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Grootkopkarper. (Foto: Pieter Belo) 

Grootkopkarper, geen goede algenbestrijder

Pieter Belo, Habitus

De grootkopkarper (Hypophthalmichthys nobilis) komt van oorsprong uit China en is in 
West-Europa in het verleden uitgezet om overmatige algenbloei tegen te gaan. De eveneens 
uitheemse zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix) is nauw verwant aan de grootkopkarper 
en is om dezelfde reden uitgezet. Op veel plaatsen vielen de resultaten van de uitzetting van 
deze vissoorten tegen. Beide soorten worden momenteel daarom ook niet meer uitgezet. 
In de Benelux wordt de vis af en toe aangetroffen tijdens het leegvissen van bijvoorbeeld 
vijvers. Het onderzoeksbureau Visserij Service Nederland, trof bijvoorbeeld recent een flinke 
grootkopkarper van 45 kilo aan in een Belgische visvijver.

Kenmerken
De grootkopkarper is van de zilverkarper te onderscheiden doordat de kiel onder de buik (vanaf de voorkant 
van de anaalvin tot voor de inplant van de buikvinnen) een stuk korter is. Vaak heeft de grootkopkarper 
een gemarmerde tekening. De vis staat als exotische soort niet op de Rode Lijst en heeft geen wettelijke 
beschermingsstatus.

Verspreiding
In andere delen van de wereld zorgen ontsnappingen of uitzettingen van de grootkopkarper voor grote 
(ecologische) problemen. In het stroomgebied van de Mississippi heeft de soort de status ‘zeer destructieve 
invasieve soort’ gekregen. Op locaties waar deze soort is uitgezet, neemt de totale visbiomassa toe, maar 
wordt het aandeel van inheemse soorten verminderd. In Nederland plant deze vis zich niet voort, omdat de 
watertemperaturen te laag zijn.

De grootkopkarper wordt slechts zeer zelden in Nederland gevangen. Wij troffen hem aan tijdens een van 
onze afvisklussen. In de buurt van Boxtel moest een kleine vijver gedempt worden, als voorbereiding op de 
ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Vanuit de zorgplicht hebben wij de vijver leeggevist. Het was best 
een verrassing om in een dergelijke kleine vijver (doorsnede circa 10 meter) zo’n flinke grootkopkarper 
(rond de 90 centimeter) tegen te komen. De vijver lag naast een, nu verlaten, tuincentrum. Een bewoner 
vertelde dat het tuincentrum weleens zieke vissen in de vijver uitzette. Een deel van de zieke vissen heeft 
het blijkbaar overleefd, getuige de grootkopkarper en de eveneens aanwezige graskarpers en koikarpers. 
Deze vissen zijn verplaatst naar een afgesloten vijver van een landgoed in de buurt.


