
lágybogár lárva   elevenszülő perje süntök kabaktermése a Tisza mentén    ecsetpázsit farkasalma      farkaspók osztálykép, háttérben gyalogakác
a Tisza-töltésen magvai a növényen hajtanak ki     (É-amerikai eredetű jövevény) színes portokokkal borítva a lehajló virágok rovart fogtak  (a nagyobb cselőpókot nem leltük)

szender    vándorpoloska kőrislevélen édesgyökér          farkasalma névadó termése    mogyorós lednek fehérmályva a Tisza mentén      szarumák,
           (az őshonos magyar kőris helyett    a szlovák Kofola cukros ital és (farkas meg azért, mert mérgező) (mikor beborul az ég a hűvös reggelen,      mediterrán gyom Algyő

    lehet, hogy amerikain)          a bocskorszíj (édesség) alapanyaga a méhek a virágokba bújnak melegedni) szántóin

ezüstfa ehető termése selyemkóró  és toktermése édesgyökér alföldi szitakötő tűzlepke baracklevelű keserűfű   ártéri fátyoltársulás
(homokfogónak ültették, most É-amerikai eredetű özönnövény a barnák a hüvelyterméscsomók Algyő színpompás lepkéje farkasfoglevélen    az öntéstalajon is megél    főleg behurcolt vadszőlőkkel
már magától is terjed)

vadszőlő aranyvessző   békalencse és rucaöröm a Tiszában Tisza-parti mintavételezés szerbtövis a Tisza-parton       szerbtövis     kerti csigák »
valószínűleg nem az őshonos   szintén Észak-Amerikából   (az első a legkisebb virágos növény,

 a másik meg egy vízipáfrány)

virágkáka a Tisza-parton fülesbaglyok a fán    nedves rét a Kiskunsági NP-ban     védett tarka sáfrány tarka sáfrány     még tarkább sáfrány ecsetpázsitos töltésoldal
Szeged belvárosában  szintén Szegeden kora tavasszal         virít a tavalyi fű között  

töltés kőperjével. zsázsával és      halottnak látszó nünüke szibériai nőszirom mocsári nőszirom     szúnyoglábú bibircsvirág     bugaci puszta   szemölcsevő szöcske
matyóval borostyánszínű váladékkal védekezik védett! védett!     védett őshonos orchidea szelíd sisakos sáskával (Algyőn is akad)

petét rakó sisakos sáska daruvártán    behúzó darvak Sándorfalvánál,, papsapkagomba tavaszi hérics Csodarét (ásotthalmi láprét)   vitézkosbor
feje, szeme és csápja fűszálat formáz esténként hazamennek a szálláshelyükre     mérgező!      védett! védett őshonos orchidea

    pókbangó    ártéri ültetett papírnyáras terepbejárás ligeti zsálya vetési hérics pipacs gyomtársulás Algyő határában
fokozottan védett orchidea jellemző lakói itt most a halak vagy inkább egy sárkány?

vetési szarkaláb len selyemkóró     selyemkóró virága nyáras-borókás napvirág borókabogyók
küzdenek a homoki terjedése ellen    fnom mézét Algyőn is árulják     homoki törpecserje

közönséges boróka árvalányhajas homokpuszta selyemkóró ezüstfa virágzó ezüstfa     konkoly (ma már védett gyom) virágzó selyemkórók 
ISMERD MEG A DÉL-ALFÖLD NÖVÉNYEIT, ÁLLATAIT ÉS GOMBÁIT!          (Készítette: Németh család)


