Noordereilandkiwi
Verspreiding:
Voeding:

Leeftijd:
Gewicht:
Broedduur:
Aantal eieren
per keer:
IUCN-status:

Apteryx mantelli

Verschillende delen van NieuwZeeland
Voornamelijk insecten, spinnen
en wormen en soms wat
fruit, zaden en bladeren
40 jaar
1,5 tot 4 kilogram
75-84 dagen
1-3
Bedreigd

Hoe zie ik eruit?
Stevige poten
De Noordereilandkiwi is 50 tot 65 centimeter groot en heeft een snavel van
ongeveer 15 centimeter lang. Alle veren zijn donkerbruin gekleurd. De veren zien
er anders uit dan bij de meeste vogels. Ze lijken meer op haren dan op veren. De
kiwi is een loopvogel en heeft daarom geen vliegveren nodig. Ze hebben stevige,
gespierde poten die ver uit elkaar staan. Hun poten met 4 tenen zijn goed
ontwikkeld en de kiwi is dan ook een goede zwemmer.
Neusgaten
Bij alle vogels zitten de neusgaten bovenaan de snavel, net onder de ogen. Alleen
bij de kiwi is dit niet het geval. Zij hebben hun neusgaten aan het uiteinde van de
snavel zitten. Bovendien hebben ze een goed reukvermogen. Dit is erg handig bij
het zoeken naar voedsel.
Nachtvogel
De kiwi is een nachtvogel. Dit betekent
dat ze ’s nachts actief zijn. In het
donker hebben ze niet zo veel aan hun
ogen. De ogen zijn dan ook maar klein.
Hun gehoor en reuk zijn heel goed
ontwikkeld. Ze hebben een lange
gehoorgang en richten hun oor richting
het geluid dat ze willen horen. Op deze
manier kunnen zij hun weg door de
nacht vinden.

Waar woon ik?
Bosrijke gebieden
De kiwi is te vinden in Nieuw-Zeeland. Het bestaat uit twee grote eilanden met nog
wat kleine eilandjes. De kiwi is daar te vinden in de dichtbeboste gebieden. In de

bosgebieden gaan ze op zoek naar hun voedsel in de bodem en tussen de gevallen
bladeren.
Burcht
In het bos maakt de kiwi een burcht. Dat is een slaap- en nestplaats onder de
grond, meestal gemaakt in een schuine zandbank. Met de stevige poten graaft de
kiwi zijn nest. Soms maken ze ook wel gebruik van bestaande holtes in bomen en
onder stenen. Als de kiwi zijn burcht verlaat, wordt de ingang zorgvuldig afgedekt
met bladeren.

Wat eet ik?
De kiwi is een alleseter. Een ander woord hiervoor is omnivoor. Het voedsel bestaat
voornamelijk uit insecten. Daarnaast staan ook fruit, zaden en bladeren op het
menu. Zoals eerder beschreven kunnen kiwi’s goed ruiken, waardoor ze hun
voedsel gemakkelijk kunnen vinden. Ook is de snavel erg gevoelig. Door de snavel
in de bodem te bewegen kunnen ze de bewegingen van insecten voelen.

Mijn familie en ik?
Het territorium
Kiwi’s leven als paar in een deel van het bos. Dat wordt het territorium genoemd.
Dit territorium kan wel zo groot zijn als 5 tot 50 voetbalvelden. Als de kiwi’s eieren
en jongen hebben, mogen er geen andere kiwi’s in hun deel van het bos komen.
Doen ze dat toch, dan worden ze verjaagd.
Altijd samen
Een mannetje en vrouwtje blijven hun leven
lang bij elkaar. Als één van de twee kiwi’s
overlijdt, zal de ander een nieuwe partner
zoeken.
Het vrouwtje legt haar eieren in de burcht.
Daarna verlaat zij de burcht en broedt het
mannetje de eieren uit. De vrouw blijft wel
in de buurt en slaapt in een burcht dichtbij.
Als de jongen zijn uitgekomen, brengt ze zo
nu en dan een bezoekje aan het nest.

Help!
Grote afname
De Noordereilandkiwi wordt bedreigd. Dit betekent dat er maar weinig van deze
vogels in het wild leven. Meerdere problemen zijn hiervan de oorzaak. Vroeger
werd er veel op deze vogel gejaagd. In 1921 werd de kiwi daarom uitgeroepen tot
‘absoluut beschermde vogel’. Toch bleef het aantal kiwi’s in het wild afnemen. Het
verdwijnen van het leefgebied was één van de grootste problemen. Veel
Europeanen veranderden de grote bosgebieden in landbouwgrond.

Roofdieren
Een ander groot probleem voor de kiwi is de aanwezigheid van roofdieren. Vroeger
kwamen er geen roofdieren op de eilanden van Nieuw-Zeeland voor. Door de
mensen zijn roofdieren als wezels, hermelijnen, honden en katten naar het eiland
gekomen. Kiwi’s kenden deze gevaren niet, daarom gingen zij ook niet op de vlucht
voor deze roofdieren. Veel kiwi’s zijn door deze roofdieren gedood.
Ook nu nog zorgen de roofdieren voor problemen bij de kiwi’s. Veel jongen worden
door de roofdieren gedood en opgegeten. Als er 20 kiwi’s geboren worden, zal er
maar 1 volwassen worden. De rest van de jonge kiwi’s overlijdt voordat ze 1 jaar
worden.
Dit hoge sterftecijfer samen met de bedreigingen zorgen ervoor dat de aantallen
flink zijn afgenomen en nog afnemen.

Wist je dat…
… de kiwi het er het langst over doet om zijn eieren uit te broeden?
De jongen van de kiwi lijken precies op hun ouders. Ze zijn alleen wat kleiner. De
ontwikkeling van zo een miniatuur vogel kost veel tijd, daarom duurt het zo lang
om de eieren uit te broeden.
… de kiwi zijn burcht pas maanden na het graven gaat gebruiken als nestplaats?
Na het graven van een nieuwe burcht wacht een kiwi maanden, soms wel een jaar,
voordat het gebruikt wordt als een nestplaats. Een net gebouwde burcht valt
namelijk erg op. Pas als de planten weer wat zijn gaan groeien en de bladeren de
ingang van de burcht een beetje verbergen, worden de eerste eieren in de burcht
gelegd.

Meer informatie?
Wil je filmpjes met de kiwi erin bekijken?
Kijk op YouTube en vul de woorden ‘kiwi vogel’ in.
Nieuwsgierig geworden naar hoe deze vogel er in het echt uit ziet? Kom hem
bekijken in Vogelpark Avifauna.

