
 

 

 

 

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus Cuvier et Valenciennes) 

 

Egyéb nevei: afrikai zacskósharcsa; valamint a vele természet-ben is kereszteződő és 

az iparszerű tenyésztésben gyakorta vele hibridizált közeli rokonfajok (Clarias lazera, C. 

mossambicus) magyar megnevezései nyomán: fejszalagos harcsa, mozambiki angolharcsa. 

Jegyei: E megnyúlt, pikkelytelen testű harcsa alakja az angolnáéra, vagy még inkább a 

menyhaléra emlékeztet. Nyolc bajuszszálas, lapos, viszonylag kicsi feje és kefefogazata az 

európai harcsáéhoz hasonló. Hát és farok alatti úszója hosszú, eléri a farok úszót.    

 

 

 

 

Bőre a környezet színétől függően márványosan szürkés, vagy sötét kékesfekete. 

Kopoltyúüregében a családra jellemző, zacskó-szerű kiegészítő segédlégzőszerv, a légzőzacskó 

van, amelynek faágszerűen elágazó porcos váza a 2. és 4. kopoltyúívhez kapcsolódik. A zacskót 

erekben gazdag légzőhám borítja, mely a légköri oxigén felvételére alkalmas. Kisegítő 

légzőszervüket a Clarias fajok csak alacsony vízi oxigénszint esetén használják, egyébként a 

kopoltyújukkal lélegeznek. Ám e légzőzacskó szervük segítségével az afrikai harcsák kiszáradó 

vízi élőhelyükről akár több száz métert is vándorolhatnak a szárazon a még ki nem apadt élővíz 

felé.  

Elterjedése: Egész Afrikában, Kisázsiában, valamint Törökország déli részén folyókban, 

tavakban, mocsarakban és időszakos pocsolyákban őshonos. Tenyésztési céllal több ázsiai és 

európai országba került át.  

 Életmódja: Kígyózó mozdulatokkal szüntelenül a fenék közelében úszkáló, alkonyati és 

éjszakai ragadozó hal, miközben 4 alsó és 4 felső hosszú bajuszszálával (mint tapintó és ízlelő  



 

 

 

 

érzékelőivel) táplálékát keresi. Falánk ragadozóként természetes élőhelyein – a számára 

legkedvezőbb 25 – 33 °C-on – főképp halzsákmányra vadászik. Nagyfokú alkalmazkodó képessége 

folytán a 12 – 18 °C-os hideg periódusokat, s kisegítő légzőszervének köszönhetően a tartósan 

alacsony oxigénszintet, a 0,5mg/l körüli szabad ammóniát, sőt az 1-2 mg/l kénhidrogén-szintet is 

elviseli. Ivadékainak a kisegítő légzőszervük kialakulása előtt a víz minősége iránti igényük más – 

segédlégzőszerv nélküli – harcsafélékéivel megegyező, később viszont tűrőképességük jóval 

nagyobb. Az afrikai harcsa növekedése az élőhelyének táplálékadottságaitól függően különböző, 

de általában 5-10 hónap alatt eléri a 300-400 g-os, a halgazdaságokban pedig speciális tápokkal 

nevelve, 22 – 24 °C vízhőmérséklet mellett a 600-700 g-os piaci testtömeget is. Eredeti 

élőhelyein az afrikai harcsa nem ritkán 1 méternél nagyobbra és 26 kg súlyúra is megnőhet. 

Ivarérettségét igen korán, akár 6-8 hetes korában már elérheti. 

 

 Jelentősége: Az afrikai harcsát kísérleti tenyésztési célból először 1984-ben, majd egy 

nagyobb szállítmánnyal 1987-ben hozták Magyarországra. Az átfolyóvizes, recirkulációs intenzív 

tenyésztésmódját, a számára legmegfelelőbb speciális takarmánykeverék összetételét, valamint 

a mesterséges szaporítási és ivadéknevelési technológiáját a kutatók néhány éven belül 

eredményesen kísérletezték ki és tapasztalataikról már 1989-ben részletesen beszámoltak 

(Péter A. – Horváth L. – Radics F. – Pupánné B. F.: Az afriaki harcsa tenyésztése. Halászat 

1989/3. szám). Azóta az afrikai harcsát a tenyésztő gazdaságokból a nyári hónapokra evről évre 

mind nagyobb számban helyezik ki megrendelés szerint egyes horgász- és halastavakba. 

Húsminősége kiváló. A hazai piacon az őshonos lesőharcsáénál alacsonyabb halpiaci áron, külföldön 

viszont jobban értékesíthető. Horgászaink is megkedvelték ennek a kitűnő sporthalnak a 

fenekező horgászattal való horogvégre kapását. 

Izsáki Horgász- és Pihenőpark 

Forrás: Magyar Horgász Enciklopédia 


