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L loopvogels op een eilAnd: 
hoe komen ze daaR?

hEt rAAdsEl 
dEr Kiwi’s

februari 2014

Kiwi’s zijn vogels die niet kunnen vliegen. Ze leven op nieuw-
Zeeland, een eilandengroep die tweeduizend kilometer ten 
oosten van Australië ligt, omringd door duizenden meters 
zee. hoe kwamen de kiwi’s dan ooit op nieuw-Zeeland te-
recht? evolutionisten hebben 
daar andere verklaringen 
voor dan creationisten.
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evolutie
er zijn 3 evolutionistische theorieën die 
moeten verklaren hoe de niet-vliegende 
kiwi nieuw-Zeeland zou hebben bereikt:
 
1. oude vooRoudeR- 
theoRIe
deze theorie stelt dat de kiwi al aanwe-
zig was voordat 60 miljoen jaar geleden 
nieuw-Zeeland losbrak van Australië en 
Antarctica (continentendrift).

2. hop-on, hop-off 
de wandel-theorie stelt dat gedurende 
een periode van 50 miljoen jaar er een 
aantal eilanden is geweest in de tasman-
zee (tussen Australië, nieuw Caledonië 
en nieuw-Zeeland) dat omhoog kwam en 
weer weg zonk. deze eilanden vormden 
zodoende ‘tussenstapjes’ voor de kiwi 
om op nieuw-Zeeland te komen. dez 
eilandenserie moet dan precies op het 
juiste moment en op de juiste afstand 
beschikbaar zijn geweest om de niet-
vliegende kiwi van de een naar de ander 
te kunnen laten hoppen.

3. vlIeGende kIwI-
theoRIe
deze theorie stelt dat de voorouders 
van de kiwi konden vliegen, maar dat ze 
die eigenschap kwijtraakten nadat ze in 
nieuw-Zeeland aankwamen. deze voor-
ouders moeten dan al de kenmerken ont-
wikkeld hebben die nodig zijn om te kun-
nen vliegen. je kunt daarbij denken aan 
borstbeenkam, vleugels, gevlagde veren, 
staart, stuitklier, holle botten et cetera. 
daarna hebben ze al die kenmerken weer 
verloren om de kiwi te worden die je te-
genwoordig in nieuw-Zeeland ziet. 
dit is een onrealistische veronderstelling, 
zelfs als je uitgaat van het meest ruime 
evolutionaire tijdschema.

CreAtie 
een creationistisch perspectief is dat 
de kiwi – en misschien ook de andere 
loopvogels – geschapen zijn als apar-
te ‘typen’, die perfect ontworpen zijn 
voor hun leefgebied en het leven op 
de grond. twee van hun voorouders 
zouden op de ark van noach zijn ge-
weest. maar als je daarvan uitgaat, hoe 
gingen die kiwi’s dan van de landings-
plaats van de ark naar nieuw-Zeeland? 

dRIjvende eCoSYStemen
er zijn sterke aanwijzingen dat er vóór de 
vloed grote drijvende ecosystemen wa-
ren; bossen, bestaande uit wolfsklauw-
achtigen (lycopoden). hier kon een breed 
scala van soorten leven. Zulke drijvende 
ecosystemen zijn mogelijk terechtgeko-
men in de verschillende steenkoollagen 
die verspreid over de wereld worden aan-
getroffen (zie weet magazine 10: www.
ow.ly/swdsg). vóór de vloed zouden die 
drijvende ecosystemen bij de polen heb-
ben gelegen. toen waren er waarschijn-
lijk nog geen ijskappen en was er over de 
hele aarde een gematigd klimaat. nabij 
de polen was er wel minder zonlicht dan 
bij de evenaar. ook was de zonintensiteit 
geringer dan bij de evenaar, en dat lever-
de geschikte omstandigheden op voor 
zowel de lycopodenbossen als de kiwi’s. 
 
vloedGolven
gedurende de wereldwijde vloed kunnen 
die drijvende ecosystemen uiteengesla-
gen zijn door de enorme krachten van 
overstromingen en vloedgolven. delen 
van die drijvende bossen kunnen met 
de waterstromen over de aarde zijn ge-
gaan. Zo zouden de voorouders van de 
kiwi kunnen zijn meegedreven en naar 
nieuw-Zeeland zijn gebracht. daar kon-
den zij een paar duizend jaar als grond 
bewonende vogels in een roofdiervrije 
omgeving leven. [deze theorie gaat er 
dus vanuit dat de kiwi nà de zondvloed 
vanaf het land op zo'n mat is gestapt en 
dat het turbulente water de mat naar 
nieuw-Zeeland heeft gedreven, -red.]
toen na de vloed het klimaat extremer 
werd en het zoutgehalte van de oceanen 
toenam (als gevolg van bijvoorbeeld vul-
kanisme, tijdens en na de vloed), stierven 
de drijvende ecosystemen uit. Zo hebben 
ze wellicht bijgedragen aan de huidige 
steenkoolreserves aan de westkust van 
nieuw-Zeeland. 

veRklaRInGen volGenS: 

in de huidige evolutionistische 
benadering is er geen overeenstem-
ming over de vraag of kiwi’s vroe-
ger hebben kunnen vliegen en die 
vaardigheid hebben verloren, of dat 
ze die vaardigheid nooit hebben 
ontwikkeld. het opvallend grote 
aantal overeenkomsten tussen kiwi’s 
en zoogdieren (zie volgend artikel) 
wordt uitgelegd als een bewijs van 
‘convergente, parallelle evolutie’; 
dat kun je ook omschrijven als een 
‘eenmalig evolutionair ontwerp’ bij 
de vogels.
 
maar, evolutie volgens ontwerp is 
een tegenstrijdigheid. de unieke 
combinatie bij kiwi’s van uiterlijke, 
fysiologische, genetische en gedrags-
kenmerken (zie pagina 33-35) lijken 
er sterk op te wijzen dat ze nooit 
hebben kunnen vliegen en dat het 
unieke scala van zoogdierachtige 
kenmerken nooit is geëvolueerd. 
Een veel eenvoudigere conclusie is 
dat kiwi’s speciaal en gericht zijn 
ontworpen met alle genetische infor-
matie die ze nodig hebben om hun 
speciale plekje in de ecologie van 
Nieuw-zeeland in te nemen.

GeRICht ontwoRpen 
voor deZe pleK

Nieuw-zeeland ligt in het zuidelijke deel van de grote oceaan, 
ten oosten van australië. het eiland wordt wel een 'biologi-
sche ark' genoemd vanwege zijn unieke flora en fauna. Nieuw-
zeeland herbergt het grootste aantal endemische soorten 
planten en dieren ter wereld; dat zijn soorten die slechts in één 
beperkt gebied voorkomen. De kiwi is er daar eentje van.

nieuw-ZeelAnd,  
de BIoloGISChe aRk

32



BUItENbEENtjE

de kiwi – het onofficiële symbool 
van nieuw-Zeeland – is met zijn 
nachtleven en de vele afwijkende  
vogelkenmerken een buitenbeen-
tje. hij wordt dan ook weleens een 
‘buitengewoon zoogdier’ genoemd. 
hoe buitengewoon is ‘ie eigenlijk?

februari 2014

   tEKSt christiNE mcdoNAld

het lijkt erop dat de kiwi als een apart ‘vogeltype’ is 
geschapen, speciaal ontworpen voor het leven op de 
grond. om te kunnen vliegen hebben vogels namelijk het 
volgende nodig:
 
 

 vleugels;
 

 speciaal gevormde veren;
 

 een staart om mee te sturen;
 

 lichte botten; 
 

 een sterk ontwikkeld borstbeen, dat de krachten 
kan weerstaan die de vliegspieren erop overbrengen. 

bij de kiwi, die ongeveer zo groot is als een kip, ontbreken 
al die eigenschappen. maar wat hebben ze dan wel? 
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Kiwi’s hebben geen veren om mee te 
vliegen. ook missen ze andere eigen-
schappen die kenmerkend zijn voor vo-
gels. Ze gaan vooral af op hun geur- en 
tastzin in plaats van op hun gezichts-
vermogen. daardoor lijken ze meer op 
nachtactieve zoogdieren dan op andere 
nachtvogels. 

pIepkleIne vleuGelS
de vleugels, die vaak ‘rudimentair’ wor-
den genoemd, zijn piepklein (2 tot 3 cen-
timeter lang). het ontbreken van zichtba-
re vleugels – ze zitten verscholen onder 
de veren – heeft ervoor gezorgd dat we-
tenschappers de naam Apteryx aan het 
geslacht van de kiwi’s hebben gegeven. 
dat betekent ‘vleugelloos’.

pluIzIGe veRen
Bij kiwiveren missen de baardjes en haak-
jes die bij de meeste vogels de mooie 
veervlaggen mogelijk maken. die veer-
vlaggen dragen ertoe bij dat de vogel 
zijn aerodynamische vorm krijgt, die voor 
vliegen (en duiken) nodig is. Bij de kiwi 
hangen de veren los van het lijf af. de ve-
ren zijn pluiziger en lijken erg op haar. de 

maori’s, de eerste bewoners van nieuw-
Zeeland, verwerkten de veren zelfs in hun 
kostbare mantels. 
hun bruin gevlekte kleur geeft de kiwi’s 
goede camouflage op bosbodems, tus-
sen varenstruweel en in gebieden met 
hoge graspollen. 
opmerkelijk is ook dat kiwi’s geen stuit-
klier hebben, die bij andere vogels een 
vettige substantie afscheidt waarmee ze 
hun verenpak waterdicht en op orde kun-
nen houden.

afwIjkend BoRStBeen
de meeste vogels hebben een grote kam 
op het borstbeen. daaraan vast zitten de 
sterke borstspieren die voor het vliegen 
nodig zijn. Zo’n borstbeen is een van de 
grootste botten in het vogelskelet en 
varieert qua vorm, afhankelijk van de 
levenswijze van de soort (bijvoorbeeld  

oGen
Afwijkend van wat je bij alle andere 
nachtvogels ziet die zich in het donker 
moeten oriënteren (en in tegenstelling 
tot wat je vanuit de evolutietheorie zou 

verwachten) zijn de ogen van kiwi’s maar 
klein. de oogzenuw en het gedeelte 
van de hersenen waarin visuele infor-
matie wordt verwerkt, zijn veel kleiner 
dan bij de meeste vogels. de oogkas-

sen worden niet gescheiden door een 
enkele wand, zoals bij de meeste vo-
gels, maar door grote neusholtes, zoals 
je bij zoogdieren ziet. ook in dit opzicht 
lijken kiwi’s meer op zoogdieren dan  
op vogels.
 
Reuk
het reukvermogen van de kiwi is extreem 
goed ontwikkeld. het reukcentrum in hun 
hersenen is, relatief gezien, het op een 
na grootste van alle vogels. Kiwi’s heb-
ben tot zes maal meer reukzintuig-genen 
(olfactorische receptor-genen) dan enige 
andere vogelsoort. die genen regelen de 
zintuigneuronen in de geur registrerende 
weefsels. men denkt dat de hoeveelheid 
van deze genen bepalend is voor het aan-
tal verschillende geuren dat een dier kan 
herkennen. Zoogdieren die vooral van 
hun reuk afhankelijk zijn, hebben ook 
een groter aantal reukzintuiggenen dan 
visueel ingestelde soorten.
Kiwi’s gebruiken vooral hun geurzin voor 

SpeCIale zIntuIGen: ogen, reuK, snAvel   en oren

Als je goed 
kijkt lijken kiwi's 
meer op zoogdieren 
dan op vogels.

mEt huN KrAchtiGE 
potEN rENNEN Kiwi's 
hArdEr dAN mENsEN
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 de auteur woont in Nieuw-
zeeland. ze was werkzaam als 
wetenschapsredacteur, herbarium-
medewerker en ecologe.

de opsporing van voedsel. hun 
luide nachtelijke gesnuif klinkt 
alsof ze hun neus snuiten.
Kiwi’s zijn de enige vogels waar-
bij de neusgaten niet dicht bij 
hun schedel zitten, maar aan 
de punt van de lange, gekrom-
de snavel. dat snavelgedeelte 
heeft bovendien speciale ze-
nuweinden waarmee de kiwi 
trillingen kan waarnemen. ook 
die helpen bij het vinden van hapjes.

Snavel
de bovensnavel is een stukje groter dan 
de ondersnavel. Kiwi’s gebruiken hun bek 
om te tasten en te ruiken (sonderen) en 
als hefboomwerktuig bij het vangen van 
prooien. Als ze luid snuivend rondlopen 
tikken ze met hun snavel op de grond, 
prikken daarin en steken hun snavel tus-
sen dode bladeren. Bij het zoeken naar 
voedsel maken ze soms komische kop-
standjes, waarbij ze met de poten in de 

de manier van voedsel vergaren).
de kiwi, struisvogel, nandoe, emoe en 
kasuaris worden gerekend tot de loopvo-
gels. Bij hen ontbreekt zo’n kam op het 
borstbeen. geen van hen kan vliegen. 
ook bij niet-vliegende soorten uit andere 
vogelgroepen zie je gereduceerde borst-
beenkammen en vliegspieren, zoals bij de 
galápagos-aalscholver en bepaalde soor-
ten rallen. soms wordt verondersteld dat 
ze eerst het vliegvermogen ontwikkelden 
en dat later weer kwijtraakten, terwijl 
voor andere soorten wordt gedacht dat 
ze nooit hebben kunnen vliegen. [evolu-
tionair gezien hebben deze vogels dus 
eerst het vliegvermogen ontwikkeld en 
zijn ze het daarna kwijtgeraakt; creatio-
nistisch gezien zijn de vogels hun vlieg-
vermogen alleen maar kwijtgeraakt of 
zijn ze zo geschapen, -red.]

zwaRe Botten
gewoonlijk hebben vogels holle botten 
en maar weinig spieren bij hun poten. Zo 
blijft hun gewicht gering en dat is nodig 
om te kunnen vliegen. Bij kiwi’s zijn de 
botten gevuld met merg. ook hebben ze 
buitengewoon sterk ontwikkelde poot-

spieren. met die 
krachtige poten, 
die wel een derde 
van het totale 
gewicht kunnen 
zijn, rennen ze 
harder dan men-
sen. ook kunnen 
ze er holen mee 
graven en zichzelf 
verdedigen door 
harde trappen uit 
te delen. 
hun grote tenen  
–aan elke poot 
vier– hebben 
vlezige zooltjes. 
hierdoor kunnen 
ze stil over de 
bodem en afge-
vallen bladeren 
lopen als ze op 
zoek gaan naar 
eten. de tenen 
zijn voorzien van 
sterke nagels die ze voor het graven van 
hun holen gebruiken. 

lucht trappelen om de bek maar dieper 
de grond in te krijgen. met op- en neer-
gaande bewegingen vergroot de kiwi de 
opening in de grond. Als hij eenmaal een 
worm te pakken heeft, gaat hij heel voor-
zichtig verder om er maar voor te zorgen 
dat de worm niet in tweeën breekt. de 
kiwi doet dat soms langzaam trekkend, 
dan weer wachtend tot de worm zich niet 
meer goed vastzet in zijn tunnel, waarna 
de kiwi snel een rukje geeft.
ook in tegenstelling tot andere vogels 
hebben kiwi’s katachtige snorharen bij 

de basis van hun snavel. die zouden hen 
helpen om in het donker te navigeren.
 
oRen
in tegenstelling tot de meeste vogels zijn 
bij kiwi’s de uitwendige gehooropenin-
gen duidelijk zichtbaar.

uitgerust met al deze eigenschappen 
kan de kiwi op reuk en tast vertrouwen, 
meer dan op zijn gezichtsvermogen. 
daarmee lijken ze meer op nachtactieve 
bodem bewonende zoogdieren dan op 
andere nachtvogels, zoals uilen. een heel 
bijzonder vogelontwerp. 

wEEt mEEr:
n   dit stuk is een aanpassing van het artikel 

over de kiwi uit het journal of creation 
27(1):68–70, 2013; creation.com

het lijkt er sterk op dat de kiwi als aparte loopsoort is gescha-
pen. de verschillen met vliegende vogels zijn enorm. christine 
mcdonald maakt dat in haar artikel treffend duidelijk. maar als 
je daarvan uitgaat – wetende dat alleen het kiwipaar op de ark 
de zondvloed overleefde – hoe kan het plaatje er dan uit zien?
 

 de kiwi moet lopend, vanuit de ark, Nieuw-zeeland 
hebben bereikt. maar hoe? Als je uitgaat van het midden-oos-
ten als landingsplek van de ark, dan is dat nog een heel eind van 
het huidige Nieuw-zeeland verwijderd. En er ligt veel water 
tussen… 
 

 Eén mogelijkheid draagt mcdonald aan: de kiwi dreef op 
matten na de vloed naar Nieuw-zeeland. 
 

 Een andere mogelijkheid is deze: aardlagen tonen dat de 
continenten ooit aan elkaar vast zaten. het kan zijn dat ze na 
de zondvloed uit elkaar zijn gegaan. Nieuw-zeeland was toen 
deel van het vasteland en is volgens die verklaring pas losge-
raakt nadat de kiwi zich er settelde.

vReemde voGel

Kiwi's GEbruiKEN huN 
bEK om tE tAstEN, tE 
ruiKEN EN Als hEFboom-
wErKtuiG bij hEt  
vANGEN vAN prooiEN
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