
De afgelopen jaren bleek de Merel 
gevoelig voor het usutuvirus dat zich 
vanuit het zuiden uitbreidde. Dit virus, 
dat door muggen wordt verspreid, leidt 
regelmatig tot de dood van de besmette 
vogels. Er werden in Nederland veel 
dode Merels gevonden. Het lijkt daarom 
aannemelijk dat het aantal Merels 
verminderd is. In de figuren 1 en 2 staan 
de aantallen waargenomen Merels bij 
de Eempoldertellingen. Wij zien dat de 
aantallen rond 1995 begonnen te stijgen 
tot ongeveer het jaar 2000. Dat hing samen 
met de bouw van boerderijen in het tot 
dan toe niet bebouwde gebied. Daarna 
schommelden de aantallen behoorlijk. 
In figuur 1 is te zien dat wij in sommige 
tellingen veel meer Merels zien dan in de 
tellingen ervoor of erna. Waarschijnlijk 
is dat de invloed van het weer. Bij slecht 
weer of droogte blijven de vogels tussen 
de struiken en zijn ze vanuit de auto bijna 
niet te zien. Op wat langere termijn bleef 
de stand echter stabiel tot 2018. In 2018 

Door Sovon is het jaar 2022 uitgeroepen tot jaar van de Merel (Turdus merula). Het is de gewoonte dat in deze serie de vogel van 
het jaar besproken wordt (natuurlijk alleen als er ook iets over te vertellen is) en daarom wederom een artikel over de Merel. Er is 
in begin 2018 al eens een verhaal over de Merel verschenen. Dat is nog niet zo lang geleden, maar in de tussentijd is er juist met de 
Merel het een en ander gebeurd. Vandaar dat het toch zinvol lijkt om nog een artikel aan deze soort te wijden. Nu is de Merel geen 
typische weidevogel maar hij komt wel voor in de omgeving van de boerderijen. Rond de gebouwen zijn bomen en struiken waar hij 
onder andere zijn nest maakt. Per jaar zien wij in de meeste jaren meer dan honderd Merels. Dankzij de tellingen zijn wij in staat om 
een duidelijke afname te signaleren.

zien we een duidelijke afname, die doorzet 
in 2019. In 2020 en 2021 lijkt sprake van 
een herstel, al zijn de aantallen nog wel 
aan de onderkant van de variatie in het 
stabiele stuk.

Als we de deelgebieden afzonderlijk 
bekijken (figuur 3) zien we iets 
opmerkelijks. In telgebied Noord lijkt er 
niets aan de hand. Het enige wat opvalt is 
dat in 2018 en 2019 de aantallen aan de 
onderkant van de band liggen, maar dat 
valt niet uit de toon naast 2013 en 2014. 
In telgebied Zuid daarentegen dalen de 
aantallen sterk, waarbij in 2019 zelfs de 
laagste aantallen uit de geschiedenis van 
de Eempoldertellingen gevonden worden. 
In de Oostermeent zijn de aantallen 
klein en de variatie is zo groot dat er 
geen zinnige conclusies uit getrokken 
kunnen worden. Het lijkt er dus op dat het 
usutuvirus veel meer e ect hee  gehad in 
Zuid dan in Noord.

Hoe is de verdeling over de tijd van deze 
e ecten? In figuur 5 zien we de verdeling 
van de waargenomen aantallen per 
decade in de jaren 2017 tot en met 2021. 
Ter vergelijking wordt in iedere grafiek 
de gemiddelde verdeling over de jaren 
2012 tot en met 2016 gegeven. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de grafieken 
over één jaar gebaseerd zijn op maar een 
of twee tellingen per punt. Daardoor is 
de invloed van toevallige grote of kleine 
getelde aantallen relatief groot. De lijnen 
kunnen daardoor flinke uitschieters 
vertonen.

We zien in figuur 5 dat er in het begin van 
2017 flink wat Merels zijn geteld. In juli 
nemen de aantallen sterk af, maar dat 
is normaal zoals uit de grafiek voor de 
jaren 2012-2016 volgt. In de late zomer 
ruien de Merels en dan blijven ze meestal 
in de dekking. Eind september lopen de 
aantallen meestal weer snel op, maar 
dat gebeurt in 2017 niet. Het lijkt er dus 
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Grafiek 1.  Samenvatting van alle telresultaten voor de Merel. Grafiek 2.  Totaal aantal getelde Merels per jaar. De blauwe lijn 
gee  de aantallen zonder de Oostermeent, de rode lijn de totale 
aantallen. De bruine en de groene lijnen geven de indexen van 
respectievelijk het BMP -project (broedvogels) en het PTT-project 
(wintervogels) van Sovon.

Grafiek 3.  Aantal waargenomen Merels per jaar in de verschillende 
telgebieden.

Grafiek 4.  Gemiddeld aantal Merels per decade voor drie periodes 
van zes jaar.

Grafiek 5a.  Het aantal waargenomen 
Merels per decade voor het jaar 2017. 

Grafiek 5b.  Het aantal waargenomen 
Merels per decade voor het jaar 2018. 

Grafiek 5c.  Het aantal waargenomen 
Merels per decade voor het jaar 2019. 

Grafiek 5d.  Het aantal waargenomen 
Merels per decade voor het jaar 2020. 

Grafiek 5e.  Het aantal waargenomen 
Merels per decade voor het jaar 2021. 

Het aantal waargenomen Merels per decade voor de Jaren 2017 tot en met 2021.
Ter vergelijking gee  de rode lijn het gemiddelde voor de Jaren 2011 tot en met 2016.
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op dat het virus in de zomer, toen de 
muggen rondvlogen, hee  toegeslagen. 
In december gebeurt er echter iets 
vreemds. De aantallen gaan weer naar 
bijna normaal en blijven zo tot aan juli. 
Wat kan dit zijn? Het ligt niet voor de 
hand dat er in november grote aantallen 
jonge Merels zijn uitgevlogen. In de herfst 
trekken er veel Merels uit het oosten 
en noorden door en een deel daarvan 
overwintert in Nederland. Het kan zijn dat 
een aantal doortrekkers die niet bezette 
territoria aantro en in de Eempolders zijn 
blijven hangen. Het is wel zo dat normaal 
gesproken de meeste trek in oktober en 
november plaatsvindt. De stijging van 
het aantal Merels lijkt dus wat laat. Ook 
zou dat betekenen dat die wintergasten 
in de lente niet teruggingen naar hun 
oorspronkelijke broedgebied, want in 
de lente bleven de aantallen op peil. 
Aanvulling van de Merels vanuit de directe 
omgeving lijkt onwaarschijnlijk, omdat 
ook daar verliezen door het usutuvirus te 
verwachten waren.

Na de gebruikelijke dip rond augustus 
(figuur 4) bleven de aantallen in 2018 
weer laag. Nu bleven ze tot en met het 
voorjaar van 2019 onder normaal, een 
enkele uitschieter daargelaten. Was de 
bron van de aanvullende Merels in de 
vorige winter nu ook getro en door het 
virus? De beperkte toename vanaf april 
kan nu natuurlijk wel veroorzaakt zijn 

door uitvliegende jonge vogels. Na de 
zomer stegen de aantallen in Noord tot 
bijna de normale waarden, maar in Zuid 
bleven ze heel laag. In het begin van 2020 
waren de aantallen nog steeds laag, maar 
in de broedtijd waren ze in Noord aan de 
hoge kant en in Zuid aan de lage kant. 
De zomerdip lijkt normaal, maar hij is in 
Zuid opvallend lang en in Noord juist kort. 
Na de zomer van 2020 zien we over het 
algemeen een verloop dat niet duidelijk 
afwijkt van dat voor het optreden van het 
usutuvirus. Opvallend zijn alleen de lage 
aantallen in februari en maart, net als in 
2020 en 2019.

Alles bij elkaar blijkt dat de epidemie 
van het usutuvirus in de Eempolders 
in de zomer van 2017 is begonnen. Het 
hoogtepunt was in 2018 en 2019. Daarna 
werden de e ecten kleiner en na de zomer 
van 2020 leek de epidemie min of meer 
over, al bleven de aantallen aan de lage 
kant. Dit klopt met het feit dat in 2021 
geen met usutuvirus besmette Merels zijn 
aangetro en in Nederland. Opvallend is 
dat in de hele periode de afname van het 
aantal Merels veel sterker was in telgebied 
Zuid dan in Noord.
In figuur 2 worden naast de resultaten 
van ons onderzoek ook de trends van 
Sovon voor de Merel van het Broedvogel 
Monitoring Project (BMP) en de Punt 
Transect Telling (PTT) gegeven. Het valt op 
dat deze twee trends duidelijk verschillen. 

Het BMP gee  stabiele aantallen tot in 
2017 het usutuvirus opduikt. Dan zien we 
een sterke daling. In de PTT-telling, die 
eind december wordt gehouden, zien we 
een maximum rond 2000 met daarna een 
geleidelijke daling die door het usutuvirus 
nog versnelt. Die eerdere daling kan niet 
door het virus veroorzaakt zijn. Omdat de 
broedvogelpopulatie op peil lijkt te blijven 
kan het zijn dat er gedeeltelijk een andere 
populatie in het spel is. Het ligt dan voor 
de hand dat het aantal wintergasten uit 
noordelijke en oostelijke streken afneemt. 
Zien we hier eenzelfde ontwikkeling als 
met de Bonte Kraai, die als wintergast 
verdwenen is maar het in zijn broedgebied 
goed doet? Kortom, hoeven onze 
wintergasten door de klimaatverandering 
niet meer weg te trekken en zien wij 
daardoor onze aantallen in de winter 
afnemen? We blijven de ontwikkelingen 
volgen.
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