
Wonderen van de natuur Kiwis

Pieter, de goede vriend van papa, was weer eens op bezoek. Sam en Anne

vonden dat heerlijk, want hij had altijd een boeiend verhaal te vertellen,

zoals na zijn reis naar IJsland (zie nummer 10-3). Nu was hij helemaal naar

de andere kant van de wereld gereisd, naar Nieuw Zeeland.

“Weten jullie wat kiwi's zijn?” vroeg hij de kinderen. “Natuurlijk, dat zijn

die rugby spelers die het in hun wedstrijden zo goed doen”, zei Sam. Anne

had een ander antwoord: “Dat zijn lekkere vruchten!” “Allebei goede ant-

woorden”, vond Pieter, “maar daar heb ik het niet over. Kijk eens”, en hij

haalde zijn tablet uit een tas. Tussen alle foto's door, zagen Sam en Anne

ineens een wel heel vreemde vogel: zo groot als een kip met een lange bek

en zonder staart... De bruine veren zaten losjes en leken meer op haren.

“Daar heb je de echte kiwi, die alleen in Nieuw Zeeland voorkomt, en het

symbool van dat land geworden is”, legde Pieter uit. Anne wilde weten wat

zo’n kiwi at. “Kleine dieren, wormen,

zandvliegjes, enz. Omdat hij over-

dag een makkelijke prooi is voor

honden, katten en vooral hermelij-

nen, moet hij die in het donker zoe-

ken. Als hulpmiddel om die kleine

diertjes te lokaliseren heeft zijn

bek vooraan twee neusgaten die

ultragevoelig zijn.”

“Waarom vliegt hij niet weg?” vroeg Sam. “Al zou hij dat willen, kan hij dat

niet, want zijn bouw laat het niet toe. Jullie kennen vast wel andere vogels

die niet kunnen vliegen?” “Ja, de struisvogel“, wist Anne, die was dol op

zulke vogels. “En de kiwi is aan hen verwant, vreemd genoeg.”

Pieter vertelde hen die middag nog veel meer interessante weetjes over

kiwi's. Ze leggen een enorm ei dat wel 15 procent van hun lichaamsgewicht

weegt! De kleintjes worden geboren met een compleet verenkleed en kun-

nen na een paar dagen zelf voedsel zoeken. Ze leven ook lang. Afhankelijk

van de soort kunnen ze tussen de 25 en 50 jaar oud worden.

“Heel bijzonder”, vond mama, “maar worden ze niet bedreigd?” “Ja, maar

de regering daar is bezig ze te beschermen.” “We zullen daaraan denken

als we weer kiwi’s eten!” Mama bedoelde natuurlijk die lekkere vruchten

die van buiten wel op kiwi’s lijken. C.T.
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