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De Kleine Alk Alle alle is met 12 tot 20 mil-
joen broedparen één van de meest talrijke
broedvogels van de Noordpool. Recent krijgt
ook deze soort het zwaar te verduren. De
druk van onder meer klimaatveranderingen
is daar zeker niet vreemd aan. Die conclusie
volgt uit een recent onderzoek rond de kwa-
liteit en de verspreiding van zoöplankton,
het belangrijkste voedsel van de soort. Het
niet meer op het juiste moment op de juis-
te plaats voorkomen van dit voedsel oefent
een belangrijke invloed uit op de vrucht-
baarheid en overlevingskansen van de
Kleine Alk (Harding et al. 2005), die daar-
mee wel eens bij uitstek de klimaatkanarie
van het Noorden zou kunnen worden.
In onze streken komt het aaibare alkje
slechts sporadisch voor en dan meestal in
het late najaar. Het weerbeeld voorspelde al
enig onheil: een stevige noordelijke storm
waaide al enkele dagen via de Engelse oost-
kust in onze richting en beukte in op de
Vlaamse kust. Dit zal er zeker mee toe bij-
gedragen hebben dat zich in november
2007 aan de Vlaamse kust een nooit eerder

geziene influx van Kleine Alken afspeelde.
De topdagen waren 10 en 11 november. Op
10 november werd het Belgische record van
336 vogels geteld in De Panne (en meer dan
200 op verschillende andere zeetrektelpos-
ten) en op 11 november telde men een dag-
maximum van 95 vogels langs Middelkerke.
In totaal werden ca. 635 vogels waargeno-
men maar de werkelijke aantallen hebben
alleszins veel hoger gelegen. Zo waren de
Kleine Alkjes reeds volop op doortocht in de
ochtendschemering, bij het arriveren van de
eerste tellers op de telposten.
De ‘badeendjes’ snorden in kleine groepjes
en vaak haast op grijpafstand langs de waar-
nemers heen. Hier en daar vlogen er Kleine
Alkjes op 20 meter boven de zeedijk naar
het zuidwesten. In Wenduine vlogen er zelfs
twee een appartementsgebouw binnen…
nooit eerder gezien taferelen.
Later zal er in de Seizoensoverzichten in
detail worden ingegaan op het aantalver-
loop en wordt dit fenomeen gekaderd bin-
nen het bredere zeevogelverhaal, dat nog
andere verrassingen in petto had.
Invasies als deze mogen dan wel leuk zijn
voor vogelkijkers, ze hebben helaas ook een
keerzijde: op verschillende plaatsen pleister-
den zichtbaar verzwakte vogels. In het bin-
nenland werden op een tiental plaatsen ver-
zwakte of dode exemplaren aangetroffen
met zelfs een beestje zittend voor de voor-
deur van een huis in Maasmechelen (L).
Helaas kon voor deze ‘gestrande’ vogels
geen hulp meer baten want zelfs snelle
overbrenging naar één van de erkende
vogelopvangcentra bleek helaas zonder uit-
zondering vergeefse moeite. Diegene die de
zee niet verlieten kregen dan weer te maken
met natuurlijke selectie in zijn zuiverste

vorm: meermaals werd waargenomen hoe
hongerige Middelste Jagers Stercorarius
pomarinus of Grote Mantelmeeuwen Larus
marinus de alkjes verdronken en opslokten.
Het woord influx zal dan wel gevoelsmatig
correct klinken… nu we weten dat deze reis
voor een belangrijk deel van de alkjes ook de
laatste was (stress, uitputting en gebrek aan
voedsel) kunnen we opteren voor een term
als crash of stranding. Onze Britse collega’s
gebruiken voor het fenomeen alvast het
heel toepasselijke ‘wreck’.

‘Genieten’ van deze vogels had dus werke-
lijk een dubbele betekenis en bleek achteraf
even zwart-wit als de diertjes zelf.
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Influx van Kleine Alken Alle alle in najaar 2007:
charmante badeendjes doen genieten met een dubbel gevoel

Groepje Kleine Alken Alle alle. 10 nov 2007,
Middelkerke (W) (Foto: Miel Ferdinande)

Kleine Alk Alle alle. 11 nov 2007, Oostende (W)
(Foto: Raymond de Smet) Kleine Alk Alle alle. 11 nov 2007, Oostende (W) (Foto: Raymond de Smet)

Kleine Alk Alle alle. 12 nov 2007,
Oostende (W) (Foto: Johan Buckens)




