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GRASKARPER (Ctenopharyngodon idella) 
 

 
 
Leefomgeving en groei 
 
De graskarper is een uitheemse vis die van 
oorsprong uit China komt. Het is een snelle 
groeier, die in de grote Chinese rivieren 
afmetingen kan bereiken van anderhalve meter 
bij een gewicht van rond de 40 kg. Hij is één 
van de weinige vissoorten uit de gematigde 
klimaatzone die zich vrijwel uitsluitend met 
waterplanten voeden. 
 
Voedsel 
 
De graskarper begint vanaf een water-
temperatuur van 12˚ C te eten. Vanaf een 
watertemperatuur van 20˚ C kan de gras-
karper dagelijks tot de helft van het eigen 
lichaamsgewicht aan waterplanten eten. De 
eetlust neemt toe tot dagelijkse hoeveelheden 
van 100 tot 160% van het eigen 
lichaamsgewicht bij een watertemperatuur van 
23˚ C. Op het menu van de graskarper staan 
voornamelijk zachte waterplanten als draadalg, 
waterpest en hoornblad. Als zachte 
waterplanten niet beschikbaar zijn wordt 
overschakelt op hardere waterplanten en 
oeverplanten als riet en lisdodde. Planten met 
drijvende bladeren als waterlelie en gele plomp 
worden niet gegeten. 
 
Beheer 
 
De graskarper kan zich in Nederland niet langs 
natuurlijke weg voortplanten. Het risico van 
plaagvorming is hierdoor uitgesloten. 
Bovendien heeft de afwezigheid van enig 
nakomelingschap het voordeel, dat de stand 
van graskarper in elk water waarin deze wordt 
uitgezet nauwkeurig in de hand kan worden 

gehouden. In het algemeen is er dan ook geen 
sprake van schadelijke neveneffecten voor het 
milieu, uiteraard op voorwaarde dat de 
graskarperstand wel doelmatig wordt beheerd. 
De graskarper stelt geen hogere eisen aan de 
waterkwaliteit dan onze inheemse 
zoetwatervissen. Ook tegen strenge winters is 
hij goed bestand, mits het zuurstofgehalte in 
het water niet zo ver daalt, dat daardoor het 
leven van alle vissen onmogelijk wordt. 
 
Sinds 1973 wordt in ons land graskarper 
uitgezet ten behoeve van de bestrijding van 
waterplanten. In de jaren ’70 en ’80 was de 
graskarper een geliefde vis bij de bestrijding 
van overmatige plantengroei tengevolge van 
eutrofiering. In Nederland is in deze periode 
ruim 500.000 kilo graskarper uitgezet in 
voornamelijk kleinere afgesloten wateren. 
Vanaf de jaren ’90 wordt graskarper veel 
minder uitgezet omdat waterbeheerders steeds 
meer overgaan op een meer natuurlijk beheer 
van wateren, waardoor waterplanten weer 
welkom zijn. Daarnaast is het water in 
Nederland veel minder eutroof geworden door 
alle milieumaatregelen, waardoor overmatige 
plantengroei minder voorkomt. Verder wordt 
het door nationaal en Europees natuurbeleid 
steeds moeilijker om exoten als de graskarper 
uit te zetten. 


