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V O O R W O O R D

 Waarom dit boek?

Vanuit een passie voor het Hoge Noorden – met name de poolgebie-
den – en een liefde voor illustratie en beeld, had ik al lang het verlan-
gen een boek te maken over de schoonheid van dit mooie deel van de 
aarde. 

Met ons gezin reizen we al jaren naar Scandinavië. Het voelt voor 
ons telkens weer als thuiskomen: de ongerepte en enorm uitgestrekte 
natuur, de kleuren van het landschap en de dieren die er leven. Zelf 
had ik het voorrecht Spitsbergen te bezoeken, om ter plekke aan dit 
boek te werken, bewoners te spreken en onderzoek te doen.

De natuur in het Noorden is heel kwetsbaar. Nergens op aarde ver-
andert het klimaat zo snel als in de poolgebieden. Zomerijs wordt 
schaars. Gletsjers smelten. De permafrost ontdooit. De zeeën worden 
warmer… Heel veel dieren worden bedreigd in hun bestaan.

Juist die dieren fascineren me zo. Ze zijn bestand tegen enorme 
kou, en leven vaak onder zeer extreme omstandigheden. Deze dieren 
verdienen aandacht, bescherming en verwondering.

In dit boek neem ik je mee op reis naar het Hoge Noorden, langs 
deze dieren: bekende en onbekende, eigenaardige, grappige, intelli-
gente en heel bijzondere waarvan je het bestaan niet vermoedde.

Maak kennis met dit mooie deel van de aarde en zijn bijzondere be-
woners. En ontdek dat het de moeite waard is om goed met onze aar-
de om te gaan en deze unieke dieren te beschermen. 

Geniet van je reis door dit boek!



HEB JE WEL EENS ge-
hoord van het woord 
‘VEDERWILD’? Dat is de 

naam die wij, vogels, krijgen als 
we in het wild leven en lekker 
zijn om op te eten. Niet echt om 
vrolijk van te worden, toch? Ik 
ben het ‘officiële’ vederwild van 
de provincies Newfoundland en 
Labrador in Oost-Canada. Ook in 
Alaska wordt op me gejaagd. Ze 
noemen me daar een sneeuwkip.

Nee, dan ben ik liever in  
Japan. Daar word ik ‘DONDER-
VOGEL’ genoemd en beschermd. 
Ik ben zelfs de officiële vogel van 
drie districten daar: Gifu, Nagano 
en Toyama!

Aan mijn poten ziten veren, 
waardoor ik lekker warm blijf 
en makkelijker over sneeuw kan 
lopen. Een soort SNEEUWLAAR-
ZEN dus. Het is wel duidelijk dat 
Grieken niet zoveel sneeuw zien, 
want dankzij die poten noemen 
ze mij daar ‘hazenpoot’. 

IK HEB sowieso niet veel last 
van de sneeuw. Als ik in de 

winter wil slapen, vlieg ik ge-
woon een sneeuwbank in om een 
dutje te doen. Ik zal nooit naar 
een slaapplek toe lopen, want ik 
wil geen sporen achterlaten voor 
de roofdieren die op me loeren.

Verder vlieg ik niet veel. Vliegen 
kost energie en om aan energie te 
komen moet ik eten. Er zijn nou 
eenmaal niet veel bessen, zaden 
en malse plantjes te vinden, hier 
in het noorden.

BOVEN mijn ogen zie je 
vast wel die MOOIE RODE 

STREEP. Dat is mijn kam. Die 
kan ik uitzetten om vrouwtjes te 
verleiden en intrekken als ik niet 
wil opvallen. Mijn kam is mooi 
groot. Ik kan dus alle vrouwtjes 
krijgen die ik wil. Er zijn manne-
tjes die zo’n onopvallende kam 
hebben dat ze nooit een vrouwtje 
kunnen interesseren. Maar als de 
dames mijn kam zien, weten ze 

dat ik sterk ben en ze zal bescher-
men als ze op hun nest zitten.
Tijdens het broedseizoen ben ik 
ook nog sneeuwwit om vrouwtjes 
te kunnen VERSIEREN. Dat is 
wel een risico. In de winter zijn 
we allemaal wit – vrouwtjes én 
mannetjes – waardoor we tegen 
de sneeuw door roofdieren nau-
welijks te spotten zijn. Maar als 
de sneeuw gesmolten is, is dat 
anders: de vrouwtjes worden 
voor het broedseizoen al bruin-
goud, zodat ze niet opvallen als 
ze op hun nest zitten. Je ziet ze 
pas als je heel dichtbij ze bent. 
Maar omdat ik spierwit blijf tot 
na het broedseizoen, ben ik een 
makkelijke prooi voor uilen, stee-
narenden, hermelijnen, vossen 

en lynxen.

MIJN vrouwtje legt meestal 
ZES EIEREN per keer, al 

heb ik ook wel eens een nest van 
dertien verde-
digd. Drie we-
ken duurt het 
voor de eieren 
uitkomen. Als 
in de tussentijd 
iemand in de 
buurt komt, 
spring ik in de 

lucht, klapper ik met mijn vleu-
gels en maak ik krakende gelui-
den om de indringer te verjagen. 
Mijn KUIKENS verlaten het nest 
al binnen een paar uur nadat het 
laatste ei is uitgekomen, maar het 
duurt nog ruim tien dagen voor 
ze de veren hebben om te kunnen 
vliegen, en wel drie maanden 
voor ze voor zichzelf kunnen zor-
gen. Maar dat zoekt mijn vrouw-
tje maar uit. Dat is niet mijn pak-
kie-an…

Alpensneeuwhoen

SOORT vogel > hoendervogel 

     > fazantachtige > Lagopus 

     > Lagopus muta

WAAR Alaska, Canada, IJsland, 

     Groenland, Scandinavië, 

     Noord-Rusland en Japan

LENGTE 35 cm

VLEUGELSPANWIJDTE 54-60 cm

GEWICHT 450-640 g

LEEFTIJD 3 tot 4 jaar

AANTAL 5.000.000-25.000.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     niet bedreigd



VROLIJK PLUIMPJE  
heb ik op mijn kop, vind 
je niet? En dat witte 

streepje achter mijn ogen maakt 
mijn look helemaal af, toch? Met 
deze prachtige kuif van gekrulde 
veren lok ik een partner. Spe-
ciaal in het paarseizoen wordt 
mijn snavel prachtig oranje met 
een gele punt. En wat je niet 
kunt zien, is hoe ik ruik: naar 
MANDA RIJNTJES. Onweer-
staanbaar, al 
zeg ik het zelf. 
Die geur komt 
van veren 
tussen mijn 
schouderbla-
den. Ik wrijf 
hem af aan het 
vrouwtje dat ik 
wil versieren. 
Daarna snuffel 
ik eens goed 
tussen haar schouderbladen om 
te ontdekken of zij ook zo lekker 
ruikt. En ik kijk natuurlijk goed 
naar haar kuif, want het oog wil 
ook wat: hoeveel veren staan er 
op haar kop? Het kunnen er maar 
TWEE zijn, maar ook wel 23. 
Buigen ze mooi naar voren?

ALS ik iemand naar mijn zin 
gevonden heb – en zij ziet 

mij ook zitten, want zij heeft het 
uiteindelijk voor het zeggen – 
dan paren we: VLIEGEND boven 
zee. Voor mij is dat een kwestie 
van boven haar vliegen en goed 
mikken, want ik heb geen… nou 
ja, laten we niet in detail treden. 
Maar als het lukt, legt ze later een 
ei. Laten we het daarop houden.

HET grootste deel van mijn 
tijd leef ik op zee. Ik ben 

gebouwd op het zeeleven. Mijn 
VERENKLEED is WATERDICHT 
en mijn botten zijn sterk genoeg 
om de waterdruk te weerstaan. 
Ik kan dus diep duiken om krill, 
kamkwallen en inktvisjes uit het 
water te vissen. Voor het landle-
ven ben ik minder geschikt. Mijn 
poten staan vrij ver naar achte-
ren, waardoor ik nogal onhandig 
loop. Maar ik ben toch alleen aan 
land als we een nest hebben in de 
lente.

OP ZEE maak ik nauwelijks 
geluid. Maar aan land, als de 

kolonie aan het broeden is en we 
voor onze kuikens zorgen, laat 
ik wel van me horen: ik KREUN, 
BLAF, GROM en TOETER dat het 
horen en zien je vergaat. En dan 
moet je je voorstellen dat we met 
tot wel een miljoen vogels in één 
kolonie kunnen zitten.

ONZE nesten zijn spleten tus-
sen stenen en in rotsen aan 

de kust van kleine eilandjes. Mijn 
vrouwtje legt maar één ei en we 
broeden het om beurten in iets 
meer dan een maand uit. We zor-
gen samen voor het enige kuiken 
dat we krijgen. Dat is trouwens 
net zo luidruchtig als ik. Als mijn 
vrouwtje en ik erbij zijn, PIEPT 
het om aandacht, en als we weg 
zijn FLUIT het tot we terugko-
men. Zo gaat het een paar weken 
door, tot het groot genoeg is om 
uit te vliegen naar zee. Wij volgen 
dan snel, tot het volgende broed-
seizoen.

Kuifalk

SOORT vogel > steltloperachtige 

     > alk > Aethia > Aethia cristatella

WAAR noordelijke Grote Oceaan 

     en de Beringzee

LENGTE 24-27 cm

VLEUGELSPANWIJDTE 34-50 cm

GEWICHT 200-330 g

LEEFTIJD 7-25 jaar

AANTAL 8.000.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     niet bedreigd



MENSEN ZIJN DOL  
OP MIJ: ze vinden mij 
zo vrolijk en speels dat 

ze me de ‘CLOWN VAN DE  
TOENDRA’ noemen. Maar ik leef 
niet alleen op de toendra: ook het 
pakijs is mijn omgeving. Eigen-
lijk is het niet zo raar dat jullie 
me leuk vinden. Ik ben immers 
familie van de honden die jullie 
zo graag in huis houden…

EEN winterslaap is niets voor 
mij. Je kunt me dus het hele 

jaar door vinden. Als je me ten-
minste kunt ontdekken, want 
mijn vacht kleurt mee met de 
seizoenen: in de zomer heb ik 
een BRUINE of GRIJZE vacht, 
met een lichte buik, zodat ik me 
tussen de planten en rotsen kan 
verbergen, terwijl ik in de winter 
zo wit word als sneeuw en ijs.

MIJN VACHT helpt me niet 
alleen om me te verbergen, 

hij houdt me ook warm: ik heb 
de dikste vacht van alle dieren in 
het Noorden. Zelfs bij -50 0C kan 
ik het uithouden. Dat komt ook 
doordat ik door mijn korte po-
tjes, korte snuit en kleine ronde 
oortjes zo min mogelijk warm-
te verlies. Mijn dikke, LANGE, 
PLUIZIGE STAART kan ik om 
mezelf heen slaan om op te war-
men. En als ik het dán nog koud 

krijg, gaat mijn stofwisseling har-
der aan de slag, zodat ik vanzelf 
warmer word.

IK BLIJF het liefst mijn 
korte leven samen met mijn 

vrouwtje. Iedere lente krijgt mijn 
vrouwtje nieuwe welpjes, dat 
kunnen er wel twaalf tegelijk 
zijn. Samen brengen we onze 
nestjes groot. De mannetjes  

blijven als ze groter worden in de 
familiegroep, maar de vrouwtjes 
verlaten de groep om hun eigen 
gezin te beginnen. We wonen 
in tunnels in de grond, die onze 
VOOROUDERS al hebben uitge-
graven. Zo is de tunnel waar ik 
woon al honderden jaren oud en 
hij heeft wel negentig ingangen.

IK JAAG op knaagdieren. 
Mijn lievelingshapje is lem-

ming. Ik kan er wel twaalf per dag 
op! Maar ik eet ook vogels, zee-
hondenpups en zelfs vissen – als 
er maar vlees aan zit. O ja, en af 
en toe een ei, bessen of vruchten. 
Ik kan zo goed ruiken en horen 
dat ik mijn prooi zelfs onder de 
sneeuw kan vinden, en als het 
nodig is, trek ik een sprintje van 

bijna 50 km/u. 
Maar soms is zelfs 
dat niet genoeg en 
moet ik ook slim 
zijn. In de win-
ter, als er weinig 
te eten is, volg ik 
daarom de sporen 
van de ijsberen op 
zoek naar de resten 
van KARKASSEN 
die ze achter heb-

ben gelaten. Daar zit altijd nog 
wel een lekker hapje aan.

TOCH wordt het steeds moei-
lijker voor me om eten te 

vinden. Er zijn steeds meer ge-
wone vossen in het Noorden die 
mijn eten voor me wegkapen. 
Bovendien vangen ze mij ook als 
ze echt honger hebben. Zij zijn 
mijn grootste vijand, naast ijsbe-
ren, wolven en veelvraten – en de 
MENSEN natuurlijk, die me niet 
met hun camera, maar in een val 
willen vangen om mijn mooie, 
witte vacht… 

Poolvos

SOORT zoogdier > roofdier 

     > hondachtige > Vulpes 

     > Vulpes lagopus

WAAR toendra’s van Eurazië, 

     Noord-Amerika, Groenland 

     en IJsland

HOOGTE 30 cm

LENGTE 50-75 cm

GEWICHT 2-9 kg

LEEFTIJD 3-6 jaar

AANTAL een paar honderddui-

zend

BESCHERMINGSSTATUS 

     niet bedreigd



IK HEB DE GROOTSTE 
HERSENEN op aarde. Meer 
dan 8.000 kubieke centi-

meter. Gaaf, toch? Al is het maar 
hoe je het bekijkt… Mijn herse-
nen zijn vijf keer zwaarder dan 
die van een mens – maar ik weeg 
meer dan zevenhonderd men-
sen… Maar goed, die hersenen 
zijn dan ook niet wat mensen het 
meest interessant aan me vinden. 
In mijn kop zit ook 
een ander goedje: wal-
schot. Wel tweedui-
zend liter wasachtige 
witte vloeistof. 

Vroeger dachten 
vissers dat dat mijn 
sperma was. Kun je 
het je voorstellen? 
Daarom noemden ze 
me de ‘spermawalvis’ 
en die rare Engelsen 
doen dat nog steeds!

OM DAT walschot werd flink 
op me gejaagd. Vooral in de 

negentiende eeuw was ik de klos, 
want kennelijk konden ze mijn 
walschot niet alleen goed gebrui-
ken om kaarsen van te maken, 
maar ook als smeermiddel in 
alle kleine apparaatjes die toen 
werden uitgevonden, zoals zak-
horloges. 

Later werd mijn walschot 
minder geliefd, maar er zit nog 
iets kostbaars in mijn lijf. In mijn 
darmen kun je namelijk amber 
vinden – een vet dat ik aanmaak 
om de onverteerbare rugschilden 
van inktvissen (mijn lievelings-
maaltje, trouwens) door mijn 
darmstelsel te laten glijden. Gat-
ver, zou je zeggen, maar jullie 
hebben bedacht dat dat heerlijk 
ruikt in parfum. En daardoor is 
het zoveel waard dat het de moei-

te waard is mij ervoor te doden. 
Het grootste brok amber dat in 
een soortgenoot is aangetroffen, 
455 kilo zwaar, zou nu bijna 1,9 
miljoen euro waard zijn…

O, snap je het opeens? Nou, ik 
niet! Ik ben toch wel meer waard 
dan twee miljoen!

MOET je nagaan: voordat ze 
in de achttiende eeuw op 

me begonnen te jagen, waren 
er 1.100.000 van mijn soortge-
noten, nu zijn we met nog maar 
300.000. De potvisjacht werd ver-
boden in 1987, al mogen de jagers 
uit twee dorpjes in Indonesië, 
Lamalera en Lamakera, wél nog 
op me vissen… Ik blijf daar maar 
ver uit de buurt.

ZOALS ik al zei ben ik dol op 
inktvis. Ik heb geen balei-

nen, zoals de meeste walvissen 
die je kent, maar tanden. Ik eet 
ruim 900 kilo per dag. Dat is wel 
wat meer dan twee ons groente 
en twee stuks fruit… Dat hoef ik 
trouwens allebei niet. Geef mij 
maar een paar reuzeninktvissen 
per dag, dan ben ik tevreden. Af 
en toe wat vis, een rog of een 

reuzenbekhaai sla ik trouwens 
ook niet af. Om mijn maaltje te 
vangen duik ik wel een kilome-
ter, en soms bijna drie kilometer 
diep. Ik kan dan ook twee uur 
mijn adem inhouden als dat no-
dig is.

Wist je trouwens dat er een 
boek bestaat over een wereld-
beroemde potvis? Moby Dick. 
Eigenlijk heeft Moby Dick nooit 
bestaan – maar de twee potvissen 
waardoor de schrijver, Herman 
Melville, zich liet inspireren heb-
ben wel degelijk geleefd: de pot-
vis die de walvisvaarder Essex liet 
zinken en de albino potvis Mocha 
Dick. Die zijn in de tijd van de 
walvisjacht toch mooi onsterfe-
lijk geworden.

  Potvis

SOORT zoogdier > walvisachtige 

     > potvis > Physeter 

     > Physeter Macrocephalus

WAAR alle oceanen

LENGTE 12-20 m

GEWICHT 35.000-57.000 kg

LEEFTIJD 60-70 jaar

AANTAL 300.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     kwetsbaar



MENSEN VINDEN ME 
SCHATTIG. Jij ook? Ik 
ben het kleinste rendier 

dat er bestaat en je kunt me al-
leen maar vinden op de eilanden-
groep SPITSBERGEN. Daar leven 
we al vijfduizend jaar – daardoor 
zijn we helemaal aangepast aan 
het ijzige, bergachtige landschap. 
Mijn poten zijn korter dan die 
van andere rendieren, mijn vacht 
is dikker en mijn kop ronder. 
In de winter wordt mijn bruine 
vacht lichter, zodat ik minder 
opval in de sneeuw.

MIJN gewei lijkt nogal vast 
te zitten, vind je niet? Toch 

krijg ik elk jaar een nieuw: het 
groeit aan in juni en ik verlies het 
na een jaar om vervolgens weer 
een nieuw te krijgen. De manne-
tjes krijgen tussen april en juli 
EEN GEWEI. Dat is groter dan 
het mijne, maar zij verliezen dat 
van hen alweer in het begin van 
de winter.

IK BEN behoorlijk nieuwsgie-
rig en zal dus dicht bij je ko-

men. Ik kan het niet helpen, maar 
ik wil gewoon weten wie je bent 
– ook al hebben jouw soortgeno-
ten er bijna voor gezorgd dat we 
uitstierven aan het begin van de 
vorige eeuw. Maar aan de andere 
kant waren het ook mensen als jij 
die een heel herstelprogramma 
in het leven riepen om ons aantal 

weer te laten groeien. En dat is 
nog best lastig… We krijgen na-
melijk niet altijd jongen. Na een 
ZWARE WINTER kan het zijn 
dat maar 10% van de vrouwtjes 
een jong krijgt – het valt nooit te 
voorspellen. 

Ik weet nog niet aan welke 
kant jij staat… Maar mocht je me 
kwaad willen doen: als ik ervan-
door ga, kun je me niet bijhou-
den. Ik haal een snelheid van 80 
KM/U. Al scharrel ik liever een 
beetje grazend rond.

IN DE zomer eet ik zo veel mo-
gelijk om een goede vetreserve 

op te bouwen. Ik eet zo’n beetje 
alle planten die ik tegenkom. In 
de winter trek ik naar de berghel-
lingen waar de minste sneeuw 
ligt om nog voedsel te kunnen 
vinden. Door het voortdurende 
grazen tussen de stenen en kie-
zels slijten mijn tanden, tot ik 
uiteindelijk niet meer kan eten 
en een hongerdood sterf.

En al zegt men dat ik geen 
‘natuurlijke’ vijanden heb, dan 
vraag ik me af hoe ze de KLI-
MAATOPWARMING noemen… 
In 2019 werden nog tweehonderd 
van mijn familieleden dood ge-
vonden. In plaats van sneeuw viel 
er al vroeg in het winterseizoen 
regen. De toendra bevroor, waar-
door we niet meer konden grazen 
en veel van ons van de honger 

stierven. Mensen zagen het niet 
gebeuren, omdat we er door onze 
dikke vacht altijd goed doorvoed 
uitzien.

MAAR om toch nog iets vro-
lijks te vertellen: ik ben 

het rendier dat de slee van de 
KERSTMAN trekt! Je kent mis-
schien het rijtje rendiernamen: 
DASHER, DANCER, PRANCER, 
VIXEN, enzovoort… maar de eer-
ste die over de rendieren van de 
kerstman schreef, was Clement 
Clarke Moore. Hij had het over 

‘acht heel kleine rendieren’ die de 
slee trokken. En het allerkleinste 
rendier ben ik: een Spitsbergen-
rendiervrouwtje.

Spitsbergenrendier

SOORT zoogdier > eenhoevige 

     > hertachtige > Rangifer 

     > Rangifer tarandus platyrhynchus

WAAR Spitsbergen

HOOGTE 80 cm

LENGTE 150-160 cm

GEWICHT 55-90 kg

LEEFTIJD 10-17 jaar

AANTAL 22.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     kwetsbaar



JE BETRAPT ME in het 
broedseizoen. Zie je ook 
waarom? Precies! Mijn 

snavel. Knalrood is die! De beste 
en MOOISTE SNAVEL van de 
wereld. Dat weet iedereen. En 
handig! Dat wil je niet weten! Er 
zitten zaagtanden in, waardoor 
ik vis goed kan vasthouden. Hoe 
ik dan vis? Easypeasy. Ik duik 

onder water en zwem, peddelend 
met mijn vleugels en sturend 
met mijn poten, door een school 
vissen, terwijl ik er zo veel mo-
gelijk in mijn snavel vang. Niet 
maar één sukkelig visje, nee, 
het record VISSEN-TEGELIJ-
KERTIJD-IN-MIJN-SNAVEL 
staat nu op 62. Dus. Maar meestal 
neem ik er een stuk of tien per 
keer mee terug naar mijn nest.

VLIEGEN kan ik ook als de 
beste. Ik klapper wel drie- tot 

vierhonderd keer per minuut met 
mijn vleugels (doe dat maar eens 
na met die rare verenloze armen 
van je) en kan een snelheid van 
bijna 65 km/u halen. 

Als ik met mijn vrouwtje een 
nest ga bouwen, graven we een 
hele gang uit in een KLIFWAND 
of berghelling. Met onze snavels 
en poten maken we een hol dat 
ruim 2 meter diep kan zijn, met 
een nestkamer aan het uiteinde. 
Het beste nest van de wereld. 

Daarin legt mijn vrouwtje een 
ei. Het mooiste ei dat er bestaat, 
want het is het ei met mijn jong 
erin.

WE BROEDEN samen. Daar 
schaam ik me niet voor, 

want al ben ik een mannetje, ik 
kan ook verschrikkelijk goed 
broeden. 

En als ik niet broed dan haal ik 
eten, HEERLIJKE VIS. Ook als 
ons jong is uitgekomen, zorgen 
we er samen voor. Zo wordt het 
het sterkste jong van allemaal. 
Als hij zes of zeven weken oud is, 
kan hij het nest verlaten. In de 
nacht, als het donker is, waggelt 
hij dan naar zee, klapperend met 
zijn vleugels. Het prachtigste ge-
zicht van de wereld.

EN DAN heb ik het nog niet 
eens over mijn meest ver-

lokkelijke kant gehad: mijn gele 
kuiven. WOEST AANTREKKE-
LIJK, nietwaar? En lang! Ik zou 
ze zo over mijn kop kunnen kam-
men als ik dat zou willen. De hele 
zomer lang zie ik er zo geweldig 
uit. Na het broedseizoen verlies 
ik mijn kleur en kuif en lijk ik 
een beetje op een grauwe eend – 
dat geef ik ruiterlijk toe – maar 
alleen om het jaar erna nog mooi-
er te stralen. 

ALS ER geen mensen be-
stonden, had ik eigenlijk 

een prima bestaan. Nu zijn mijn 
grootste bedreigingen: sleepnet-
ten (waardoor mijn soort begint 
af te nemen in Rusland en Japan), 
OLIEVLEKKEN (alleen al bij de 
ramp met de Exxon Valdez stier-
ven 13.000 kuifpapegaaiduikers), 
vossen en ratten die door mensen 

zijn meegenomen naar de ge-
bieden waar ik leef, en toerisme 
in natuurgebieden waardoor ik 
opschrik en mijn broedgebied 
verlaat. En zeg nou zelf, dat kun 
je me toch niet aandoen? Doe er 
dus wat aan.

Kuifpapegaaiduiker

SOORT vogel > steltloperachtige 

     > alk > Fratercula 

     > Fratercula cirrhata

WAAR van de kusten van 

     Oost-Rusland en Japan tot 

     West-Canada en Alaska 

LENGTE 30-40 cm

VLEUGELSPANWIJDTE 74 cm

GEWICHT 520-1000 g

LEEFTIJD ruim 20 jaar

AANTAL 3.500.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     niet bedreigd



ALK. WAT VOOR EEN 
NAAM is dat nou weer. 
Alk… kan het korter en 

ongeïnspireerder? In Frankrijk 
noemen ze me ‘KLEINE PIN-
GUÏN’, ook al zo vreemd. Maar 
in Engeland noemen ze me ra-
zorbill, ‘scheermessnavel’. Veel 
cooler, toch? Die naam heb ik te 
danken aan de randen van mijn 
snavel die inderdaad zo scherp 
als een scheermes zijn. Daarmee 
kan ik makkelijk glibberige vis 
vasthouden.

MENSEN verwarren me vaak 
met een zeekoet of een pape-

gaaiduiker. Dat komt omdat ik in 
de zomer op een zeekoet lijk en 
in de winter op een papegaaidui-
ker. Maar kijk naar mijn snavel 
en je ziet het verschil: ze heb-
ben geen van beide die MOOIE 
WITTE LIJNEN die van mijn 
snavel naar mijn ogen lopen. Een 
papegaaiduiker heeft een oran-
je papegaaienbek en de snavel 
van een zeekoet is zwart, lang en 
spits. Je kunt trouwens ook het 
verschil zien aan de vissen die we 
vangen: de zeekoet vangt grote, 
de papegaaiduiker kleintjes en ik 
zit daartussenin. We zitten elkaar 
dus nooit dwars.

Voor een vogel heb ik korte 
vleugels, dat zie ik ook wel. 
Maar daardoor kan ik iets dat 
veel vogels niet kunnen: net zo 
makkelijk onder als boven water 
vliegen. Dat had je niet gedacht, 
hè? Ik duik met gemak de zee 
in om iets lekkers op te vissen 
– een lekker hapje ZANDAAL, 
HARING of SPROT – maar ook 
om vogels te ontduiken die me 
achterna zitten, zoals meeuwen 
of raven.

MIJN mannetje is mijn man-
netje VOOR HET LEVEN. Ik 

heb hem zorgvuldig uitgezocht 
en we blijven elkaar het hof 
maken door onze snavels tegen 
elkaar te tikken, elkaars veren te 
poetsen en achter elkaar aan te 
jagen door de lucht. Daar krijgen 
we nooit genoeg van. Maar af en 
toe paar ik wel even met een an-
der mannetje om er zeker van te 
zijn dat ik bevrucht word. Ik krijg 
immers maar één ei per jaar! 

ALS MIJN mannetje en ik 
een nest willen beginnen, 

paren we wel tachtig keer in één 
maand. In die tijd jaagt mijn 
mannetje ieder ander die in de 
buurt komt weg, tot ik eindelijk 
MIJN EI heb gelegd. En dat is 
een hele bevalling, want mijn ei 
is groot. Je kunt het vergelijken 
met een mensenvrouwtje dat een 
baby krijgt van een kilo of acht, 
negen. 

ALS HET ei er is, broeden 
mijn mannetje en ik om 

beurten in ons nest aan de kust. 
En als na een maand ons KUI-
KEN is uitgekomen, blijft een van 
ons er voortdurend bij, terwijl de 
ander eten haalt. En eten dat dat 
kleintje doet: in het begin zes en 
soms wel twintig visjes per dag! 
Maar hoe groter het wordt, hoe 
minder het eet.

Na een week of drie kan ons 
kuiken nog niet zwemmen, maar 
is het wel tijd om de wijde we-
reld in te trekken. Mijn mannetje 
loopt dan met hem of haar mee 
naar zee, waar het VEILIG TE 
WATER gaat… Nog bijna een jaar 
wachten op het volgende ei.

SOORT vogel > steltloperachtige 

    > alk > Alca > Alca torda

WAAR Noordelijke Atlantische 

    Oceaan

LENGTE 38-43 cm

VLEUGELSPANWIJDTE 63-68 cm

GEWICHT 590-730 g

LEEFTIJD 13 jaar

AANTAL 979.000-1.020.000

BESCHERMINGSSTATUS 

     gevoelig

  Alk


