào đáy nước nơi 
chúng chờ để tập kích cua hay cá để ăn. 

Nhìn kỹ trong nước dưới cầu gỗ đi bộ để 
thấy những sinh vật thú vị này. 

Ngỗng 
Canada 

Ngỗng Canada thoải mái với nhiều môi 
trường sống từ sân gôn đến đầm lầy, nơi 
chúng ăn cỏ, hạt, cây cói, và cả dâu dại. 
Ở Bolsa Chica bạn có thể thấy chúng bay 

trong đội hình chữ V đặc trưng, bơi 
trong các vịnh, hay ăn cỏ bên rìa các 
đầm lầy. 

Côn trùng 
(Bọ cánh 
cứng Bóng 
tối lông lá) 

Một thành viên của họ Bọ hôi, những 
con bọ chậm chạp không biết bay này 
bảo vệ bản thân khi đứng bằng đầu với 
đuôi trong không khí và tiết ra mùi hôi 

thối. Bọ Bóng tối lông lá có lông xù màu 
đỏ trên lưng. Chúng ăn cây cỏ chết và 
vật chất động vật, giúp tái chế những 
thứ này vào hệ sinh thái. 

Cò Tuyết  

Chúng là chim cỡ trung với lông trắng, 

chân đen nhỏ dài và bàn chân màu vàng 
sáng. Vào cuối những năm 1800 những 
chiếc lông dài, phô trương của chúng 
được quý trọng để trang trí mũ cho các 
quý bà. Chúng gần như tuyệt chủng cho 
đến khi được bảo vệ bởi Đạo luật Hiệp 
ước Chim di cư vào năm 1918. Chúng có 
thể được thấy khắp Bolsa Chica. 

Cây bụi Dâu 
dại Giáng 
sinh 

Còn được biết là Dâu dại Giáng sinh và 

Nhựa ruồi California vì lá giống cây nhựa 
rồi và dâu dại đỏ tươi mùa đông, nó 
cũng tạo cảm hứng cho cái tên 
Hollywood. Bụi cây lớn này là một phần 
quan trọng của cộng đồng cây Xô thơm 
Ven biển ở California. Có vài bụi lớn hơn 
dọc theo đường mòn bắt đầu từ đầm lầy 
nhỏ. 

Chim ưng 
phương 
Bắc 

Đây là ảnh của một con Chim ưng Săn 
thỏ đực; con cái màu nâu và lớn hơn con 
đực. Những chú chim ưng này có mặt 
như cú vọ, giúp chúng nghe tiếng con 
mồi lúc đi săn. Ở Bolsa Chica chúng săn 
loài gặm nhấm nhỏ, bò sát, và chim. Bạn 
có thể tìm chúng đậu trên những cây 

gần đầm lầy và đi săn trên núi. 

Lúa mạch 
CA  

Vào mùa đông những lá đen nhỏ bao 
phủ phần rậm rạp cúa nó bắt đầu nảy 
mầm từ những cành đang ngủ đông. 
Vào mùa hè những nụ hồng và trắng của 
chúng thu hút ong và những côn trùng 
khác. Chúng có thể được tìm dọc đường 
mòn Mesa. Chúng là một thức ăn quan 

trọng và cây thuốc cho những người bản 
địa (Nước Tongva và Acjachemen). 

Thỏ Đuôi 
xù sa mạc 

Những chú thỏ này trà trộn rất tốt với 
những sắc nâu của vùng núi này. Chúng 
thích ăn cỏ cây bản địa. Chúng dễ bị 

nhận thấy nhất vào buổi sáng, nhưng coi 
chừng những chiếc đuôi trắng nhỏ của 
chúng sẽ biến mất dưới những bụi rậm 
mọi thời gian trong ngày. 

Bèo cái  

Đây là một thực vật quan trọng trong 
việc giúp khôi phục sinh cảnh đồng cây 
Xô thơm Ven biển của Bolsa Chica. 

Chúng giúp cải thiện đất đai, giúp những 
cây cỏ khác sinh trưởng. Nó nổi trội với 
cuống xanh và lá với những hoa vàng, 
nhỏ, và sặc sỡ chuyển thành màu đỏ khi 
được thụ phấn. 

Những thứ bạn khác bạn có thể thấy trên đường mòn : Cò, có hai loại màu trắng, có thể được tìm thấy lúc đang bắt cá 
dọc những rìa nước. Cò tuyết là con nhỏ hơn, trong khi con lớn hơn tên là Cò Vĩ đại. Nhiều loài chim săn mồi, coi Bolsa 
Chica là nhà.  Diều hâu Cooper và Chim cắt săn thú nhỏ và chim, trong khi những con Diều hâu Đuôi đỏ có thể được 

thấy lúc dùng khí nóng để bay lên trời cao.  Kền kền Gà tây, những con chim đen lớn, cũng bay trên trời cao tìm kiếm 
động vật chết để ăn. Trong nước bạn có thể thấy Cá đuối, Cá mập, Thỏ biển, hay những đàn cá nhỏ tên Ốt me, còn được 
biết là Cá suốt. Nhiều côn trùng và nhện sống ở đây, bao gồm Bọ Bóng tối cả người màu đen lớn, và nhiều loại nhện khác 
nhau với tơ dễ nhận thấy khi dính nước trong những buổi sáng sương mù sớm. 
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