Rejtvények – 2017
/A megfejtések a feladványok után találhatóak/

Januári feladvány

Februári feladvány

Márciusi feladvány

Áprilisi feladvány

Májusi feladvány

Júniusi feladvány

Júliusi feladvány

Augusztusi feladvány

Szeptemberi feladvány

Októberi feladvány

Novemberi feladvány

Decemberi feladvány

Az év során 12 helyes megfejtést beküldők névsora:
Bajor László (Tolna)
Báskay Imre (Budapest)
Bors Norbert (Pápa)
Cséffai Péter (Békéscsaba)
Ivády István (Törökbálint)
Képíró Krisztián (Békéscsaba)
Marczis László (Ostoros)
Merényi László (Veszprém)
Molnár Norbert (Rábatamási)
Novák András (Göd)
Ördögh Máté (Budapest)
Radó Gábor (Paks)
Tóth Antal (Budapest)
Varga Gyula (Rimaszombat)
A 14 hibátlan megoldást beküldő játékos között 5 db könyvjutalmat sorsoltunk ki.
A nyertesek névsora:
Báskay Imre (Budapest)
Ivády István (Törökbálint)
Molnár Norbert (Rábatamási)
Ördögh Máté (Budapest)
Radó Gábor (Paks)
A nyeremények véletlenszerű kisorsolását a RandomPicker nevű rendszer segítségével
végeztük. A rendszer által elmentett sorsolás itt érhető el.

Megfejtések:
Januári feladványunk megfejtése
Ez évi első feladványunkra 5 országból 83 megfejtés érkezett, melyből 82 volt helyes. Egy
játékosunk ugyanis ezüstkárászra gondolt, ám annak faroknyelén nincs fekete folt.
Alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen széles kárász (Carassius
carassius) látható.
Februári feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 5 országból 75 megfejtés érkezett, melyből 74 volt helyes. Egy játékosunk
ugyanis réticsíkra gondolt, ám annak oldalát hosszanti csíkok díszítik, a farokúszó tövénél pedig nincs
fekete folt.
Alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen vágócsík (Cobitis elongatoides)
látható.
Márciusi feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 5 országból 72 megfejtés érkezett, melyből 67 volt helyes. Hárman vaskos
csabakra tippeltek, ám annak oldalvonala narancsos színezetű, szája pedig félig alsó állású. Egy
megfejtésben szerepelt a küsz és a karikakeszeg, ám ezek egyikére sem jellemző az oldalvonal mentén
húzódó dupla fekete pontsor, emellett a küsz szája felső állású.
Alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen sujtásos küsz (Alburnoides
bipuncatus) látható.
Áprilisi feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 5 országból érkezett 70 megfejtés közül 58 volt helyes, ami 83 százalékos
arányt jelent. Egy játékosunk a beküldési határidőn túl küldött be ugyan helyes megfejtést, de azt nem
tudtuk elfogadni.
Tíz játékosunk gondolt szilvaorrú keszegre, ám annak farokalatti úszóját tíznél jóval több
úszósugár támasztja, továbbá hát- és hasúszójának kezdete nem esik közel egy vonalba. Egy
megoldásban szerepelt a leánykoncér, de annak oldalvonalán 57-nél kevesebb pikkely sorakozik,
illetve szája is legföljebb félig alsó állású. Végül egy rejtvényfejtő a küszre tippelt, annak szája viszont
felső állású, továbbá farokalatti úszóját tíznél több úszósugár támasztja, oldalvonalán 57-nél kevesebb
pikkely található, illetve alsó úszói idősebb korban sem piroslóak.
Az alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen paduc (Chondrostoma nasus)
látható.
Májusi feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 5 országból érkezett 55 megfejtés közül 49 volt helyes, ami 89 százalékos
arányt jelent. Két játékosunk a beküldési határidőn túl küldött be ugyan helyes megfejtést, de azokat
nem tudtuk elfogadni.
Négyen pataki szajblingra, ketten szivárványos pisztrángra gondoltak, ám ezek egyikének sem
díszítik piros foltok az oldalát.

Az alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen sebes pisztráng (Salmo
trutta) látható.
Júniusi feladványunk megfejtése
Júniusi feladványunk nehéznek bizonyult, ugyanis a beküldött 53 válaszból csupán 24 volt helyes
(emellett 2 megfejtés a megadott határidőn túl érkezett, így azokat nem tudtuk elfogadni). Ez azonban
nem meglepő, hiszen a széles durbincs nagyon hasonlít a vágódurbincshoz, 1974-ig nem is tekintették
külön fajnak. Igaz, hogy a közreadott fotó nem kifejezetten tipikus, de a természetben is ritkák az
olyan egyedek, amelyeken minden faji bélyeg határozottan megjelenik. Azt, hogy a hal széles durbincs
(Gymnocephalus baloni), a következő sajátságok alapján lehetett eldönteni: a test barnás
színárnyalatú, a tarkó mögött a hát vonala kissé meredekebben emelkedő, a farokalatti úszó elején az
úszóhártya mélyen beöblösödő, oldalán a nagyobb, sötét foltok elmosódott harántsávokat alkotnak (a
mellúszó vége és a farokalatti úszó vége között három ilyen sáv látható), végül pedig a hátúszó
második részének a szegélye határozottan domború ívű, meghosszabbított vonala gyakorlatilag
derékszögben metszi a faroknyelet. Bízunk benne, hogy rejtvényünk elősegíti e védett természeti
értékünk kissé alaposabb megismerését.
Helyes megfejtést az alábbi játékosaink küldtek be.
Júliusi feladványunk megfejtése
Júliusi feladványunkra négy országból összesen 37 megfejtés érkezett, melyből 30 volt helyes. Egy
megfejtés a beküldési határidő után érkezett, ezért azt nem tudtuk elfogadni. Ehelyütt is felhívjuk a
figyelmet arra, hogy érdemes az adott havi rejtvényt az első napokban megfejteni, ugyanis a
határidőig van javítási lehetőség, de azt követően már semmiféle megoldást nem tudunk figyelembe
venni. Négy játékosunk gondolt leánykoncérra, annak háta azonban magasabb, hátúszójában 7-nél,
farokalatti úszójában pedig 9-nél több úszósugár számolható, emellett a has-, a farokalatti és
farokúszójának vége narancsos színezetű. Két megfejtésben szerepelt a szilvaorrú keszeg is, annak
szája teljesen alsó állású, oldalvonalán 47-nél több pikkely számolható, valamint anális úszója is jóval
hosszabb (ez alatt az úszó alapjának hosszát értjük), benne 9-nél lényegesen több úszósugár található.
Egy rejtvényfejtőnk a küszre tippelt, ám annak szája fölső állású, farok alatti úszóját pedig 9-nél több
sugár támasztja.
Helyes megfejtést, miszerint a képen nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus) látható, az alábbi
játékosaink küldtek be.
Augusztusi feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 4 országból érkezett 42 megfejtésből 33 volt helyes. Egy helyes megfejtés a
beküldési határidő leteltét követően érkezett, így azt nem tudtuk elfogadni.
Hét megoldásban szerepelt a vágócsík, ám annak mintázata eltérő, ugyanis annak oldalán a nagy és
a kicsi foltok háromnál több hosszanti sort alkotnak, továbbá faroknyelének végén csak egy fekete
pont látható. Ketten tippeltek kövicsíkra, ám annak oldalán a foltok nem alkotnak szabályos sorokat,
feje pedig nem oldalról, hanem hát-hasi irányban lapított.
Helyes megoldásként fogadtuk el mindazok megfejtését, kik törpecsíkra (Sabanejewia aurata)
vagy balkáni csíkra (Sabanejewia balcanica) gondoltak. A jelen ismereteink szerint ugyanis a
korábban egységesen törpecsíkként (S. aurata) ismert halak a Kárpát-medencében két faj, a balkáni
csík (S. balcanica) és a bolgár csík (S. bulgarica) képviselői. A képen az előbbi faj egy egyede látható,
ugyanis a háton és a has alsó oldalán lévő foltsorok között lévő apróbb foltok a fejtől a farokúszóig
futnak.

Szeptemberi feladványunk megfejtése
Szeptemberi feladványunkra három országból érkezett 36 megfejtés közül 33 volt helyes.
Két játékos gondolt szivárványos öklére, ám annak szemgyűrűje és úszói sem pirosasok,
továbbá faroknyelén fémes csillogású kékeszöld sáv húzódik. Egy tippben szerepelt a
laposkeszeg, annak farokalatti úszója viszont jelentősen hosszabb, tíznél jóval több sugár
támasztja.
Alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen bodorka (Rutilus rutilus)
látható.
Októberi feladványunk megfejtése
E havi feladványunkra 5 országból összesen 44 megfejtés érkezett, melyek közül 42 volt helyes.
Egy játékosunk nyúldomolykóra gondolt, de annak oldalvonalán 58-nál kevesebb pikkely
számolható, valamint a farokalatti úszója rövidebb. Egy megfejtésben szerepelt a jászkeszeg, annak
szája viszont csúcsba nyíló, és a farokalatti úszója szintén rövidebb.
Az alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen szilvaorrú keszeg (Vimba
vimba) látható.
November feladványunk megfejtése
Novemberi feladványunkra 5 országból összesen 39 megfejtés érkezett, melyek közül 36 volt
helyes. Egy játékosunk a beküldési határidő leteltével küldött – egyébként helyes – megoldást, ám azt
nem tudtuk elfogadni.
Hárman tippeltek magyar bucóra, de annak első hátúszójában legalább 13 sugár számolható,
mintázata elmosódottabb, valamint faroknyele is viszonylag magasabb.
Az alábbi játékosaink küldtek be helyes megfejtést, miszerint a képen német bucó (Zingel streber)
látható.
Decemberi feladványunk megfejtése
Az év utolsó feladványára a három országból érkezett 37 megfejtése mindegyike helyes volt,
miszerint a képen vágó durbincs (Gymnocephalus cernua) látható.

