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A KÁRÁSZ 
(Carassius carassius L.)

Vizeink viszonylag kevésbé értékes pontyféléje, 
a Carassius nem tagja. Közeli rokonai az ezüst
kárász (Carassius auratus gibelio Bloch) és a 
ponty (Cyprinus carpio L.)

Általában magastestű hal, de akad egy nyurga 
testű, nagyfejű, csökött növekedésű formája is, 
amelyet Heckel 1840-ben Carassius carassius m. 
humilis néven írt le. Ez utóbbi azonban viszony
lag ritkább előfordulású. Pikkelyei viszonylag 
nagyok és vastagok. Szája bajusz nélküli. Háta 
sötétbarna, ritkábban sötétzöld. Oldala sárgás- 
csillogású, a has sárga. Páratlan úszói szürkés
sárgák, a páros úszók — különösen a mocsarak
ban első példányoknál — vörhenyesek. Pontos 
megkülönböztetését az ezüstkárásztól a mellékelt 
táblázat segítségével végezhetjük el.

Földrajzi elterjedése nehezen határozható meg. 
Európa nagy részén előfordul, Angliától az Ura

lig. Szibériában elterjedésének keleti határaként 
a Lena-folyót szokás megjelölni. Telepítések kö
vetkeztében elszaporodott Dél-Európában és 
Ázsia különböző vízterületein, amelyek eredeti 
előfordulási területén kívül estek. A ponty társa
ként Észak-Amerikába is betelepítették.

Tipikus állóvízi hal. Különösen kedveli a nö
vényzettel benőtt, iszapos tavakat és holtágakat. 
Nagyobb tavakban — így a Balatonban — elő
fordulása szórványos, a folyóvizeket elkerüli. 
Kisebb pocsolyákban és mocsarakban is megta
láljuk, ahol időnként fenékig befagy a víz. Ilyen 
helyeken egy-egy komolyabb tél után a kárász 
az egyedüli halfaj, ugyanis rövidebb ideig azt is 
elviseli, ha teljesen belefagy az iszapba.

Oxigénigénye rendkívül alacsony, ami szintén 
segíti a mostoha életkörülményekhez való alkal
mazkodásban. Nagyobb távolságokra is jól szál-



lítható víz nélkül. Életmódjának sajátossága, 
hogy a „téli álom” mellett gyakran nyáron is be
szünteti táplálkozását, életfunkcióit a minimum
ra csökkentve vészeli át a kedvezőtlen időszakot. 
Ezt befolyásolja a pikkelygyűrűk kialakulását is, 
ami megnehezíti a pontos kormeghatározást.

Ivarérettségét 3, esetenként már 2 éves korában 
eléri. Ivását 14—16 °C vízhőmérsékletnél kezdi 
meg és június végén fejezi be. Ezalatt három 
részletben rakja le ikráit (DRJAGIN, 1939). Sár
ga, másfél milliméteres átmérőjű ikráiból egy-egy 
szezonban összesen 100—300 ezer szemet érlel be.

1. táblázat

A kárász és az ezüstkárász legfontosabb megkülönböztető 
bélyegei

K á rá sz
(Carassius carassius)

E zü stk árá sz  
(C . au ratus gibelio)

1. A  h á t- és az alsóúszó  
szegélye do m b orú

A  h á t és az alsóúszó szegélye  
h o m o rú  v a g y  egyenes

2 . O ldala sárgás csillogású O ldala  fa k ó  ezüstös

3. A z  o ldalvo n al m en tén  
3 2 — 35 p ikk ely

A z  o ld alvo n al m en tén  2 7 — 31  
p ikk ely

4 . A  h a rm adik  k e m é n y  h á t 
úszósu gár sűrűen fo g a zo tt

A  h a rm ad ik  k e m é n y  h á tú szó 
sugár fo g a i n a g y o k , ritkák

5. A  k o p o lty ú  tü sk ék  szám a  
az első k o p o ly tú ív e n  
2 6 — 31

A  k o p o lty ú tü sk é k  h o sszú ak , 
szá m u k  az első k o p o lty ú ív en  
3 9 - 4 8

6 . A  h a sh á rty a  n em  p ig m e n 
tá lt

A  h a sh ártya  feketés színű

7. A  k ife jlett pé ld á n y o k  k ö zt  
egy arán t ta lá lu n k  tejes és 
ikrás pé ld á n y o k a t

V a la m e n n y i k ife jlett pé ld án y  
ikrás

8 . A  száj en yh én  felső állású A  száj végállású

9. A  farkú szó en yh én  b e v á 
g o tt

A  farkú szó m élyen  b e m e tsze tt

Az ikra erősen ragad az ívóaljzatot képező sűrű 
növényzethez. Az 5—7 nap múlva kikelő lárvák 
is a növényzethez tapadnak szikzacskójuk teljes 
felszívódásáig. Mind az ikra, mind a lárvák fej
lődése végbemehet rendkívül kedvezőtlen oxi
génviszonyok közt.

Régóta ismertek ponttyal alkotott hibridjei a 
„pontykárászok”, amelyek közül az ikrások ter
mékenyek, míg a tejesek rendszerint steril pél
dányok. Növekedési ütemük a két tiszta faj kö
zött helyezkedik el. Történt már javaslat e hibri
dek tógazdasági tenyésztésére is (Cristian et al. 
1967).

A kárászivadék eleinte plankton- és algaevő, 
később igazi mindenevővé válik. A felnőtt ká
rászok táplálékát bentosz-szervezetek, fiatal nö
vényhajtások, növényi törmelék és a mocsarak 
mindennemű vízirovar népsége képezi. Alkal
manként más halfajok ikráját és ivadékát is 
megkóstolják. Télen egyáltalán nem táplálkoz
nak.

Növekedése viszonylag lassú. Az első évben a 
farkukon sötét foltot viselő kárászok 2—3 cm-es 
nagyságot érnek el. A második év végén is csak 
kivételesen kedvező körülmények közt nagyob
bak 10 cm-nél. Sűrű állományban hajlamos az 
elkorcsosulásra és törpenövésre. A szakirodalom 
szerint elérheti a 2 kg-os testsúlyt is, de a félkiló
nál nagyobbak már ritkaságszámba mennek.

Akváriumi megfigyelések szerint akár 20 évet 
is elélhet, ha természetes ellenségei nem hábor
gatják. Ez pedig a természetben is előfordul 
olyan mocsarakban, ahol nálánál nagyobb hal 
nem talál életfeltételeket. A ragadozó halak kö
zül egyedül a csuka gyéríti állományát. Éppen 
ezért még közvetett gazdasági jelentősége is cse
kély hazai vizeinkben.

A Szovjetunió északi részén növényzettel erő
sen benőtt tavakat halasítanak kárásszal. Európa 
különböző országaiban próbálkoztak meg tógaz
dasági tenyésztésével, de általában hamar fel
hagytak a kísérletezgetéssel. A ponty mellett já
rulékos halként sem vált be, mivel annak táplá
lék konkurrensévé lépett elő, és sokkal rosszabb 
hatásfokkal hasznosította a takarmányt.

Természetes vízi halászatunk termelésében a 
kárász egyre kisebb mennyiséget képvisel, a fo
gási statisztikákból ennek kimutatása azonban 
lehetetlen, mivel együttesen szerepel az ezüstká
rásszal. A halászzsákmány zömét tenyérnyi pél
dányok alkotják, amelyek a piacon olcsó áruk 
miatt keresettek. Szálkássága ellenére a kárász 
húsa ízletes, kivéve az erősen elmocsarasodott 
vizekből származó halakat. Ezek ugyanis iszap- 
ízűek.

A horgászat szempontjából másodrendű jelen
tőségű hal. Áprilistól októberig — egy rövid nyá
ri periódust kivéve — folyamatosan fogható, a 
növényzettel benőtt vízterületek tisztásain. Rend
szerint a keszegező, ritkábban a pontyozó kész
ségre kap. Kimondottan kárászra horgászni csak 
ott érdemes, ahol nagyobb számban található. 
Csukázáshoz kiváló csalihal, mivel horogratűzve 
hosszú ideig életben marad.

PINTÉR KÁROLY
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AZ EZÜSTKÁRÁSZ 
(Carassius auratus gibelio Bloch)

Vizeink egyre nagyobb mennyiségben előfor- 
duló halfaja, amely rohamos terjedése és bioló
giájának érdekessége miatt különös figyelmet 
érdemel.

Rokona a vizeinkben ősidők óta ismert kárász
nak (Carassius carassius L.) és az aranyhallá ki
tenyésztve világkarriert befutott aranykárásznak 
(Carassius auratus auratus L.). Viszonylag nehe
zen megkülönböztethető ettől a rokonságtól, en
nek következtében mind a hazai, mind a külföl
di szakirodalomban nagy a zavar a kárászok kö
rül. Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy az ezüst
kárász a fent említett halak egyikével sem azo
nos! A kárász bemutatásánál közöljük azokat az 
alapvető bélyegeket, melyek alapján egyértel
műleg tisztázható, hogy a kezünkbe akadt pél
dány melyik fajhoz tartozik. Az ezüst- és az 
aranykárász nem önálló fajok, csupán alfajok, 
ami tudományos nevükből is azonnal kitűnik. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy az utóbbi időkben 
vizeinkben már mind a két alfaj megtalálható. 
Foglalkozzunk először a halászati szempontból 
kevésbé jelentőssel.

Az aranykárász eredeti élőhelye Kína, Mand
zsuria, Korea és Japán. A belőle évszázadok

szorgalmas munkájával kitenyésztett aranyhal 
hobby állatként jutott el az egész világ halked
velőihez. Elvadulva Európa és ezen belül hazánk 
számos természetes vizében is elszaporodott. En
nek oka legtöbbször üzleti jellegű vállalkozás 
volt, hátha sikerül nagyüzemi méretekben, ta
vakban szaporítani a mindig kelendő árut képe
ző értékes aranyhalakat. Nehéz pontos jegyzéket 
készíteni azokról a vizekről, ahol megtalálható. 
Újabb és újabb területeken tűnik fel, másutt a 
kedvezőtlenül változó környezeti viszonyok ki
pusztulását okozzák. Különösen ott alakulhat ki 
állománya, ahol kevés a ragadozó, a Kiskunság 
tavacskáiban, téglagyári gödrökben. Az elvadult 
aranyhalakból kialakuló állományok vízterüle
tenként változóan a legkülönfélébb alakú és szí
nezetű egyedekből állnak. A mostoha viszonyok
hoz való alkalmazkodás és más halfajokkal — 
ponttyal, kárásszal — könnyen létrejövő keresz
teződések következtében sokfelé találunk a ká
rásztól külsőleg már nehezen megkülönböztethető 
példányokat. Az aranyhal elterjedésére vizeink
ben Dr. Wiesinger Márton hívta fel a figyelmet, 
aki pontos határozókulcsot is kidolgozott a ma
gyarországi aranyhaltörzsekre, melyeknek leg-
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fontosabb élőhelyei: Fót, Kiskunmajsa, Síkfőkút, 
Síkvölgy, Sopron, Szilvásvárad és Szombathely.

Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio 
Bloch) elterjedési területe az Amur vízrendsze
re, Szibéria, az Aral-tó vízgyűjtő területe és 
Európa. Előfordulásának nyugati határát nehéz 
meghúzni, egyrészt azért, mert nem mindenki 
tudja a kárásztól megkülönböztetni, így megjele
nését egy-egy vízterületen csak jókora késéssel 
lehet jelezni. A másik ok, hogy a jelek szerint 
nyugati irányú terjeszkedése igen erős. A hazai 
szakirodalom szerint vizeinkbe az 1954-es, Bulgá
riából történt betelepítés indoka az volt, hogy jól 
növekedő, a hasvízkórral szemben ellenálló hal
fajjal gazdagodjunk. A várt eredmény elmaradt, 
az ezüstkárász gyomhalként indult hódító útjára 
vizeinkben. A koncepció hibájához nem fér két
ség, de bizonyosra vehető, hogy a szándékos be- 
hurcolástól függetlenül is tagja lenne napjaink
ban az ezüstkárász hazai halfaunánknak. A 
Szovjetunió európai részén 1949-ben beindult 
nagyarányú telepítések következtében, vagy déli 
szomszédainktól mindenképpen eljutott volna 
hozzánk. Az is lehet, hogy már 1954 előtt feltűnt 
vizeinkben, csak éppen senkinek sem jutott eszé
be, hogy közelebbről szemrevegye a közönséges
nek tűnő kárászokat.

Hasonló lehetőségekre utal az utóbbi időben 
megjelent csehszlovák, lengyel és német szak- 
irodalom is. Balon (1967) hivatkozik Konrad 
Gesner (1558) egy olyan mondatára, amely alap
ján a középkori Európában is feltételezhető ha
lunk előfordulása. Ugyancsak Balon hívta fel a 
figyelmet arra, hogy Marsili (1726) a Dunából 
említi, Bloch pedig 1783-ban Németországból írta 
le e halfajt.

Külsőre az ezüstkárász leginkább a pontyra 
emlékeztető, erős testalkatú hal, de attól azonnal 
megkülönbözteti a bajuszok hiánya. Testmagas
sága a kárász törzsalakjánál kisebb. Háta sötét 
zöldes színű, oldalai ezüstösen csillognak, a has 
világos. Pikkelyei viszonylag nagyok. Páratlan 
úszói sötétebb, a páros úszók világosabb szürke 
színűek.

Élőhelye némiképpen hasonló a kárászéhoz. 
Kedveli a lassú folyókat, csatornákat, a holtága
kat, halastavakat, víztározókat. A természetes 
tavak közül azokat részesíti előnyben, amelyek 
eutróf jellegűek, de még nem mocsarasodtak tel
jesen el. Az igazi mocsarakban — ellentétben ro
konával — nem telepszik meg. Ügy tűnik, hogy 
vizeink rohamoseutrofizációja egyre inkább nö
veli az ezüstkárász rendelkezésére álló életteret. 
Gyakran az eutrofizálódás következtében egyes 
vízterületeken teljesen átveszi a fehérhal szere
pét a keszegnépségtől. Ezekben az esetekben 
egyes ragadozók — így a csuka és a harcsa — 
főtáplálékát is az ezüstkárász képezheti.

Ivarérettségét 2—3 éves korban éri el. Szapo
rodásbiológiája rendkívül érdekes, hazai halaink 
közül az egyedüli olyan faj, amelynek teljes állo
mánya ikrás egyedekből áll. Az ívásra érett ikrá- 
sok más halfajokkal — ponttyal, bodorkával, vö- 
rösszámyú keszeggel — ívnak össze, mintegy ka
kukk-módra csempészik ikráikat azok fészekal
jába. Az idegen halfajtól származó sperma beha
tol ugyan az ikrába, de azt csak fejlődésre ser
kenti, az ivarsejtek összeolvadása elmarad. Ez a 
jelenség az ún. gynogenesis, amit gyakran a szűz
nemzéssel tévesztenek össze. (Ha az ember meg
tanulná e jelenség alkalmazását a mesterséges^ 
haltenyésztésben, nagyot léphetnénk elő gazdasá
gilag jelentős halfajaink gyorsan növekvő és jól

kézben tartható állományainak kialakítása 
terén.) A kikelő utódok nem hibridek, hanem 
tiszta ezüstkárászok, amelyek ivarérettségüket 
valamennyien mint nőstények érik el. Érdekes, 
hogy ez a jelenség csak az európai ezüstkárászok
ra jellemző. Az ázsiai populációkban — ha ki
sebb számban is — mindig jelen vannak a hím 
ezüstkárászok is.

Szaporodási biológiájának ez a különlegessége 
lehetővé teszi, hogy állománya egy-egy halpusz
tulás után akár egyetlen példányból is reprodu
kálódhasson. Gyors elszaporodását azonban nem
csak ez segíti. Apró, 1,5 mm körüli átmérőjű ik
ráiból egy-egy szezonban az Amur vízrendszeré
ben 160—383 ezer (Szoldatov, 1915), Európában 
100—400 ezer (Balon, 1967) darabot érlel. Az ikra 
lerakása 2 vagy 3 részletben történik májustól 
júliusig, alkalmazkodva az éppen nászukat tartó 
más pontyfélékhez.

Az erőteljes szaporodás következménye, hogy 
gyakran nagy sűrűségben lep el vizeket. Nö
vekedési ütemére vonatkozóan nem is lehet ál
talános irányszámokat közölni, mivel az nagy 
mértékben függvénye az egyes vizekben kiala
kuló állománysűrűségnek. Számos szerző megál
lapítja, hogy az ezüstkárász a közönséges kárász
nál gyorsabban növekedik, de ennek bizonyítását 
azonos körülmények közt sehol sem végezték el. 
Kivételesen a 3 kg-os súlyt is elérheti, de a vi
zeinkből kifogott példányok döntő többsége csak 
arasznyira nőtt meg.

Gazdasági szempontból „jelentős” tagja hal
faunánknak, állományának fékentartása minden 
vizünkön fontos feladatot jelent. Bár tápláléká
ban a bentosz szervezeteken kívül jelentős szere
pet töltenek be a különböző növényi törmelékek 
is, mégis megállapíthatjuk, hogy a ponty legje
lentősebb táplálék-konkurrense. Ráadásul, azok 
a vizek, ahol a legnagyobb tömegben tenyészik, 
pontyosításra is alkalmasak.

Hazai viszonyaink közt semmiképpen sem ve
zethetnek bennünket azok a szempontok, ame
lyek más országokban az ezüstkárász intenzív 
telepítését és védelmét indokolják. A Szovjetu
nióban olyan tavakat és víztározókat népesíte
nek ezüstkárásszal, amelyekben a ponty nem ta
lálna megfelelő életfeltételeket. Ily módon eze
ken a vizeken is elérik az 50—100 kg/h-as ho
zamokat. Romániában Gyurkó (1972) adatai sze
rint az ezüstkárász évi hozama mintegy 600 ton
na, legkisebb kifogható mérete 12 cm. Lengyel- 
országban is történt javaslat nagyobb arányú te
lepítésére a természetes tavakba (Bernatowicz, 
1974), azzal az indokkal, hogy ily módon egyes 
vizekben a ragadozók figyelmét az ezüstkárászra 
tereljék, és azok kevesebbet fogyasszanak más, 
értékesebb halakból.

Óvnunk kell tógazdaságainkat is a betolakodó 
ezüstkárászoktól, mivel e halfaj nagyfokú alkal
mazkodó képessége abban is megmutatozik, hogy 
azonnal rá tud szokni a pontyoknak beadott ta
karmányra. Ezzel érthető, milyen nagy károkat 
képes okozni.

A horgászok általában szeretik az ezüstkárászt, 
nem néznek rá oly ferde szemmel, mint a halá
szati szakemberek. Ha sikerül egy kószáló csa
patra találni a horgásznak, állandó etetéssel egy 
helyben tudja tartani az ezüstkárászokat és szá
míthat folyamatos kapásukra. Általában a kesze
gek h ez  használt, könnyű, úszós felszereléssel 
fogják.

Húsa a kárászéhoz hasonló minőségű, sütve 
igen ízletes.

PINTÉR KÁROLY


