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Az ezüstkárász

•Egyéb nevei: aranyhal, aranykárász, ezüst gibbélió kárász, ezüst kínai

kárász, jövevényponty, kövi kárász

•Az irodalmi források több szinonim, illetve félreérthető elnevezést használnak

az ezüstkárász megjelölésére, illetve előfordul, hogy a széles kárász

változatait írják le ezüstkárászként.

•A halfajt először 1872-ben Marcus Elieser Bloch írta le Cyprinus gibelio

néven (Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands)



• Linné két különböző kárászfajt írt le Cyprinus carassius és 
Cyprinus auratus néven. 

• Az előbbi élőhelyeként Európát, az utóbbi esetén pedig 
Kínát és Japánt jelöli meg. 

• Feltételezhető, hogy a Cyprinus carassius a széles 
kárásszal (Carassius carassius), a Cyprinus auratus pedig 
az aranyhallal (Carassius auratus) egyezik.

• A jelenleg elfogadott név:

• Carassius gibelio (Bloch, 1872)

Bloch ezüstkárásza 





Leírás: Oldalról lapított, magas testű hal, feje kicsi, 

csúcsba nyíló szája körül nincs bajusz. A hátúszó szegélye 

egyenes, közepén homorú. A farokúszó mélyen 

bemetszett.

Pikkelyei nagyok. Háta sötétzöldes színű, oldala ezüstös. 

Páratlan úszói sötétebb, páros úszói világosabb szürke 

színűek.

Hashártyája fekete színű.

A hátúszóban III-IV kemény és 14-19 osztott, a farok alatti 

úszóban II-III kemény és 5-6 osztott úszósugár található.

Az oldalvonal pikkelyszáma 27-34.



A kárász (felül) és az 

ezüstkárász (alul) 

bognártüskéje

Az ezüstkárász (felül) és a 

kárász (alul) hasonló 

fejlettségű ivadékai

Az ezüstkárász fekete hashártyája



• Jelenleg Európában csak Írország,
Skócia, a Skandináv- félsziget egy
része, Normandia, Dalmácia és a
Peloponnészosz mentes az
ezüstkárásztól.

• Az elvadult aranyhalaknak
hazánkban valószínűleg sehol
nincs önfenntartó állománya. De
egy-egy példány bárhol
előfordulhat.

Elterjedés: Kelet- ázsiai (aranyhal) és nyugati forma.

Pontos földrajzi elterjedést nehéz meghatározni. 

Természetes elterjedési területe az Amur vízrendszere, 

Szibéria, az Aral- tó vízgyűjtője, és Kelet- Európa. Nyugati 

határának megállapítása problémás.

1954-ben tógazdasági hasznosításra Bulgáriából 

importáltuk.



• Biológia: Hasonló élettér a
kárászéhoz. Lassú folyású csatornák,
holtágak, halastavak, víztározók.
Eutrof jellegű vizek.

• Spontán ginogenezis, de szaporodási
stratégiája átalakulóban van. Az
elvadult aranyhalak „hagyományos”
módon szaporodnak.

• 1,5 mm átmérőjű ikraszemek, 100-400
ezer db/anya. Ikrák lerakása 2-3
részletben.

• A ponty legfőbb táplálékkonkurense,
de konkrét hazai vizsgálatok ezt nem
mindig támasztják alá.

• Az ezüstkárásznak egyes vizeken sűrű
állományai alakulhatnak ki,
általánosságban nem jellemezhető e
halfaj növekedési üteme.



Adatközlő Az adatközlés éve hímek 

aránya

hímek %-os 

aránya

Harka Ákos 1987 Tisza tó 3/16 18,75 %

Horeczki Tibor 1994 Sáregres horgásztó 3/11 27,27 %

Molnár Tibor 1994 Mosoni-Duna 7/74 9,45 %

Koczán Csaba 1994 Kis-Balaton 3/50 6 %

- 1993 Rába Győr mellett 2/11 18,18 %

év hímek aránya hímek %-os aránya

1992 3/16 18,75 %

1993 2/16 12,5 %

1994 3/16 18,75 %

1995 6/50 12 %

1996 5/31 16,12 %

1997 9/91 9,89 %

1998 26/127 20,47 %

1999 29/116 25 %





Az ezüstkárász speciális tulajdonságai

• Az ezüstkárász többszörös genetikai fölénnyel bír. Míg a

csontoshalak génjei általában két darab alléllal

rendelkeznek, addig az ezüstkárász esetében minden

génnek 6 db allélja van, szükség esetén háromszoros

genetikai alapból válogathat.

• Az ezüstkárásznak különböző ploiditásfokú változatai

ismertek, ezek nem képesek egymással természetes

módon szaporodni.

• olyan speciális oxigénhiány-tűrő képessége van, ami a

gerincesek körében egyedülálló.



• A monoszex populációk nőstény egyedei szinte az összes csoportosan
ívó pontyféle hímjeivel képesek szaporodni (ivari parazitizmus),
megtermékenyíttetve velük saját ikráikat úgy, hogy az ilyen ikrákból csak
ezüstkárász kel ki. (spontán ginogenezis).

• A környezet csökkenő eltartóképességére egyre nagyobb számú, bár
egyre kisebb átlagméretű egyedek létrehozásával reagál.

• Az ezüstkárász-állományok gyérítését a ragadozók (pl. harcsa) a faj
speciális viselkedése (az ún. csoportképzés) miatt alig képesek
hatékonyan teljesíteni.

• Évtizedekkel ezelőtt az ezüstkárász ellenálló volt a tavaszi virémia
betegség ellen. Újabb vizsgálatok bebizonyították, hogy az ezüstkárász
nemcsak megbetegszik, hanem potenciális terjesztőként is szerepelhet.

• Megdőlni látszik a több évtizeden keresztül érvényes igazság miszerint az
ezüstkárásznak csak ikrás egyedei vannak, ui: megjelentek a hímek.
(szaporodási stratégiája átalakulóban van.)



Az ezüstkárász tág torelancia
intervallummal rendelkező faj.
Speciális oxigénhiánytűrő képességgel
rendelkezik.
Többszörös glikogénraktára van,
májának 30%-át glikogénraktárként
használja. Más gerincesekhez képest az
agyban is nagyobb a glikogén
mennyisége. Oxigénhiányos
környezetben a vér glükóz szintje,
illetve a vér áramlásának sebessége
megváltozik, az agyban a vér áramlása
megkétszereződik. Ilyen körülmények
között a terminális oxidáció
elmaradásával a glikolízisben keletkező
ATP az állat szervezete számára
elegendő energiát nyújt a túléléshez. Az
oxigénhiányos környezetben történő
lebontási folyamat végső
produktumaként a Carassius nemzetség
tagjai etanolt termelnek, amely a
kopoltyún keresztül távozik a
szervezetből Ezzel elkerülik az
egyébként bekövetkező acidózist.

Az Carassius nemzetség tagjainak szer-

vezetében történő lebontási folyamatok

oxigénhiányos környezetben Lutz és Nil-

son, (1994)



• JÁSZFALUSI (1959) írta le azt a megfigyelését,
amely szerint a 15 cm alatti példányok között
50%-ban van tejes, a 15 cm feletti példányok
mind ikrások. A szerző szerint a tejesek a
kétnyaras kort elérve – miután az ikrákat
megtermékenyítették – átalakulnak ikrásokká.
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• JÁSZFALUSI (1959) írta le azt a megfigyelését,
amely szerint a 15 cm alatti példányok között
50%-ban van tejes, a 15 cm feletti példányok
mind ikrások. A szerző szerint a tejesek a
kétnyaras kort elérve – miután az ikrákat
megtermékenyítették – átalakulnak ikrásokká.

90,72

100
93,75

9,28

0
6,25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Isaszegi I. tó (n = 194) Babati tó (n = 15) Velencei tó (n = 16)

Iv
ar

ar
án

y
 (

%
)

Ezüstkárász ♀ Ezüstkárász ♂



A faj megítélése

• A horgásztársadalom elfogadja: „Az ezüstkárász néha
aranyat ér”

• A természetesvízi halászok helyenként és alkalmanként
nagy mennyiségben fogják, és olyankor jelentősebb
gazdasági tételt jelent nekik.

• A természetvédelem alapvetően a hazai fauna őshonos,
vagy ritka elemeinek védelmét tartja szem előtt, így az
ezüstkárász megítélése nem kedvező a
természetvédelemben dolgozó szakemberek részéről ↔
védett madaraink vándorlási időszakban való
mesterséges táplálásában komoly szerepe van.

• Az ezüstkárász tógazdaságokban a ponty
táplálékkonkurense, ivadékpusztító↔ időnként jól
értékesíthető, illetve a ragadozóhalak fogyasztják.



A kínai razbóra

Egyéb nevei: gyöngyös razbóra, fenékjáró

Pseudorasbora parva (Temnick&Schlegel 

1846)       

több alfaj, nem tisztázott Európában melyik 

van jelen, valószínűleg a hazai állomány 

sem egységes

Francia

Német

Holland

Olasz

Spanyol

Portugál

Pseudorasbora

Blauband Gründling

Blawband

Pseudorasbora

Gobio

Gobio

Cseh

Román

Magyar

Görög

Lengyel

Orosz

Strevlicka Vychodni

Murgoi Baltat

Kínai Razbóra

Psevdorasbora

Kielb Amurski

Amurskiy Chebachok

Dán

Svéd

Norvég

Izlandi

Finn

Japán

Bånd Grundling

Sandkrypare

Sandkryper

Öggur

Törö

Mutsugo



Leírás

•Teste megnyúlt, oldalról lapított, a faroknyél 

viszonylag vastag.

• A száj kicsiny felső állású.

•Hátúszóban 3 kemény és 7 lágy úszósugár a 

farok alatti úszóban 3 kemény és 6 lágy úszó-

sugár található.

•Pikkelyszám az oldalvonal mentén 34-38 db, 

fölötte 5, alatta 3-4 sor pikkely található.

•Háta halványszürke, oldala szürkés ezüstös, a has fehér. Fiatal példányoknál és 

esetenként a nőstényeknél hosszanti sötét vonal fut végig a testen.

•Ívási időszakban a hímek feketék, fejükön nászkiütések jelennek meg.

•A pikkelyek hátsó részénszürke csík van, ettől tűnik a test „gyöngyözöttnek”.

•A páros úszók színtelenek, a páratlanok világosszürkék.

•10-15 cm testhossz.

•Maximális életkor 3-4 év

•Állóvizek, csendes folyóvizek (DE! pl,: Apátkúti- patak)

•pH : 7.0

•14 - 22°C



Elterjedés

•Eredeti előfordulási területe: 

Kelet-Ázsia, Dél-Kína, Korea, 

Japán, Tajvan

•1960-as években véletlenül 

áttelepítették Kazahsztánba ill. 

Romániába.

•Első hazai példánya 1963-ban 

került elő a paksi tógazdaság 

lehalászásakor (Molnár Kálmán).

•1967-ben a biharugrai 

tógazdaságban tömegesen 

jelentkezett. Feltételezhetően 

Romániából került át.

•1970-es években az ország szinte 

valamennyi állóvizében megjelent.

•Napjainkban már mindenütt 

közönségesnek tekinthető.



Szaporodás

• Április-augusztus, hosszú időn át 

folyamatosan ívik 

• Tejes fészekőrző

• Egy évesen ivarérett

• Tárgyakra ívik jól felmelegedő 

sekély vizekben 

• 57-560 ikraszem/ fészek

• 21-23°C-on 5-7 nap az embrionális 

fejlődés

• 4,5-5 mm lárva, növekedésük 

rendkívül gyors



Táplálkozás

• A kelést követő 2. naptól 

planktont fogyaszt

• Rotatoria

• Copepoda

• Cladocera

• Chironomus

• Takarmányfogyasztás!

• Ivadékfogyasztás!   



Megítélés

• Hatalmas 

reproduktivitás

• Takarmány-, és 

zooplanktonfogyasztás

• Ivadékpusztítás

• Őshonos fajok 

kiszorítása

• Nehéz védekezés

• „tökéletes” 

takarmányhal

• keresett termék           

(800 Ft/kg!!!)



A „ magyar törpeharcsa” Ictalurus nebulosus pannonicus (Harka és

Pintér 1990) alfaj, amely az Ictalurus nebulosus és az Ictalurus melas

fajok introgresszív hibridizációjával, és az eredetitől eltérő környezeti

viszonyokhoz történő adaptáció révén alakult ki.

Az alfajba sorolás alapja az alacsonyabb úszósugárszám a farok alatti

úszóban, ill. a mellúszótüske morfológiai eltérése volt.

A törpeharcsa



A törpeharcsa Ictalurus nebulosus (Le Sueur) 

( Egyéb nevei: kuszaharcsa, törpe )

Leírás: Teste vaskos, első része háti- hasi irányban, hátsó része oldalról 

lapított. Feje és szája nagy, a száj körül 8 bajuszszálat visel. A hátúszó 

és a farokúszó jól fejlett, szegélye enyhén bemetszett. A hátúszó és a 

mellúszók első sugara kemény tüskét alkot. A mellúszó kemény tüskéje a 

belső élén erősen fogazott, csak a csúcsa sima. A test csupasz.

Színezete vízterületenként és az életkorral is jelentősen változó. Háta és 

feje olajbarna esetleg lilás vagy fekete, oldala világosodó sárgásbarna, a 

has fehér. Az úszók világosabbak a testnél.

A fekete-törpeharcsa 

(felül) és a törpehracsa 

(alul) mellúszótüskéje 

(Pintér, 1992)



Elterjedés: Eredeti élőhelye Észak-

Amerika keleti része Kanadától egészen

Mexikóig.

Terjesztése egyrészt Idaho államba és

Kaliforniába, másrészt Új- Zéland és az

európai kontinens felé történt.

Európába először 1871- ben telepítették

Franciaországba. 1880-tól akváriumokban

is feltűnt. 1885-ben Max Borne árulta

tógazdaságoknak. Ma már Nagy-

Britanniától Oroszországig, Norvégiától

Olaszországig mindenhol megtalálható.

Hazánkba először 1902-ben telepítették,

1904-ben már szervezetten a Balatonba.

A 60-as évekig az ország minden részén

közönséges volt, de mára az Alföld vizeibe

szorult vissza.



• Biológia: Homokos vagy iszapos
medrű, nyáron erősen felmelegedő
vizekben érzi jól magát. Csatornák,
holtágak, lassú folyású folyók.

• Általában éjjeli életmódot folytat.

• Három éves korában ívik először.
Májusban a ♀ gödörszerű fészket
épít. 1-5 ezer ikrát rak, ezek kb. 3
mm átmérőjűek. Vagy csak a ♂,
vagy mindkét szülő őrzi az ikrákat,
illetve a kikelt lárvákat. Az ivadékot
elúszásuk után is gondozhatják.

• Táplálék- összetételük változatos.
Mindenevők, de a növényi
táplálékot rosszul hasznosítják.

• Általában veszélyes ikra és
ivadékpusztítónak tartják, de ezt
vizsgálatok nem támasztják alá.

• Növekedési üteme lassú.



Speciális képességei

Hallásérzékenység             Szaglás és ízlelés-érzékenység

 Hallásérzékenység

ezüstk. törpeharcsa

ponty

1 dB

50 Hz 500 Hz 2000 Hz 6000 Hz 13000

Hz

 Szaglás és ízlelés

Szagló és ízlelő receptorsejtek száma

  500.000

     175.000

60.000

  15.000

       Ponty       Törpeharcsa



A törpeharcsavarsa
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Hasznosítás: A törpeharcsa jelentőssége 

folyamatosan csökken. 1967-ben még 244 tonnát 

fogtak belőle, a 90-es években már csak 10- 12 

tonnát.

Húsa ízletes kiváló ízű. A piacon keresett.

Tógazdaságokban jelentős károkat tud okozni, de 

a lesőharcsa fogyasztja. 



A fekete törpeharcsa Ictalurus melas

(Rafinesque)

•Leírás: Külső megjelenésre

rendkívül hasonlít a törpeharcsára, de

a mellúszótüske belső éle nem

fogazott. Úszóinak hártyája sötét, a

sugarak a hártyához képest

világosak.

Biológia: Élőhelye a

törpeharcsáéhoz hasonló,

hőmérsékleti igénye annál valamivel

magasabb. Ívása júniusban van.

Kereszteződhet a törpeharcsával.

Hasznosítás: Üzemi halászat tárgyát

sehol sem képezi. Olaszországban jó

eredményeket értek el a tógazdasági

termelésével.

Mo.-n is történtek próbálkozások

tógazdasági hasznosítására

különböző gazdaságokban, de ezek

abbamaradtak.



Elterjedés: Természetes

előfordulási területe Észak- Amerika

középső része. Európai

megtelepedésének időpontja nem

megállapítható. A XIX. Század

végén rendszeresen érkeztek

állományok Európába.

Először 1936-ban Hollandiában

határozták meg egy példányát.

Azóta Olaszországban,

Franciaországban. Belgiumban, és

Angliában is találtak e fajból.

Olaszországból 1980 májusában

300 ezer db egynyaras és 30 ezer

db kétnyaras halat hoztak a

dinnyési tógazdaságba, innen vitték

szét az országba. (összekeverték

az I. punctatussal) Természetesvizi

tömeges megjelenése először

1989-ben a Hármas- Körösön.













Szelektív halászati módszerek

• Ha egyes nemkívánt halfajokat gyéríteni 

szeretnénk: amur, busa, „nagy” harcsa, 

ezüstkárász, törpeharcsa

• Előtte állományfelmérés

• Az előzetesen felmért káros halállomány 

legalább 80%-át ki kell termelni

• ! Más halfajokban kárt okozhat !



Amur: elektromos halászat, 

horgászat



Busa: elektromos halászat, 

rekesztő halászattal összekötve



„Nagy” harcsa: elektromos 

halászat, horgászat



Ezüstkárász: elektromos halászat, 

kerítőháló



Törpeharcsa: speciális 

törpeharcsavarsa 



A terjedés lehetőségei

Ivadékgondozás pl. törpeharcsa

Gyakori és folyamatos szaporodás pl. razbóra

Ivari parazitizmus pl. ezüstkárász

Speciális O2 tűrő képesség pl. ezüstkárász

Genetikai fölény pl. ezüstkárász 

Betegségekkel szembeni állóképesség pl. 

ezüstkárász

Speciális hallás, íz és szaglóképesség pl. 

törpeharcsa

Nincs természetes ellenség pl. törpeharcsa



1872 1970 1996 2001 2005

tarka folyami kessler

kerek

fekete

csupasz


