
 

CARPA Nom científic: Cyprinus carpio 
Nom en castellà: Carpa 

Família: Cyprimidae 
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Característiques morfològiques: 
Pot arribar a mesurar 1m de llarg i pesar fins a 20kg, tot i que la seva longitud 
oscil·la entre 60-90cm amb un pes de 9kg. Té una boca petita, protàctil, amb un 
parell de petites barbes. Dents faríngies molariformes en 3 fileres. Presenta una 
espina dorsal serrada molt característica, les seves escames són llargues i fines. 
Els mascles tenen la aleta ventral més llarga que les femelles. Principalment té 
una coloració bruna verdosa, amb reflexes daurats i blaus. El ventre és 
blanquinós. És ectoterma (la seva temperatura corporal depèn de l’ambient on viu) i euriterma (soporta 

grans diferències de temperatura). 
Dieta: 
Són peixos omnívors, s’alimenten de plantes aquàtiques però també d’insectes, 
crustacis i plàncton que troben en el fons dels llac o riu. 
Hàbitat i comportament: 
Normalment la podem trobar en aigües estancades. És molt resistent, podent 
arribar a viure en aigües salobres amb temperatures entre 17-24ºC, 
concentracions baixes d’oxigen, turbidesa i fins i tot, diversos tipus de 
contaminació. És fàcil de cultivar. 
Cicle vital: 
Es mouen en grups reduïts. L’època de cria va de maig a juliol. Crien sobretot en 
aigües poc profundes amb una densa capa vegetal. Les femelles dipositen els 
ous entre la herba i els mascles els fecunden externament. La femella pot arribar 
a pondre fins a 1 millor d’ous, tot i que la mitja és de 300.000 ous.. A 30ºC, els 
ous eclosionen als 3 dies. Els mascles maduren a l’edat de 1-2anys i les femelles 
als 2-3anys. 

Distribució: 
Introduïda en la península ibèrica. 

Observacions:  
Es resistent a gran varietat de condicions climàtiques. Els individus salvatges són 
més petits que els domèstics. 

Fons: Enciclopèdia Catalana: Història Natural dels Països Catalans, Volum 11: Peixos. Llocs web: Wikipedia; 
http://ichn.iec.cat/bages/aquatic/Imatges%20grans/cCarpa.htm; 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Cyprinus_carpio/es  


