
 

 

 

 

Ezüstkárász (Carassius auratus gibelio BLOCH) 

 Egyéb nevei: ezüst kínai kárász, jövevényponty, ezüst gibbélió kárász. 

 Jegyei: Lapos, kerekded testű, viszonylag kis fejű, de a kopoltyúk tájékán vaskos, nagy 

pikkelyű, a kárászra hasonlító hal. Bognártüskéje csak felül fogazott. Kicsi szája csúcsba nyíló. 

Hátán és oldalain a pikkelyek halványezüst fényűek.  

 

A faroknyelén nincsen a kárászra jellemző fekete folt. Testhossza 20 – 25 cm, de kivételesen 40 

cm-nélis nagyobb lehet. Harka (1997) szerint a hazai horgászrekord 1992-ben 3,55 kg volt. 

 Elterjedése: Eredeti hazája Délkelet –Ázsia, de ma már Európa legtöbb országában 

megtalálható. Magyarországra 1954-ben telepítéssel került Bulgáriából. Gyorsan terjeszkedő faj, 

s így – bár főként az állóvizeket kedveli – folyóvizeinkben és nagytavainkban sokfelé 

megtalálható. Egyes állóvizeinkben – például a Kis Balatonon is – dús populációban szaporodott el.  

 Életmódja: A különböző környezeti feltételekhez kitűnően alkalmazkodó hal. Optimális 

élőhelyét a dús növényzetű, sekély állóvizek nyújtják, ahol igen népes állományai alakulhatnak ki. 

Újonnan létesített bányatavak, víztározók halasításánál úttörő szerepe van, de a csatornákban és 

nem túl gyors áramlású folyókban is megtalálja létfeltételeit, miután vegyes táplálkozású hal. 

Főként apróbb vízi gerincteleneket és algabevonatokat, de szerves törmeléket is fogyaszt. 

Közép- és Nyugat-Európában, s így hazánkban is főleg csak nőstényei élnek; keleten hím egyedei 

is megtalálhatók. Nálunk más pontyfélék hímjeivel ívik, de az idegen ondósejtek magjai nem 

egyesülnek a petesejtével, csupán elindítják az ezüst-kárász ikrákban a petefejlődést 

(természetes gynogenesis). 1989-től egyre több vizünkben találnak hímeket is. Májustól 

augusztus elejéig szakaszosan ívik, zavarva ezzel a többi pontyféle hímjeit. 1 – 1,2 mm átmérőjű 

ikráit növényzetre rakja. Egy-egy nőstény évente 100 – 150 ezer ikrát is lerakhat. Utódai a 2.  



 

 

 

 

vagy a 3. évben válnak ivarérettekké. Lassú növésű hal, amely nálunk 1 – 2 kg testtömeget is 

elérhet, de csak 10 – 12 év alatt. 

 Jelentősége: Szálkás, bár ízletes húsú, a piacon eladható haláru. Miután 

túlnépesedésével a ponty- és dévér-hozamot rontja, további terjesztése (pl. horgászvizekbe való 

telepítése) helytelen. Hiszen a pontynak nemcsak táplálékkonkurense, de túlszaporodott 

állományával hátráltatja többi halunk növekedését. Ragadozóhalak telepítésével küzdenek ellene. 

A horgászok gilisztával és gyurmával csalizott fenekes vagy úszós horgokkal fogják. Horgászata 

nem esik korlátozás alá. 
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