
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VOGELS  deel 5 Kraaiachtigen 
 
Tot de groep van kraaiachtigen (Corvidae) die in het Oosterdelgebied voorkomen behoren de zwarte kraai, 
kauw, ekster en gaai (ook wel Vlaamse gaai genoemd). 
Zij behoren tot de groep zangvogels, hoewel je dit niet zou denken als je hun vrij schelle of krassende gelui-
den hoort. Omdat gaaien vrij schuwe vogels zijn en snel verdwijnen zodra ze mensen zien, horen we haast 
nooit dat zij wel degelijk een gevarieerde zang kunnen laten horen en ook geluiden imiteren. 
 

    
Zwarte kraai Kauw Ekster Gaai 

 
Het zijn alle vrij forse vogels, die in verschillende leefgebieden kunnen voorkomen en allerlei soorten voedsel 
tot zich nemen. Je kunt hen daarom beschouwen als ware opportunisten. Het zijn sociale dieren die vaak 
buiten het broedseizoen in groepsverband te zien zijn. Het zijn intelligente vogels die leergierig en vindingrijk 
zijn.  
 
Zwarte kraai 
 

   
 
Zwarte kraaien zijn volledig zwart gekleurd, van hun snavel tot en met hun poten. Ze vliegen met een trage 
vleugelslag en zijn in hun vlucht nog wel eens te verwarren met roofvogels. Ze hebben een stevige snavel 
waarmee zij allerlei voedsel kunnen beetpakken. Omdat het ook aaseters zijn kun je hen rangschikken onder 
de opruimers in de natuur. Toch wordt er door mensen vaak op kraaien gejaagd, omdat zij schade kunnen 
aanbrengen in weilanden en akkers, grasmatten opengraven op zoek naar engerlingen en emelten (wat op 
zich heel nuttig is), veel geluid en uitwerpselen produceren in woonwijken en er niet voor terugdeinzen om in 
achtergelaten vuilnis te wroeten. 
Zwarte kraaien zijn geen koloniebroeders. Zij maken hun nesten hoog in de bomen of in hoogspanningsmas-
ten. In bossen vind je hun nesten aan de rand van het bos. Een platform, dat bestaat uit in elkaar gevlochten 
kleine twijgen en grotere takken en aangesmeerd wordt met modder, vormt hun nest, Daarna bekleden ze 
de binnenkant met zachtere materialen zoals veren, wol, vacht van dieren en gras. Gezien de rommel die 
mensen overal achterlaten wordt tegenwoordig ook allerlei afval gebruikt als nestmateriaal. Kraaien leggen 
zo’n vier eieren. Na een broedtijd van 17-22 dagen blijven de jongen 30-36 dagen op het nest. Ze worden 
daarna nog vijf weken door de ouders gevoerd, waarna ze hun eigen weg kunnen gaan. 
Hoewel kraaien eieren van andere vogels roven, kunnen ook hun eigen eieren gestolen worden door andere 
kraaiachtigen of door grote roofvogels zoals de buizerd en de havik. 
Van oude kraaiennesten wordt dankbaar gebruik gemaakt door roofvogels (boom- en torenvalk) en ransui-
len, want deze maken niet zelf een nest. 
 
Kauw 
 

    



Vergeleken met een zwarte kraai is een kauw gedrongener van vorm en hij heeft een rondere kop. De staart 
is langer. De vleugels zijn deels zwart net als het voorhoofd, de rest is zilvergrijs. Wanneer het zonlicht ech-
ter op de vleugels schijnt, hebben de veren, zoals op de foto hierboven te zien is, ook een blauwgroene en 
paarse glans. Opvallend is de lichtgekleurde iris. 
Kauwen zijn intelligente en sociale dieren die in groepen leven. Binnen die groepen bestaat een pikorde en 
dat is duidelijk te zien wanneer meerdere vogels samen foerageren. Man en vrouw vormen een paartje voor 
het leven en zijn onafscheidelijk van elkaar. In de natuur broeden zij graag in de nabijheid van andere kau-
wen. Hebben zij samen een geschikte nestplaats ontdekt, dan keren zij hier jaarlijks terug. Als nestplaats 
kunnen holten in bomen dienen, waaronder oude spechtennesten, nestkasten voor bosuilen, maar ook ga-
ten in muren, onder dakpannen en in schoorstenen. Je ziet kauwen wel eens op de rug van een schaap of 
ander zoogdier zitten. Ze plukken dan wol of haren uit de vacht en daarmee bekleden zij hun nest. 
Net als de zwarte kraai bestaat het legsel uit vier eieren. Ook de broedtijd en het aantal dagen dat de jongen 
op het nest verblijven zijn vergelijkbaar. Ze worden alleen daarna nog vier weken in plaats van vijf door hun 
beide ouders gevoerd. 
In de wintermaanden zie je grote groepen kauwen bijeen op het platteland, waar ze foerageren op de akkers 
waar geoogst is. Ook vliegen ze hier, luid hun ka-ka-ka roepend, rond. Als je kauwen zo ’s avonds in grote 
groepen ziet vliegen strijken ze daarna neer in grote bomen, waar ze de nacht met elkaar doorbrengen 
(roesten). 
Zoals alle kraaiachtigen zijn ook kauwen alleseters. Zij foerageren vooral op de grond, maar omdat zij vaak 
in de menselijke omgeving hun domicilie hebben gevonden zijn zij ook erg handig geworden in het eten van 
opgehangen vetbollen en pinda’s. En bevinden zich terrassen van horeca-ondernemingen in hun territorium, 
dan azen zij op al het lekkers dat geserveerd wordt. Ik heb zelfs gezien dat kauwen er vandoor gingen met 
melkcupjes, die zij kapot prikten en er vliegend mee vandoor gingen, een flinke straal in de vlucht achterla-
tend. 
 

  
 
Ekster 
 

   
 
In vergelijking met de zwarte kraai en de kauw is deze ogenschijnlijk zwart-witte vogel, de meest kleurrijke 
van de drie. Zonlicht weerkaatst de prachtige, blauwgroene, blauwe en paarse metallic kleuren in het veren-
kleed. 
Eksters leven in allerlei gebieden, waar verspreid bomen groeien. In (natuurlijker) gebieden eten zij veel in-
secten, kevers, maar ook eieren of jonge vogels, kleine zoogdieren (muizen) en hagedissen. In door mensen 
bewoonde gebieden wordt hun menu uitgebreid met vogelvoer of met etensresten die wij als afval achterla-
ten. In onze tuin zie ik ze ook eikels en lambertsnoten eten, die ze eerst met hun poten vastpakken, waarna 
ze met hun sterke snavel de noten in kleinere stukken hakken. Dat eksters vaak de nesten van bijvoorbeeld 
merels leegroven heeft ermee te maken dat zij de merel al tijdens de nestbouw vanaf een afstand observe-
ren. Zodra er dan eieren gelegd zijn, slaan zij toe, het merelpaar ontredderd achterlatend. 
De vogels zijn erg nieuwsgierig en daarom is het van hen bekend dat zij wel eens zilveren voorwerpen, zoals 
theelepeltjes of sieraden stelen en ermee wegvliegen. Deze verstoppen zij dan onder bladeren om ze later 
aan een nader onderzoek te onderwerpen.  
Eksters zijn vaak luidruchtige vogels, die allerlei soorten geluiden voortbrengen. Ook kunnen zij zachtjes zin-
gen of andere vogels imiteren. Zij kunnen behoorlijk fel zijn bij het verdedigen van hun territorium, waaronder 
de plekken waar zij voedsel gevonden hebben. Als je ze hierbij observeert zie je duidelijk welke vogels hoger 
in de rangorde zitten. De andere laten zich wegjagen of pikken net nog iets weg als de “baas” zijn aandacht 
ergens anders voor nodig heeft. 
Ook eksters vormen paartjes voor het leven, hoewel de mannetjes ook wel eens een vrouwtje van een ander 
mannetje het hof maakt. Als deze laatste het in de gaten heeft gaat hij zijn rivaal letterlijk te lijf. 



Eksters beginnen al in december of januari met het bouwen van een nest. Ze keren elk jaar terug naar het-
zelfde nest dat ze dan restaureren en weer geschikt maken voor het broedseizoen. Het nest wordt hoog in 
een boom gemaakt, bij voorkeur daar waar de stam zich splitst in drie delen. Deze vork biedt stevigheid, die 
zeker bij stormachtig weer noodzakelijk is. Het eerste nest dat een paartje bouwt is nog niet helemaal “af”.  
 

  

Het volgende jaar wordt er een dak 
boven het oorspronkelijke nest 
gebouwd, met een verborgen zij-
ingang waar de vogels door naar 
binnen kunnen. Vaak ook maken zij 
meerdere nesten, maar één ervan 
wordt bewoond. 
 
 
 
 

Naast takken die in elkaar gevlochten worden, brengen de vogels aarde, klei en plantenwortels aan ter ver-
steviging. Pas eind maart, maar meestal in april, begint het vrouwtje eieren te leggen (5-7). Meestal zie je als 
de kuikens uitgevlogen zijn dat er niet meer dan drie overgebleven zijn.  
Om het mannetje alvast te laten wennen aan het idee dat er straks jongen gevoerd moeten worden en dat 
deze hierbij met hun vleugeltjes trillen, bereidt het vrouwtje haar man hierop voor, door vlak voor hem ook 
met de vleugels te fladderen. (Zie foto hieronder.) Ook andere vogels vertonen dit gedrag. 
 

 
 
De broedduur is 17-24 dagen. De jongen blijven tussen de 22-30 dagen op het nest en worden door beide 
ouders nog 4 weken gevoerd. Tegen die tijd zijn de eerste, nog groene, kersen in de bomen in onze tuin te 
zien. Net als de jongen van ook andere vogels, worden die van de eksters al snel hiernaartoe gedirigeerd, 
zodat ze ook volgend jaar weten waar ze deze lekkernij kunnen vinden. 
 

   
 
Tot hun derde jaar trekken jonge eksters als een “jeugdbende” met elkaar op. Zij doen zo de nodige levens-
ervaring op. Mensen denken dan vaak dat het aantal eksters in hun omgeving zo toegenomen is, maar dit is 
niet het geval. Het aantal eksters in Nederland is de laatste jaren stabiel. 
 
Gaai 
 

   



Deze van nature, schuwe bosvogel kunnen we regelmatig in het Oosterdelgebied zien of horen met zijn hese 
schreeuw, waarmee hij andere vogels waarschuwt voor dreigend gevaar. Als de gaai zich helemaal veilig 
voelt en op zijn gemak is kan hij ook mooi zingen, waarbij hij o.a. imitaties ten gehore brengt. Zijn weten-
schappelijke naam is Garrulus glandarius, wat “voortdurend krassende eikelzoeker” betekent. Dit geluid 
brengt de gaai alleen in de winter voort, want tijdens het broedseizoen is hij juist opvallend stil. 
Dat deze vogel in de herfst op zoek gaat naar eikels en deze op allerlei plekken verstopt om een wintervoor-
raad aan te leggen is waarschijnlijk bij iedereen bekend. De gaai verstopt zo’n 5000 eikels per jaar. Onvoor-
stelbaar dat hij zijn eikels feilloos kan terugvinden. Je ziet hem rechtstreeks naar een bepaalde plek toe vlie-
gen, waarna hij met zijn snavel in de grond poert en de eikel tevoorschijn haalt. Op de foto hierboven links is 
hij net geland bij zo’n verstopplek. 
De gaai legt echter zulke grote voorraden aan, dat hij niet alle eikels nodig heeft. Daardoor is de gaai gelijk 
een bosbouwer pur sang. Als hij in de gaten heeft dat een andere vogel hem observeert als hij van plan is 
een eikel te verstoppen, dan vliegt hij met zijn eikel weg om hem ongezien op een andere plek te begraven. 
Naast eikels en noten eten gaaien ook insecten, granen, fruit, eieren en jonge vogels. 
Eiken en diverse andere bomen met noten kennen jaren waarin zij een overvloed aan eikels en noten dra-
gen (zogenaamde “mastjaren”) maar er zijn ook jaren waarin het aantal noten veel minder is of zelfs afwezig. 
2021 is zo’n jaar dat er (haast) geen eikels en noten zijn gevallen. Ik heb gezien dat een gaai dan toch nog 
eikels vindt die hij de vorige herfst verstopt heeft. Gaaien zijn in zo’n schaars jaar dan vaker te zien op voe-
derplaatsen. En wat voor elke vogel geldt is het belangrijk dat zij water kunnen vinden, zowel om te drinken 
als om in te badderen. 
 

   
In de kersenboom in onze tuin Kersen etend In bad 

 
Gaaien (man en vrouw) maken een komvormig nest, dat gemaakt is van takjes en zich vaak tussen een 
stam en een dikke tak van een boom bevindt. De binnenkant van het nest wordt o.a. bekleed met mos. Die 
afwerking verzorgt het mannetje. Er is één legsel per jaar met 5-7 eieren, die 16-21 dagen bebroed worden. 
De broedtijd is van half april tot juni. Niet alle eieren komen uit. Er zijn veel kapers op de kust, zoals kraaien 
en eksters. De jongen die het wel redden blijven ongeveer drie weken op het nest en zijn na 6-8 weken zelf-
standig. Daarna kunnen de ouders agressief worden tegen hun jongen. Tijd om een eigen territorium te zoe-
ken dus. 
Gaaien vallen zelf regelmatig ten prooi aan roofvogels, zoals sperwers en haviken. 
Als je een gaai op de grond ziet zitten met zijn vleugels en staart wijd uitgespreid, dan zit hij boven op een 
mierennest. Het door de mieren afgescheiden mierenzuur zorgt ervoor dat hij zijn parasieten kwijtraakt. 
 
In de herfst kunnen we in sommige jaren naast de gaaien die in hun broedgebied blijven ook invasies van 
gaaien afkomstig uit Oost-, Midden- en Noord-Europa aantreffen. 
 
   
Danny Disma-van Laar, december 2021 
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