Soortprofiel Alver

ALVER (Alburnus alburnus)

Leefomgeving
De alver is in Nederland een algemeen
voorkomende vis. Het dier heeft een
voorkeur voor open, zwakstromende
wateren en lijkt dichte vegetatie te
vermijden. Hij wordt vooral in grote
scholen aangetroffen in de rivieren,
scheepvaartkanalen en boezemwateren.
In kleine, afgesloten wateren ontbreekt de
alver veelal.
De alver is niet erg goed bestand tegen
hoge watertemperaturen. Al bij 26 °C
beginnen ze evenwichtsstoornissen te
vertonen en bij een temperatuur van rond
30 °C treedt massaal sterfte op.
Van onze Nederlandse zoetwatervissen is
de alver (na de elrits) degene met het
sterkste "schoolgedrag". Scholen alvers
van diverse afmetingen trekken vlak
onder het wateroppervlak, meestal in de
nabijheid van de oevers. Het zijn zeer
actieve visjes, die vaak een grote
nieuwsgierigheid ten toon spreiden.
Voortplanting

16 cm lange alver legt slechts circa 1.400
eitjes. Deze blijven kleven aan stenen,
waterplanten en takken en komen al uit
na ongeveer een week.

Voedsel
De larven van de alver voeden zich,
evenals alle andere leden van de
Karperfamilie, met dierlijk plankton. Het
grovere dierlijke plankton blijven de
dieren hun gehele leven eten. De
volwassen alvers voeden zich echter
vooral met de op het water drijvende
insecten.
Zij
zijn
daar
met
hun
bovenstandige bek en hun levenswijze aan
het
wateroppervlak
helemaal
op
toegerust. De alver is daarom ook één van
de vissoorten in Nederland die zich goed
met een kunstvlieg laat vangen.
Alvers eten slechts in geringe mate
plantaardig materiaal. Grote exemplaren
eten ook graag visbroed dat zich aan het
wateroppervlak ophoudt.
Groei en leeftijd

De paaitijd van de alver valt in de periode
april-juni. De paairijpe vissen lijken vooral
op de rug iets donkerder gekleurd, maar
vertonen verder geen opvallend paaikleed.
Het afzetten van de eieren vindt plaats in
de ondiepe oeverzones en gaat gepaard
met veel tumult van springende en snel
heen en weer schietende visjes. In relatie
tot de talrijkheid van de alver, zetten de
vrouwtjes verrassend weinig eitjes af; een
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De alver wordt niet erg groot. De
maximale afmeting is 25 cm, maar in de
regel wordt dit visje niet groter dan circa
17 cm. De groei van de alver verloopt
traag. Na één jaar is de vis 3-5 cm lang.
Na drie jaar - wanneer het dier in de regel
paairijp is - bedraagt de lengte rond de 10
cm en een vis van 20 cm zal al gauw 9-10
jaar oud zijn.

