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Struisvogelpol¡tiek, je kop in het zand
stekenl er zijn aardig wat gezegdes met
de grote vogel verbonden. Maar is dat wel
terecht, vroeg Sanne Deurloo uit Amster-
dam zich af. Wetenschapsjournalist Anne
van Kessel zoekt uit of een struisvogel
echt zijn kop in het zand steekt.
Nee, dat doet hij niet. Maar het lijkt wel zo.
Als een struisvogel gevaar ruikt, is zijn

t

oP de grond legt. Omdat de kop en nek
van zowel het mannetje als van het

vrouwtje lichtgekleurd zijn, vallen ze op
lichtgekleurde aarde niet op. Hier komt
het gezegde waarschijnlijk vandaan. Van
veraf lijkt het net alsof de bange struis-
vogel zijn kop in het zand heeft gestoken,
alleen zijn lichaam is zichtbaar.
Ook op andere momenten lijkt het alsof
de struisvogel de bodem in duikt. Hij is
een alleseter en eet het liefst grassen,
kruiden, wortelen, bladeren, bloemen,
zaden en vruchten, maar ook kleine dieren
als hagedissen, kikkers, sprinkhanen en
schildpadden verdwijnen in zijn bek. Om
de vertering te helpen, eet hij zand en
kiezels. Het grind helpt het voedsel in de

Struisvogelmannetjes hebben
vaak meerdere vrouwtjes. Voor
de eieren van het dom¡nantste
vrouwtje graaft hij een groot
gat. De andere vrouwtjes
brengen hun eieren. En zo
liggen eieren van verschillende
vrouwtjes in één nest.
De broedende vogel kan zo,n
twintig stuks bedekken. De
rest komt niet uit en wordt
gegeten door jakhalzen en
hyena's. Eenmaal uitgekomen
zorgen vooral de mannetjes
voor de kuikens.

krop - onderdeel van het spijsverterings-
kanaal van een vogel - te vermalen. Om
de kiezels binnen te krijgen, moeten
struisvogels hun kop door het zand
bewegen. ook hierdoor lijkt zijn kop van
veraf in de bodem te verdwijnen.
Een andere situatie die voor verwarring
zorgt, treedt op tijdens het bewaken van
de eieren. De mannetjes graven een gat in
de bodem voor hun toekomstige jongen.
Vijanden kunnen de eieren zo niet zien in
het lichte zand.
Tijdens het broeden wisselen man en
vrouw elkaar af bij het nest. 's Nachts is
het de beurt aan het donkergekleurde
mannetje en overdag aan het lichter
gekleurde vrouwtje. Zo vallen ze allebei
zo min mogelijk op. Tijdens het broeden
draaien vader en moeder de eieren af en
toe om met hun bek,
De struisvogel houdt de veelgehoorde
mythe dus zelf in stand door zo vaak door
de knieën te gaan. M.aaf zo dom om zijn
kop in het zandte steken is hij niet, hij
houdt wel een oogje in het zeil.

Deze vraag verschijnt in het volgende vragen-
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