Januári feladványunk megfejtése

Idei rejtvényjátékunk első feladványában azon megfejtőink küldtek helyes választ, akik
szerint a képen egy fiatal balin (Leuciscus aspius, vagy régi nevén Aspius aspius) látható. A
beérkezett, azonban helytelennek bizonyuló megfejtésekben az alábbi halfajokra tippeltek
játékosaink:
1) Állas küsz (Chalcalburnus chalcoides mento): Elkülönítése a fiatal balinoktól különösen
nehéznek mondható, ugyanis a két faj pikkelyszáma átfedésben van egymással. A balin
szájhasítéka azonban eléri a szem vonalát, illetve túl is ér azon, valamint az állasküsz alsó
úszói sárgásszürkék, anális úszójának széle csak enyhén homorú, szája kisebb.
2) Garda (Pelecus cultratus): Kifejlett példányához egyetlen más halunk sem hasonlít igazán.
Teste oldalról erősen lapított, mellúszói pengeszerűek. Szája felső állású, oldalról nézve
szinte függőlegesen felfelé irányul.

3) Jászkeszeg (Leuciscus idus): A balinnal ellentétben szája csúcsba nyíló, melynek szeglete
nem éri el a szem elülső vonalát. Oldalvonala mentén 55–60, míg a balinnak 65–75 pikkely
sorakozik.

4) Kurta baing (Leucaspius delineatus): Apróra nővő halfajunk, melynek szája felső állású,
hasítéka nem éri el a szem elülső vonalát. Oldalvonala rövid, csupán az első 7–12 pikkelyen
látható.
5) Küsz (Alburnus alburnus): Gyakran összekeverhető a fiatal balinokkal. Szája felső állású,
melynek hasítéka nem éri el a szem elülső vonalát, oldalvonalán 45–53 pikkely található,
mely számottevően kevesebb a balinéhoz képest.

6) Bodorka (Rutilus rutilus): Szája csúcsba nyíló, szemgyűrűje narancsos árnyalatú. Hát- és
hasúszói egy vonalban helyezkednek el. Oldalvonalán 40–45 db pikkely számolható. A
fiatalok hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az idősebbeké narancsvörös
színezetű.

7) Vaskos csabak (Telestes souffia): Félig alsó állású szája a kissé előrenyúló, tompa orr alatt
található. Pikkelyeinek száma az oldalvonal mentén 54-59. Oldalvonala narancsszínű, s
fölötte – az orrtól a farokúszóig – egy kékesszürke sáv húzódik.
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