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Trò chơi ‘Thám tử’ của Bolsa Chica
Phiên bản mùa hè 

Bạn tìm thấy gì trên những con đường mòn của Bolsa Chica? 

Cách chơi: 

1. Đánh dấu các thứ

bạn đã tìm thấy.

2. Chụp ảnh thứ đó

nếu có thể

3. Hãy đi Đúng đường!

Bạn có thể tìm những thứ sau đây không: (Chú thích: Gợi ý ở phía sau!) 

 Thằn lằn 
(Sườn đốm 
phương Tây) 

 Côn trùng (Bọ 
cánh cứng 
đen) 

 Thỏ Đuôi xù 
Sa mạc 

 Côn trùng 
(Ong màu 
Xanh lá Kim 
loại)  

 Diệc xanh 
dương lớn 

 Động vật thủy 
sinh (Cá đuối 
tròn đuôi gai) 

 Cò đỏ  Cây bàng 
quang 

 Kền kền Gà 
tây 

 Cây Tarplant 
phía Nam  

Khi bạn đã tìm thấy tất cả mọi thứ, hãy gửi ảnh yêu thích của mình tới Erin@BCLandTrust.org và chúng tôi sẽ 

chia sẻ nó trên mạng xã hội của chúng tôi! Bạn cũng có thể tải Sách tô màu miễn phí của Bolsa Chia để vừa 

chơi vừa học từ trang web www.BCLandTrust.org/Explore của chúng tôi. 

Không bắt buộc: Gửi ảnh danh sách đã hoàn thành với tên cùng địa chỉ của bạn và chúng tôi sẽ gửi đến cho 

bạn một bất ngờ! 

facebook/BolsaChicaLandTrust @BolsaChica_LT 
@BolsaChica_LT 
#BolsaChicaISpyGame 

http://www.bclandtrust.org/
http://www.bclandtrust.org/Explore
https://www.facebook.com/bolsachicalandtrust
https://twitter.com/BolsaChica_LT
https://www.instagram.com/bolsachica_lt/
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Gợi ý và thông tin thêm cho từng thứ: 

Thằn lằn 
(Sườn 
đốm 
phương 
Tây) 

Là một trong những loại thằn lằn phổ biến 
nhất ở tây nam, những con thằn lằn nhiều 
màu sắc này được đặt tên theo mảng đen 
phía sau chân trước của nó. Con đực có ba 
màu, hoặc ba loại biến hình. Vài con có cổ 
họng màu cam, màu xanh dương, và một số 
thì có màu vàng. Bạn có thể tìm cả ba màu? 
Hãy để ý phần rìa đường mòn để thấy chúng 
nằm sưởi nắng.  

Côn trùng 
(Bọ cánh 
cứng đen) 

Bạn có thể thấy chú bọ không biết bay này 
trồng cây chuối ở giữa đường mòn. Vì sao? 
Vì đó là cơ chế tự vệ của chúng khi chúng 
cảm thấy mình bị đe dọa – chúng sẽ đứng 
bằng đầu của mình với phần đuôi trong 
không khí và đôi khi tỏa ra mùi thối. Điều 
này mang đến cái tên “Bọ Hôi hám” của 
chúng. Mùi thối này giúp bảo vệ chúng khỏi 
bị ăn thịt.  

Thỏ Đuôi 
xù Sa mạc 

Thỏ Đuôi xù Sa mạc nhỏ, có lông màu nâm 
xám với tai và chân sau lớn. Tai chúng giúp 
giữ mát trong thời tiết nóng. Chúng sống ở 
nhiều loại môi trường bao gồm chỗ ở của 
Cây Xô thơm Ven biển của Bolsa Chica. 
Chúng hoạt động vào lúc hoàng hôn, nghĩa là 
vào lúc buổi sáng và xế chiều. Vào giữa ngày, 
chúng trốn trong các hang ổ hoặc dưới bóng 
râm của các bụi cây. 

Côn trùng 
(Ong màu 
Xanh lá Kim 
loại) 

Bạn có biết rằng California có khoảng 1,600 
chủng loài ong bản địa? Khác với những tổ 
ong mật lớn, hầu hết các loại ong bản địa 
sống đơn độc, chôn mình trong đất hoặc 
trong những chỗ tiện nghi bên trong và xung 
quanh thực vật. Ong màu Xanh lá Kim loại 
nhỏ (cỡ 11mm) và có màu xanh ngọc kim 
loại xinh đẹp. Ong Mồ hôi Sweat Bee có tên 
gọi như thế vì chúng thích đậu lên con người 
để hút mồ hôi và lượng muối bên trong mồ 
hôi.  

Diệc Xanh 
dương lớn 

Thật khó để đi bộ ở đây mà không nhìn thấy 
một con Diệc Xanh dương lớn. Vào mùa hè 
chúng bắt cá ở đầm lầy và vịnh và săn chuột 
và rắn trên núi mesa. Đôi khi chúng đi săn 
gần đường mòn, đứng bất động ở đó hoặc 
di chuyển rất chậm lúc quan sát và chờ đợi 
để bắt mồi. Nếu bạn đi chậm và im lặng, bạn 
sẽ có thể thấy chúng ở phạm vi gần và ngạc 
nhiên với chiều cao có thể đạt tới 4.5 feet 
của chúng.   

Động vật 
thủy sinh 
(Cá đuối 
tròn đuôi 
gai) 

Cá đuối tròn là loại cá đuối tồn tại nhiều 
nhất ở Nam California và có thể được dò tìm 
trong nước quanh các cây cầu của Bolsa 
Chica. Việc tìm chúng có thể hơi khó vì 
chúng trốn dưới cát hoặc bùn. Trong cái tên 
của chúng, phần “gai” đến từ cái ngạnh 
chúng dung để tự vệ trên đuôi của mình. 
Phần ngạnh này làm từ chất liệu giống như 
móng tay chúng ta, nhưng nó được bao phủ 
bởi một lớp chất nhầy có độc có thể gây đau 
dữ dội.    

Cò đỏ 

Cò đỏ chạy, nhảy, và múa với cánh dang 
rộng để đuổi cá trong những vùng nước cạn 
của Bolsa Chica. Chúng đã trở nên ngày càng 
phổ biến ở Bolsa Chica, nhưng đây không 
được coi là phạm vi sống bình thông thường 
của chúng. Hãy tìm chúng đi săn trong 
những vùng vịnh lúc thủy triều thấp, cứ tìm 
một con chim nhảy múa.  

Cây bàng 
quang 

Bụi thường xanh này có hoa vàng hầu như 
quanh năm. Những bông hoa này là một 
nguồn thức ăn quan trọng cho bướm, ong, 
và chim ruồi khi những loai2 thực vật bản 
địa khác ngủ im lìm trong cái nắng mùa hè. 
Chúng lấy tên từ vỏ hạt nhìn như cái bàng 
quang. 

Kền kền 
Gà tây 

Kền kền Gà tây là một cư dân quanh năm tại 
Bolsa Chica. Hãy tìm chúng bay liệng trên núi 
mesa với hình chữ V độc đáo của chúng, đậu 
trên những cành cây chết, hoặc chao lượn 
thấp qua những dốc núi, tận hưởng nhiệt độ 
và dung khứu giác nhạy bén để định vị bữa 
ăn của mình. Kền kền Gà tây chỉ ăn xác thối 
– nghĩa là những con vật đã chết, mới chết là
tốt nhất.

Cây 
Tarplant 
phía Nam 

Một loại hoa hướng dương nhỏ và là một 
loại thực vật có hoa quan trọng trong mùa 
hè ở Bolsa Chica. Hoa nhỏ màu vàng thu hút 
ong mật, ong bắp cày, và bướm bản đia. Với 
những bụi rậm rạp, chúng cũng cung cấp 
một chỗ ẩn náu an toàn khỏi ánh nắng mặt 
trời chói chang, trong lúc thân cây có gai của 
chúng cung cấp vòng bảo hộ khỏi thú săn 
mồi. Bạn có thể tìm thấy thực vật đang có 
nguy cơ tuyệt chủng này dọc đường mòn núi 
mesa.   

http://www.bclandtrust.org/
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