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HOE GAAT HET MET DE MEREL?

Het zal op de ledenvergadering van augustus of september geweest ziin dat er iemand
opmerkte dat er zo weinig Merels waren. Dat werd min of meer beaamd door anderen, maar
kon niet met harde gegevens gestaafcl worden.

Nu zijn er onlangs twee publikaties van SOVON verschenen waaruit wel iets is af te
leiden over de merelstand. Het zijn het verslag van de Punt Traject Tellingen (PTT) seizoen
1992193 en dat van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) 1993.

Uit het PTT-verslag blijkt dat de winteraantallen sinds een dieptepunt in 1987 een dui-
delijk opgaande lijn vertonen. Ook blijkt uit dat verslag dat Merels in augustus minder opval-
lend aanwezig zljn dan in de wintermaanden. Dat verschijnsel vormt mogelgk de achtergrond
van de opmerking over de lage aantallen Merels.

In het broedseizoen 1993 hebben de Merels ook niet slecht geboerd. In alle landschaps-
typen zljn de indexen vooruitgegaan ten opzichte van 1992. Ook liggen de indexen hoger dan
in 1984. De trend over de-iaren 1984-92 rs geliik blijvend in agrarisch gebied en natuurlijke
terreinen, en stijgend in bos.

Uiteraard lopen de gegevens in deze verslagen een jaar achter, en is er dus niets mee te
zeggen over 1994. Dat is nu eenmaal het euvel als de gegevens van heel het land uitgewerkt
moeten worden. Maar tot 1993 ging het dus niet slecht met de Merel.

Hoe het in T994 in de Kempen was weten w-e niet omdat er niemand verslag doet van
deze tellingen. Als er vogelwerkgroepsleden zijn die meedoen aan PTT of BMP, kunnen ze

met de gegevens een verslagje maken over de vogelstand in de Kempen voor de Blauwe
Klauwier (sneller dan SOVON). Dus tel voor SOVON. maar laat ook je mede WVG-ers er iets
van horen.
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