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

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 tìm thấy: (Ghi chú: Gợi ý ở phía sau!) 

 Côn trùng 

(Sâu bướm 
mặn Đầm 
lầy)  

 Ưng đuôi lửa 

 

 Thằn lằn 
(Thằn lằn 
Tây) 

 

 Chim ruồi 

Allen 

 

 Cò ngàng lớn   

 

 Hướng dương 
bụi Ven biển 

 

 Sóc đất Ca-li 
 

 

 Hoa anh túc 
Ca-li 

 
 Động vật 

dưới nước 
(Thỏ biển Ca-
li)  

 Xô thơm trắng  

 
Khi bạn đã tìm thấy mọi thứ, hãy gửi ảnh bạn thích nhất cho chúng tôi tại 

Erin@BCLandTrust.org và chúng tôi sẽ đăng nó lên mạng xã hội! Bạn cũng có thể tải Sách tô 

màu miễn phí từ Bolsa Chica để học thêm cho vui từ trang web của chúng tôi tại 

www.BCLandTrust.org/Explore. 

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

http://www.bclandtrust.org/
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facebook/BolsaChicaLandTrust @BolsaChica_LT 
@BolsaChica_LT 
#BolsaChicaISpyGame 

Gợi ý và thông tin thêm về từng thứ: 

Côn trùng 
(Sâu 
bướm 
mặn Đầm 
lầy) 

Sâu mặn Đầm lầy là ấu trùng của loài 

Estigmene acrea. Sâu mặn Đầm lầy cò 
nhiều lông và có thể có nhiều màu. Khi 
còn nhỏ, những chú sâu này thường 
màu vàng. Theo tuổi tác chúng đậm màu 
lên và có thể có từ màu cam đến màu 
đen. Bạn có thể thấy chúng ăn cây cỏ 
trên đường mòn. Chúng không cắn và 
không có độc. 

Ưng đuôi 
lửa 

Ưng đuôi lửa là loài chim thường thấy và 

là một trong những loài lớn nhất mà bạn 
sẽ thấy ở Bắc Mỹ. Đồ sộ và có cánh rộng, 
chúng được cấu tạo để bay lượn dễ 
dàng. Con trưởng thành có thể được 
nhận ra qua chiếc đuôi đỏ nâu đặc 
trưng, bộ lông vũ còn lại của chúng có 
thể có những màu khác. Bạn có thể thấy 
chúng đậu trên các cây nhìn xuống 
Mesa, kiếm ăn từ loại gặm nhấm nhỏ  

Thằn lằn 
(Thằn lằn 
Tây) 

Thằn lằn Tây có kích cỡ vừa. Lưng và 
chân tay chúng được bao phủ bởi vảy có 
gai màu xám, rám nắng, hoặc nâu với 
những gợn sóng tối màu hoặc những 
mảng sẫm màu. Con đực trưởng thành 

có những mảng lớn màu xanh lam sáng 
trên bụng. Để trốn thú săn mồi, đuôi của 
chúng sẽ tách rời ra, nhưng sẽ mọc lại 
trong vòng 3-5 tuần. Hãy tìm chúng trên 
đường mòn và đất đá.  

Chim ruồi 
Allen 

Sớm mùa xuân ở vùng đất ướt Bolsa 
Chica bắt đầu với tiếng vo ve của Chim 
ruồi Allen màu đồng xanh lục. Những 
con đực sẽ khoe chiếc cổ màu đỏ cam 
sặc sỡ và trình diễn trước các con cái, 

bay vòng tròn như một diễn viên xiếc, 
trước khi bay lên trời cao và nhào xuống 
trong tiếng rít sắc bén từ chiếc đuôi của 
chúng. 

Cò ngàng 
lớn 

Cò lớn là chim lội bùn cao, trắng, chân 

dài với cổ dài, cong hình chữ S, và mỏ 
dài như dao găm. Mỏ chúng màu cam 
vàng và chân chúng màu đen. Hãy tìm 
chúng lội nước cạn để săn cá, ếch, và 
những động vật nước nhỏ khác. Chúng 
lặng im quan sát con mồi đi ngang qua. 
Và tấn công với tốc độ bất ngờ bằng 
cách đâm mỏ và cổ chúng xuống.  

Hướng 
dương bụi 
Ven biển 

Tên thông thường là Bụi gai Ca-li. Chúng 

là một loại cây có hoa trong họ hoa cúc. 
Chúng thường cao đến 3 feet, với những 
bông cúc vàng nhụy đen tươi vui từ mùa 
xuân đến mùa hè. Chúng làm quang 
cảnh Vùng đất ướt này sáng sủa và thu 
hút ong bướm.  

Sóc đất 
Ca-li 

Sóc đất Ca-li có lông nâu xám với các 
đốm màu kem trên lưng. Nó có màu 
xám đậm chạy từ đầu xuống giữa lưng. 
Nó có đuôi dài rậm rạp và mắt to. Chúng 
ăn thực vật và bạn có thể thấy chúng rúc 
vào tổ chúng trong Vùng đất ướt này.  

Hoa anh túc 
Ca-li  

Còn được gọi là Ánh Mặt trời Ca-li, 
chúng có nguồn gốc từ Ca-li và Mexico. 
Nó trở thành hoa chính thức của tiểu 
bang Ca-li vào năm 1903. Nó có hoa hình 
chén với các sắc màu đỏ, cam, và vàng 
sặc sỡ. Hoa sẽ đóng lại vào thời tiết có 

mưa hay mây và vào ban đêm. Nhưng sẽ 
mở và sặc sỡ ở Vùng đất ướt này vào 
ngày nắng.  

Động vật 
dưới nước 
(Thỏ biển 
Ca-li) 

Những chú sên dưới nước này (dù chúng 
trông giống như dưa biển hơn) dễ được 
nhận ra với thân hình nâu lốm đốm và 

hai xúc tu (cuống khứu giác) trên đỉnh 
đầu nhìn như tai thỏ. Hãy tìm chúng ăn 
tảo ở nước cạn. Nếu bị làm phiền chúng 
sẽ tiết ra mực có độc để cản trở và trốn 
thoát thú săn mồi. 

Xô thơm 
trắng 

Lá Xô thơm trắng rất nhỏ và có màu 
xanh lục bạc. Cây Xô thơm trắng có hoa 
tím và xanh lam nhạt hơi có mùi thơm. 

Đây là thức ăn và cây thuốc cho Người 
Tonva và Acjachemen bản địa. Cây Xô 
thơm trắng vẫn được dùng hiện nay cho 
những mục đích giống vậy.  

http://www.bclandtrust.org/
https://www.instagram.com/bolsachica_lt/
https://twitter.com/BolsaChica_LT
https://www.facebook.com/bolsachicalandtrust
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