
 

 
 

Karper 

wetenschappelijke naam Cyprinus carpio 

 

De karper is een beenvis, die oorspronkelijk niet uit 

Nederland komt. Hij komt uit wateren als de Zwarte Zee, 

de Kaspische Zee en het Aral Meer.  

Tegenwoordig is deze vis één van de meest 

voorkomende vissoorten in ons land.  

 

Er is ook een karperfamilie uit Aziatische landen die we 

Cyprinus rubrofuscus noemen. Deze familie lijkt enorm 

op onze karpers en ze kunnen ook samen nakomelingen 

krijgen. De sierkarpers die we koikarpers noemen, 

stammen van deze familie af. 

 

Grote vis 

Karpers zijn grote, stevige 

vissen. Ze kunnen wel één 

meter lang worden. De 

grootste karper die iemand 

ooit heeft gezien was één 

meter veertig lang!  

 

Karpers zijn meestal bruin 

en hebben een heel hoge rug. 

Hun gewicht kan oplopen tot 

zo'n 30 à 40 kilogram en ze 

bereiken een leeftijd van 

maar liefst 40 jaar. 

 

Zoetwatervis 

Karpers leven in zoet water. Ze komen voor in meren, 

plassen en stromende riviertjes. Overdag blijven ze 

meestal stil op de bodem van de rivier liggen, verscholen 

tussen de vele waterplanten. 's Nachts gaan ze op zoek 

naar eten. 

 



 

 
 

Eet smakelijk 

Een karper heeft een uitstulpbare mond 

waarmee hij de bodem van de rivier goed kan 

omspitten. Hij vangt daar watervlooien, 

insecten, wormen en slakken. Die eet hij op. 

Ook waterplanten vindt hij heerlijk. 

 

Kuitschieten 

Een karper legt eitjes om jongen te krijgen. Dit 

noemen we ook wel kuitschieten. Kuitschieten 

gebeurt alleen als het water lekker warm is. 

De eitjes legt de karper in ondiep water. 

Meestal tegen waterplantjes aan. Daar blijven 

de eitjes liggen totdat ze uitkomen. 

 

Koikarper 

Er zijn ook heel speciale karpers die voornamelijk in China en Japan leven. Dat zijn 

koikarpers. Koikarper betekent kleurkarper. In China en Japan denken ze dat 

koikarpers geluk brengen, daarom zijn ze veel geld waard. Je ziet koikarper niet in 

het wild. Vanwege zijn felle kleuren, kunnen vijanden kan hem veel te makkelijk 

zien. De veiligste plek voor deze vis is in de vijver bij mensen thuis. 

 

 
 


