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Megfejtések:
Januári feladványunk megfejtése
Idei játékunk első fordulójára 7 országból 84 megfejtés érkezett. Két játékosunk Petényimárnára gondolt, de az egy kis termetű faj, amely ekkora méretet nem ér el. Egy
megfejtésben szerepelt a paduc, ám annak a farokalatti úszója lényegesen hosszabb (ezen az
úszó alapjának hossza értendő), 5 helyett 10-12 elágazó sugár támasztja. Összesen 81
helyes megfejtés érkezett, melyek szerint a képen látható hal márna (Barbus barbus).

Februári feladványunk megfejtése
A február havi feladványunk nehezebbnek tűnt, ugyanis a 7 országból beérkezett 80
megfejtés közül 57 volt helyes, ami 71 százalékos arányt jelent. Ahogy általában, most is
több bélyeget kellett alaposabban szemügyre venni. Érdemes volt megfigyelni többek
között a színezettséget, a száj állását, illetve a farokalatti úszó hosszát (az úszó alapjának
hossza).
Tizenöt játékosunk sujtásos küszre, egy játékosunk pedig küszre gondolt, ám mindkét faj
farokalatti úszója jóval hosszabb, azt több sugár támasztja, és a szája is csúcsba nyíló.
Hárman bodorkára tippeltek, de a szája annak is csúcsba nyílik. A három megoldásban
szereplő paduc, és az egy-egy megoldásban szereplő nyúldomolykó és dévérkeszeg fajokat
annak ellenére kizárhatjuk, hogy a képen látható halhoz hasonlóan, félig alsó állású szájuk
van, egyiknek sem narancssárga az oldalvonala, utóbbinak ráadásul jelentősen hosszabb a
farokalatti úszója.
Helyes megoldást, miszerint a képen vaskos csabak (Leuciscus souffia agassizi) látható,
57-an küldtek be, gratulálunk nekik.

Márciusi feladványunk megfejtése
A márciusi feladványunk könnyebbnek tűnt az előzőnél, ugyanis a hat országból
beérkezett 58 megfejtés 78 százaléka volt helyes. A helyes azonosításhoz a hal fekete
pontsorral díszített oldalvonala mellett a farokalatti úszó hossza (az úszóalapjának hossza)
és a száj állása is támpontot nyújthatott.
Hárman küszre gondoltak, azonban annak szája fölsőállású, a mellúszója töve pedig
szürke. Szintén három megoldásban szerepelt a leánykoncér, kettőben a jászkeszeg, illetve
tippeltek bodorkára, domolykóra, nyúldomolykóra és vörösszárnyú keszegre is, ám e fajok
farokalatti úszóit 15-nél kevesebb sugár támasztja. Egy megfejtésben szerepelt a vaskos
csabak is, ami a narancsszínű oldalvonala miatt zárható ki.
Az alábbi 45 megfejtőnk küldött helyes megoldást, miszerint a képen látható hal a
sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus). A sujtás szónak nincs köze sem a sújt igéhez, sem a
mérlegeléshez használt súlyokhoz. Eredetileg olyan zsinórdíszítést jelent, amilyen a
huszárok ruháján látható, halunk esetében pedig az oldalvonalat kísérőkettős pontsorra
utal.

Áprilisi feladványunk megfejtése
E havi feladványunk a korábbiaknál nehezebbnek tűnt, ugyanis az öt országból érkezett
56 megfejtés közül mindössze 36 volt helyes, ami 64 százalékos arányt jelent. Könnyen
tévútra térhettek mindazok, akik az azonosítás során nem figyeltek meg olyan részleteket,
mint a száj állása, a farokalatti úszó hossza (az alapjának hossza), illetve a pikkelyek mérete
és azok száma az oldalvonal mentén.
Tizenegyen gondoltak bagolykeszegre. Ám ahogyan azt egy játékosunk helyesen
megjegyezte levelében, a képen látható halnak a megtévesztő nagy szeme ellenére jóval
apróbbak a pikkelyei, továbbá a bagolykeszeg oldalvonalán 68-nál kevesebb pikkely
található. Hat megoldásban szerepelt a karikakeszeg, kettőben a dévérkeszeg, egyben pedig
szilvaorrú keszeg, viszont a felsorolt fajok esetén a farokalatti úszó rövidebb, azt 36-nál
kevesebb úszósugár támasztja.
36 megfejtőnk küldött helyes megoldást, miszerint a képen laposkeszeg (Abramis
ballerus) látható. Gratulálunk nekik.

Májusi feladványunk megfejtése
Annak ellenére, hogy a májusi feladványunk sem volt könnyű, az 5 országból határidőig
beérkezett 49 megfejtésből mégis 41 volt helyes, ami 84 százalékos arányt jelent. Egy utólag
küldött jó módosítást sajnos már nem vehettünk figyelembe, mert a beküldési határidő
lejártát követően érkezett meg.
A helyes azonosításhoz különösképpen a hal száját volt érdemes nagyításban is
megfigyelni: az alsó ajak szinte vésőszerűen éles.
Öt megoldásban szerepelt a nyúldomolykó, hárman pedig leánykoncérra gondoltak, ám
azok szája csak félig alsó állású, és egyiknek az oldalvonalán sem található annyi pikkely,
mint amennyi a képen látható halon számolható: 58.
A májusi feladvány képén látható hal a paduc (Chondrostoma nasus).

Júniusi feladványunk megfejtése
A június havi feladványunk könnyűnek bizonyult, ugyanis a 4 országból beérkezett 44
megfejtés közül 41 volt helyes, ami 93 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz
különösképp a hal száját és az oldalvonalon lévő pikkelyek számát volt érdemes
megfigyelni. Két megoldásban szerepelt a bodorka, ám annak szája csúcsba nyílik, továbbá a
hát és a farokalatti úszója megközelítőleg egy vonalban ered. Egy játékosunk balinra
gondolt viszont annak oldalvonalán negyvennél jóval több apró pikkely számlálható, és a
farokalatti úszója is hosszabb. Összesen 41 helyes megfejtés érkezett, miszerint a képen
látható hal vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus).

Júliusi feladványunk megfejtése
E havi feladványunk könnyű lehetett, ugyanis 38 volt helyes az 5 országból beküldött 42
megfejtés közül, ami 90 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz a
határozóbélyegek közül különösen az oldalvonalat és a rajta sorakozó pikkelyek számát volt
érdemes megfigyelni.
Ketten gondoltak kurta baingra, de annak oldalvonala mindössze néhány pikkelyre
terjed ki, továbbá jellemző rá, hogy alsó állkapcsa kampószerűen fölhajlik, és a farok alatti
úszója (az alapjának hossza) is rövidebb. Szintén két megoldásban szerepelt az állasküsz, de
annak oldalvonalán 46-nál több pikkely helyezkedik el.
38 helyes megfejtés érkezett, miszerint a képen küsz (Alburnus alburnus) látható.

Augusztusi feladványunk megfejtése
Az e havi feladványunk az eddigiek közül a legkönnyebbnek bizonyult, ugyanis a négy
országból beküldött 44 megfejtés közül 43 volt helyes, ami 98 százalékos arányt jelent. A
helyes azonosításhoz a határozóbélyegek közül különösen a száj állását, illetve a hát‐ és a
hasúszók helyzetét volt érdemes megfigyelni. Egy megfejtőnk gondolt a vörösszárnyú
keszegre, ám annak szája fölső állású, továbbá a hátúszója jóval a hasúszók alapja mögött
kezdődik.
Összesen 43 játékosunk küldött be helyes megoldást, miszerint a képen bodorka látható.

Szeptemberi feladványunk megfejtése
Az idei rejtvénysorozat során először, a 4 országból beküldött 43 megfejtés mindegyike
helyes volt.
Az alábbi játékosok küldtek be helyes megoldást, miszerint a képen ponty látható.

Októberi feladványunk megfejtése
A mostani feladványunkra összesen 5 országból 41 helyes megfejtés érkezett, melyek –
az előző hónaphoz hasonlóan – mindegyike helyes volt.
Az alábbi játékosok küldtek be helyes megoldást, miszerint a képen szivárványos ökle
(Rhodeus amarus) látható:

Novemberi feladványunk megfejtése
A mostani feladványunk az előző két havihoz képest nehezebbnek bizonyult, ugyanis a 4
országból beküldött 44 megfejtésből 38 volt helyes, mely 86 százalékos arányt jelent. A
helyes azonosításhoz leginkább a hátúszó és a farokalatti úszó hosszát (az alapjának
hossza), és a pikkelyeket volt érdemes megfigyelni.
Három játékosunk vélte úgy, hogy a képen bagolykeszeg látható, ám annak farokalatti
úszója hosszabb, húsznál jelentősen több sugár támasztja. Szintén három megfejtésben
szerepelt a dévérkeszeg, ám annak hátúszójában nyolc helyett mindössze hét elágazó sugár
számlálható, továbbá oldalvonala felett tíznél több pikkelysor sorakozik.
Összesen 38 játékosunk küldött helyes megfejtést, miszerint a képen karikakeszeg
(Blicca bjoerkna, korábban Abramis bjoerkna) látható:

Decemberi feladványunk megfejtése
Az év utolsó feladványára 5 országból érkezett 47 megfejtés közül 41 volt helyes, ami 87
százalékos arányt jelent. Egy – egyébként helyes – megoldást nem tudtunk elfogadni,
ugyanis az a beküldési határidőként megjelölt déli 12.00 óra után érkezett.
Összesen két-két játékosunk gondolt a botos kölöntére és a folyami gébre, egy-egy
megoldásban pedig az amurgéb és a cifra kölönte szerepelt, ám ezek egyikére sem jellemző
az orr csúcsán lévő két rövid csövecske.
41 játékosunk küldött be helyes megfejtést, miszerint a képen tarka géb (Proterorhinus
semilunaris, korábban Proterorhinus marmoratus) látható.

