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                                                       Garrulus glandarius 

 

De telefoon gaat: “met de politie, wij hebben zojuist een vogel binnengekregen die uit een 

boom is gevallen. Omdat wij weten dat jij een vogelliefhebber bent kun je misschien even 

komen kijken wat voor een soort vogel het is en wat we ermee aanmoeten.” 

In het politiebureau lag een ongeveer 10 dagen jonge Vlaamse gaai. Je kon aan de 

vleugelpennen zien dat het om een Vlaamse gaai ging. Voor de rest was de vogel kaal. 

Ik heb de vogel meegekregen omdat ik hem met de hand wilde grootbrengen. 

 

Dit is geen fokverslag van een echtpaar gaaien die eieren leggen en hun jongen grootbrengen. 

Het is het verhaal over een Vlaamse gaai. Het is halverwege de maand mei, de Balispreeuwen 

hebben hun licht verwarmde binnenverblijf verruild voor de buitenvolière. 

De gaai kan gebruik maken van het binnenverblijf, een grote ronde schotel met stro dient als 

nest. Op ongeveer een meter boven zijn schaal hangt een warmtelamp die de vogel voldoende 

warmte geeft. Nu proberen om de vogel regelmatig en zoveel mogelijk voer toe te dienen. 

In het begin gaat het niet goed, de gaai is gewend om een snavel vlak voor zijn neus te zien en 

niet een paar vingers. Een Vlaamse gaai is intelligent, hij heeft vrij snel door dat uit die 

vingers ook lekkere hapjes komen. Na een paar dagen doet de vogel netjes zijn snavel open 

als de vingers met meelwormen of krekels aankomen. Het gaat erom om zoveel mogelijk 

gevarieerd te voeren: witte, vervelde meelwormen, krekels en sprinkhanen als levend voer. 

Wat rauw gehakt door het universeelvoer mengen en gelijktijdig met een meelworm in zijn 

snavel zien te duwen.  

De gaai groeit goed, als je het verblijf binnenkomt, gaat de snavel al open. Je moet wel tien 

maal daags voeren wil je de vogel in goede conditie houden. 

 

Regelmatig wordt de vogel uit zijn kooi gehaald en komt bij ons in de tuin zitten. 

Het kan allemaal nog, hij kan immers nog niet vliegen. Zo zit hij ’ s middags heerlijk in de 

zon of mag zelfs een poosje in de boom zitten. Nu de gaai al redelijk in de veren zit hoeft de 

warmtelamp niet meer aan, hij verblijft overdag al op een hoger gelegen tak in de kooi. 

 



 

                      Drie weken oud                                                                       Vier weken oud 

 

De gaai mag nu naar zijn buitenvolière, wel wordt hij nog drie maal daags eruit gehaald om 

bij te voeren. Intussen probeert hij al aardig zijn kostje bij elkaar te rapen. Het voerschema is  

iets veranderd, levend voer wordt wat minder gegeven, gehakt is wat meer geworden. 

Ik heb als gewoonte dat als ik naar de vogels ga om een fluittoontje te fluiten. Zo weten mijn 

vogels dat ik eraan kom. De Vlaamse gaai reageert bijzonder goed op dit toontje, hij weet 

immers dat er een lekkere hap aankomt. Driemaal daags bijvoeren wordt tweemaal daags  

tenslotte nog eenmaal daags. Na tien weken doet de vogel het alleen en het gaat hem goed af. 

 

Daar de Vlaamse gaai niet meer uit zijn volière wordt gehaald en met de hand wordt 

vastgepakt verliest hij iets van zijn tamheid en wordt schuwer. Ik vind het geen probleem, het 

hoeft ook geen tamme gaai te zijn. Aan het eind van de zomer verzamel ik eikels uit het bos, 

dit is mooi wintervoer. Af en toe koop ik een zakje “studentenhaver”, dit zijn rozijnen, 

krenten en verschillende soorten gepelde noten. De Vlaamse gaai is hier gek op. 

Grote delen van dit voer verdwijnen in zijn keelzak om het later ergens te verstoppen. 

Op een gegeven moment hingen er allerlei noten tussen het gaas, zelfs het rauwe gehakt weet 

hij te verstoppen. Zo is de vogel een hele dag druk bezig met zijn voer. 

 

                                               Heerlijk in de boom 

 

 Op een dag zou ik tussen de middag niet thuis komen, mijn vrouw hoorde mij echter fluiten. 

Ze ging in de tuin kijken, ik was er niet maar wel de Vlaamse gaai die in zijn volière zat te 

fluiten. En exact zoals ik fluit. Vanaf dat moment floten de vogel en ik tegen elkaar, nu steeds 

een ander melodietje. Binnen een mum van tijd had hij dat door en deed mij na. In nadoen 

zijn gaaien erg goed, onze gaai was dan weer een spreeuw, dan deed hij weer een merel na. 



Daarbij komt dat de vogel zelf ook wel een aardig liedje kan fluiten. 

Achter onze schutting speelden kleine kinderen, zelfs deze geluiden deed de gaai perfect na! 

Als ik dan ging kijken was er geen spelend kind te bekennen, de gaai zat vrolijk een aantal 

kinderstemmen na te doen. 

De vogel is intussen anderhalf jaar oud, een werkelijk prachtige Vlaamse gaai, fors gebouwd 

en strak in de veren. Dagelijks fluiten we naar elkaar en een bad van de tuinslang vindt de 

vogel helemaal het einde.  

 

Op een dag vindt, tijdens een boswandeling, een “vogelcollega” een jonge Vlaamse gaai. 

De vogel moet ongeveer 4 weken oud zijn, zit redelijk in de veren maar kan niet vliegen. 

Zijn linkervleugel is beschadigd. Zo laten zitten in het bos is onherroepelijk het einde van het 

beest moet mijn “vogelcollega” gedacht hebben en bracht de gaai bij mij thuis. 

Het feest begon weer van voren af aan, in het binnenverblijf, onder de lamp en voeren. 

Vrij snel knapte deze vogel op, na een paar weken was hij al zelfstandig. Op fluittonen 

reageren had deze Gaai geen zin in, hij was niet grootgebracht door mensenhanden. 

Regelmatig zette ik de nieuwkomer in een kooi voor de volière, zodat ze aan elkaar konden 

wennen. Blijkbaar vonden de vogels dat niet interessant, ze reageerden niet op elkaar. 

Op een gegeven moment was het tijd om de nieuwkomer los te laten in de volière, misschien 

had ik wel een mannetje en een vrouwtje. Normaal als ik de deur van de volière opende ging 

de Vlaamse gaai altijd op een bepaalde stok zitten. Nu deed hij dat niet, en kroop helemaal 

achterin de vlucht. Op het moment dat ik de nieuwe gaai losliet in de volière vloog de 

“tamme” gaai langs mij heen de vrijheid in. Het was in een seconde gebeurd. Hij vloog direct 

weg, zoeken en fluiten hielpen niet. Dagenlang heb ik de omgeving afgezocht, zonder 

resultaat. Regelmatig zag ik gaaien, echter niet de mijne. Dat wist ik zeker omdat ik de mijne 

had geringd.  

Na een paar weken heb ik de overgebleven gaai de vrijheid gegeven, tenslotte was deze gaai 

lang zo mooi en leuk niet als de eerste. 

Stilletjes hoop ik dat de telefoon weer gaat: “met de Politie”………….. 

 

 

                                            Drie maanden oud.          


