
A Halak Játéka 

A játékhoz szükséges: Öt kocka, melyek 2-től 6-
ig pöttyökkel vannak számozva, az 1-est pedig egy
hal helyettesíti. Az 1-es helyén 
lévő hal egy fekete sügér.

Cél: A legtöbb halat kifogni.

Előkészületek: Minden játékos dob egy kockával.
A legnagyobb értéket dobó játékos fog kezdeni,
a többiek pedig az óramutató járása
szerint következnek utána.

Egy forduló: Minden játékosnak három dobása
van. A játékos az első dobásakor mind az öt
kockával dob, megpróbálva egy 6-ost dobni. Ha a
játékosnak az első dobása alkalmával sikerül 6-
ost dobnia, azt a kockát félreteszi, és annyi halat
szerez, amennyi a többi kockáján látható. A
játékos ezután még kétszer dob a maradék négy
kockával, megpróbálva fogását növelni.

Minden forduló ugyanígy zajlik le. Egy játékosnak
szereznie kell egy hatost, mielőtt elkezdené
gyűjtögetni a halakat. Ha egy játékos
három dobásából nem tudott 6-ost szerezni,
abban a körben nem szerezhet halat és tovább
kell adnia a kockákat.

Ha már minden játékos részt vett három
fordulóban, az lesz a nyertes, aki a legtöbb
halat fogta. Sok szerencsét és jó horgászást!

A Fekete Sügér 

Víztárolójának, tavacskájának, tavának vagy
patakjának tisztításra lenne szüksége? Akkor
hívja a Fekete Sügért, mivel ez a hatalmas
naphal mindent megeszik, ami a szája
ügyébe kerül – a planktonoktól a rovarokon,
növényeken és ebihalakon át a kisebb halakig.

A Fekete Sügér egy olyan faj,
melynek fontos mindkét szülő
bevonása a családalapításba. Az
apa 3-8 láb mély vízben homokból vagy
sóderből összehordja a fészket. Ezután az anya
következik, lerak 60000 tojást, és az apára hagyja
az ivadékok védelmét más halaktól, a harapós
teknősöktől, a nagy fekete kócsagtól és a
jégmadártól, míg van elég ennivalójuk.

Természet adta tulajdonságaik, mint a zöldes 
hátuk, a feketefoltos ezüst oldaluk és ezüst hasuk 
segítségével könnyedén beolvadhatnak kedvenc 
környezetükbe, mely sűrű növényzettel, 
farönkökkel, tuskókkal és kövekkel van tele. Amikor 
a sekély vizet felmelegíti a nap, jobban szeretik 
a mélyebb, sötétebb vizet. 

A sporthorgászok egyik kedvence, akik az izgalmas 
küzdelem miatt és réteges fehér húsukért szeretik 
őket.

A Fekete Sügért, melynek színe eltér a Fehér 
Sügértől, sok más név mellett papírszájnak, 
kartonsügérnek és holdhalnak is nevezik.

Törzs: Gerinchúrosok 
Osztály: Csontos halak 
Rend: Sügéralakúak 
Család: Díszsügérfélék 
Fajta: Poxomis 
Faj: Poxomis Nigromaculatus 
Méret/súly: 7-10 inch, 3 font (maximum 16 inch, 
5 font)

Vigyázat!
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