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VROEGER HEETTE HIJ  Vlaamse gaai. Veel 
mensen noemen hem nog steeds zo. Maar  
er is weinig Vlaams aan deze bosvogel.  
Zijn officiële naam is ‘Gaai’. 

Vaak hoor je een gaai eerder dan je hem 
ziet. Luister op internet maar eens naar 
zijn schorre gekras. Skraaawk, skraaawk, 
skraaawk! Knoop het geluid in je oren. Zo 
leer je de gaai herkennen zonder hem te zien. 

Maar let op. Een gaai  
kan het geluid van andere  
dieren imiteren. Dan 
kwaakt hij als een eend. 
Of doet hij het mauwen 
van een buizerd na.  
Soms klinkt er zelfs een 
mekkerende geit! 

HOI!
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GAAIEN KUN JE  spotten in bossen, parken 
en tuinen. Er moeten wel bomen in de buurt 
staan, zoals eiken. 

In de herfst worden de eikels rijp. Dan zie je 
gaaien ermee rondvliegen. Ze nemen zoveel 
mogelijk eikels tegelijk mee. Een stuk of drie, 
vier bewaren ze in hun krop. Eentje houden  
ze in hun snavel. Voor elke eikel zoeken ze  
een mooi plekje en duwen hem in de grond. 
Zo legt een gaai in de herfst een voorraad  
van duizenden [!] eikels aan. Lekker voed-
zaam in de winter, maar teveel om op te eten. 
Uit achtergebleven eikels kan een eik gaan 
groeien. 3



EEN GAAI IS GRIJSBRUIN  met roze, heeft een 
zwarte snorstreep, zwarte staart en witte 
stuit. Wat meteen opvalt is het lichtblauw 
van zijn vleugels. Daaraan is hij goed te her-
kennen. 

Ga vanaf september eens kijken bij een eik. 
Grote kans dat je een gaai de boom in en uit 
ziet vliegen.

Geef jij de gaai  
zijn kleuren?4



GAAIEN ETEN  niet alleen eikels. Op hun  
menu staan rupsen, slakken, wormen, muis-
jes, beukennootjes, fruit… Het zijn alleseters. 
Ze lusten ook eitjes en jonkies van andere 
vogels. Dat zijn pechvogels.
Zelf zijn gaaien vaak ook de klos. Hun nest 
wordt geplunderd door een kraai of een ekster. 
En dan te bedenken dat gaaien, kraaien en 
eksters familie van elkaar zijn. Tja, zo gaat 
het nu eenmaal in deze familie. 

Moet je die gestreepte veren  
van zijn kruin zien! Als een  
gaai schrikt of kwaad is, staan  
ze rechtop van opwinding.  
Als een stoere kuif.
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MISSCHIEN HEB JE  een gaai weleens breed-
uit in het zonnetje zien liggen. In de zomer, 
tussen het gras. Grote kans dat hij een  
mierenbad nam. 
Dat zit zo.
Gaaien hebben vaak beestjes tussen hun  
veren [zoals veel vogels]. Daar heeft de gaai 
last van. Hij wil ze kwijt. Hij gaat boven op 
een mierenhoop liggen, met zijn vleugels 
wijduit. Mieren spuiten dan mierenzuur.  
Dat is hun verdediging: wegwezen, gaai!  
De beestjes tussen zijn veren kunnen niet 
tegen dat zuur en leggen het loodje. 
Slimme truc van de gaai! 
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Sophia Smits [9 jr.], bedankt voor je kruis - 
woordpuzzel over spinnen. Knap gedaan!  
Hopelijk kreeg je niet de kriebels van  
al die spinnen weetjes. 

Horizontaal
1.  zoveel poten  

heeft een spin
6. prooi van de spin
7.   spin die onder  

water leeft
10.  eerste  

leefgebied van  
wespspin in Nederland

11.  wordt soms opgegeten  
na paring

13.  spin met klein lichaam  
en lange poten 

Verticaal
2. deze spin bibbert
3. deze spin springt
4.  zoveel ogen hebben  

de meeste spinnen
5. geelzwarte spin
8. dit netje plakt
9. deze spin heeft een plus
12.  hierin overleven babyspinnen  

in de winter

POST
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DOE JE MEE?  Er bestaan allerlei volksnamen 
voor de gaai. Zoals schreeuwekster. Of eikel-
potter. Er zijn vast meer van die namen. Vraag 
het ook eens aan je ouders. Stuur je inzending 
vóór 12 november 2021 naar Het Limburgs 
Landschap. Dan komen die gaaiennamen in 
het volgende natuurboekje. We zijn benieuwd!  

GAAI-WEETJE  Ziet de gaai een havik of ander 
gevaar? Dan krijst hij aan een stuk door. 
Zo waarschuwt hij meteen andere dieren. 
Alarm! 

Het Limburgs Landschap 
Rijksstraatweg 1, 5943 AA Lomm 
T  077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl 
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst  
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Alle tot nu toe verschenen  
natuur boekjes zijn voor scholen en 
natuurgroepen te downloaden via:  
www.limburgs-landschap.nl/ 
kinderboekjes
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