
door Bas 

31 Januari 2019



Vogel

Zeldzaam

Bedreigd

Nachtdier



Nederland

Nieuw -
Zeeland

Aan de andere kant van de wereld!



Naam
• Snipstruisen
• Vogel genoemd naar zijn geluid 
• Zo genoemd door de Maori
• Fruit genoemd naar vogel!



Soorten Kiwi’s

5 SOORTEN kiwi zijn er:
• Bruine kiwi
• Tokoeka

(Noordereilandkiwi)
• Grote gevlekte kiwi
• Kleine gevlekte kiwi
• Rowikiwi

(Zuidereilandkiwi)

Kleine gevlekte kiwi

Rowikiwi Grote gevlekte kiwi

Tokoeka

Bruine kiwi



Familie

•Struisvogels
•Tinamoes
•Nandoes
•Kasuarissen
•Emoes

Nandoe

emoes

tinamoes

Struisvogel

kasuaris



Begin & Eind
• Leven in groepen
• Kiwi's monogaam

(= hele leven zelfde partner)
• Groot ei
• Met veren uit ei
• Maar 1 van de 20 overleeft eerste jaar
• Kunnen ca 20 jaar worden



Uiterlijk

RUIKEN

Voelsprieten

Veren / haren

3 tenen

KLEINE OGEN

KLEINE VLEUGELS

FORMAAT VAN EEN KIPscherpe nagels



Eten & Gegeten worden

Kiwi eet:
• Wormen & insecten
• Kleine amfibieen
• Krabben & rivierkreeften

Wordt gegeten door:
• Vroeger: door de Maori
• Nu: Hermelijnen, katten

honden, andere zoogdieren
• Meegenomen door Europeanen



De Maori
• Oorspronkelijke bewoners 

van Nieuw-Zeeland

• Jaagde vroeger op Kiwi’s 100 jaar 
• “kiwi door bos-god beschermd” 
• Ritueel voor jagen: Haka  

(nu bekend bij rugby)

• Kiwi voor de Maori nog steeds speciaal!
• “Witte kiwi = voorspoed!”



BEDREIGD

• Oerdier;  bestaan al miljoenen jaren
• vroeger waren er 12 miljoenen
• Nu nog maar 10 duizend
• In de natuur, maar 1 op de 20 kiwi 

jongen haalt eerste jaar
• Nu beschermingsprogrammas 

(uitbroeden, creche)
• Daardoor overleeft nu 1 op de 10



Quiz
1. Wie zijn de Maori?

De oorsprongkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.
2. Noem 3 soorten kiwi’s.
de  tokoeka,de rowikiwi,de bruine kiwi,de kleine gevlekte kiwi en de grote
gevlekte kiwi
3. Noem 5 dingen die kiwi’s eten
Wormen, insecten,kleine amfibieën, krabben en rivierkreeften.



Tot slot: korte filmpjes

• Tradionele Haka: https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw

• Rugby Haka: https://www.youtube.com/watch?v=vnvI6V-TtLs

• Kiwi in AviFauna: 




