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Carassius gibelio Silverruda

Foto © Lauri Urho, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Finland

Svenskt vardagsnamn

Silverruda.

… och på andra språk

Danska: Damkaruds. Giebel. Engelska: Prussian carp. Gibel carp.
Silver crucian (carp). Franska: Gibelle. Gibèle. Tyska: Giebel.
Silberkarausche. Weißfisch.

Vetenskapliga namn

Carassius gibelio (Bloch, 1782); fam. Cyprinidae
Synonym(er):
Cyprinus gibelio Bloch 1782
Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Inom släktet Carassius finns idag åtminstone 5 arter och som kan
hybridisera sig.
Man har tidigare ansett att silverrudan är antingen en underart till
guldfisk (Carassius auratus auratus) eller guldfiskens stamart, men i
dag anses silverrudan vara en egen art. Silverrudan beskrivs därför ofta
med antingen det vetenskapliga namnet Carassius auratus gibelio, som
anger den tidigare förmodade kopplingen till guldfisken, eller med
namnet Carassius gibelio, som markerar att det är en egen art.
C. gibelio saknar en holotyp och då även alla syntyper för arten
försvunnit i samlingarna så har man föreslagit en ny neotyp med
material som kommer från en lokalitet (Schlesien) som ingår i
originalets typområde. Den nya neotypen är en diploid hane vars
morfologi stämmer med ursprungsbeskrivningen (Kalous et al., 2012).
Det framkom i detta arbete att det förmodligen finns ytterligare en
Carassius-art i bl.a. västra Mongoliet som i så fall nu felaktigt klassas
som C. gibelio.

Organismgrupp(er)

Karpfiskar (familj Cyprinidae). Karpartade fiskar (ordning
Cypriniformes). Strålfeniga fiskar (klass Actinopterygii). Ryggsträngsdjur
(fylum Chordata).

Storlek och utseende

Silverrudan är hög och trind, och påminner till kroppsformen närmast
om ruda (Carassius carassius) och karp (Cyprinus carpio). Sidorna och
buken hos silverrudan är blekgula eller silverfärgade, medan de vanligen
är gyllengula hos rudan. Arterna skiljer sig också från varandra genom
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fenornas form; rudans stjärtfena är rak, medan silverrudan har kluven
stjärtfena. Buksidans fenor är rödaktiga hos rudan, medan de är ljusare
hos silverrudan. […] Hos rudan är kroppshålans hinna ljus, medan den
är nästan svart hos silverrudan. [… En vuxen silverruda kan vara] 20-25
cm lång [max. 45 cm] och ha en vikt på omkring 250 gram. Under goda
förhållanden kan den uppnå en vikt på 2-3 kg. (Källa: Östersjöportalen)
Kan förväxlas med

Unga silverrudor liknar unga guldfiskar (Carassius auratus auratus),
eftersom silverrudan till att börja med har guldfärgade sidor. När
silverrudan blir äldre förändras den och blir silverfärgad. Se också ovan
om likhet med ruda och karp.

Geografiskt ursprung

Asien/Sydostasien (Kina, Taiwan, Korea, Japan, Kolymafloden,
Amurflodens avrinningsområde). Dess naturliga utbredningsområde
anges sträcka sig från västra Sibirien in i Europa, med det
pontokaspiska området (Svarta havet, Kaspiska havet) och stora delar
av sydöstra Europa (Rumänien, Bulgarien, Grekland, Turkiet). Artens
syntyper kom från området Schlesien i södra Polen-nordöstra Tjeckien.

Första observation
i svenska vatten

Har ännu inte observerats i svenska marina vatten. Den finns dock i
sötvatten som Paviken på Gotland samt är observerad i en å i Kalmar
län.

Förekomst i svenska
havs- och kustområden

Har ännu inte observerats i svenska vatten.

Övrig förekomst
utanför ursprungligt
utbredningsområde

Den vilda formen av silverruda planterades in i Tyskland från Asien
enligt vissa uppgifter redan på 1500- eller 1600-talet, enligt andra
uppgifter omkring 1780. Arten finns nu spridd över en stor del av
Europa. Den återfinns från Spanien till Storbritannien, i Syd- och
Centraleuropa – bl.a. i Turkiet, Grekland, Rumänien, Tjeckien,
Slovakien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Ungern, Österrike och Polen
(första observation 1931), liksom i Vitryssland och Ukraina.
I östersjöområdet finns den i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen
(sedan 1600-talet?), Danmark, Tyskland och Finland. Arten planterades
först in i Estland och Lettland 1948 för odling i dammar som matfisk.
Därefter planterades den ut i många småsjöar varifrån den spritt sig
vidare i vattensystemen. Den första upptäckten av silverruda ute i
Östersjön var 1985, när den observerades i Rigabukten. Nu finns den i
Gdanskbukten, och längs nästan hela den estniska kusten och har även
– oklart hur – spritts till finska vatten (fångad 2005 i Gammelstadsviken
utanför Helsingfors samt i Pernåviken).
Helsingforskommissionen (HELCOM) skriver att arten "ökat på ett
anmärkningsvärt sätt i de nordöstra delarna av Östersjön och även
dominerar fiskfångsterna i vissa områden. Silverruda har i Kuriska
lagunen och Rigabukten fått status som kommersiellt viktig fiskart. Den
senaste tidens snabba ökning av mängden av denna art beror sannolikt
på att arten främjats av två samverkande faktorer: förekomst av få
rovfiskar och samtidigt flera varma somrar i rad".

Referenser till
observationer i
områden nära svenska
farvatten

Vikar i Helsingforsområdet, mellan Hangö och Kotka (Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet; Östersjöportalen).
Rigabukten, Pärnu viken (Vetemaa et al., 2005; ICES, 2006)

Troligt införselsätt

Vattenbruk: odling (dammar) och utsättning.

Miljö där arten
förekommer

Silverrudan är en varmvattenfisk och trivs bäst i grunda (bara några
meters vattendjup) laguner och flodmynningsområden, i grunda
vattensamlingar och sjöar samt i långsamt rinnande floder med
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dybottnar. Arten vill ha tillgång till tät vegetation och äter huvudsakligen
bottendjur. Som andra karpfiskar är silverrudan en sötvattenlevande
fisk, men klarar en salthalt upp till ca 3 ‰ och eventuellt ända upp till
ca 6 ‰. Den tål att leva i vatten med relativt låg syrehalt.
Ekologiska effekter

Silverrudan växer snabbt, förökar sig effektivt och konkurrerar med
inhemska fiskarter om föda och utrymme. I vissa områden i
Centraleuropa har arten påverkat utbredningen av andra, inhemska och
ekonomiskt mer värdefulla fiskarter.
Arten har förmåga att fortplanta sig genom gynogenes. Vid gynogenes
produceras bara nya honor. Hanarnas mjölke (även från andra
Carassius-arter) behövs för att få rommen att utvecklas, men hanarnas
kromosomer utestängs när embryon skall bildas. Därmed blir
avkomman bara kopior av honan.
Silverruda hybridiserar sig med vår inhemska art, rudan Carassius
carassius.

Andra effekter

Eftersom silverruda har blivit så vanlig i Rigabukten bedrivs nu visst
fiske efter arten i den estniska delen av bukten. I Kuriska lagunen, det
av en sandrevel avgränsade grunda havsområdet utanför Litauen och
Kaliningrad, har silverruda blivit så vanlig att det där numera sker
kommersiellt fiske av den. Även i Gdanskbukten utanför Polen har
silverruda blivit så etablerad att den är föremål för regelbundet
sportfiske.
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