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1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Vogelbescherming Nederland en Sovon 
Vogelonderzoek Nederland gaan 2022 uitroepen 
tot Jaar van de Merel. De Merel is de meest talrijke 
broedvogel van Nederland, althans tijdens de laatste 
atlasperiode (2013-15). Sinds Merels de menselijke 
omgeving verkenden als broedgebied, hebben ze 
zich hier met zeer groot succes op aangepast. Toch 
neemt de Merel in recente jaren sterk af (29 procent 
sinds 2016). De droogte van de afgelopen jaren, de 
verminderde reproductie en de recente besmettin-
gen met het Usutu-virus spelen hierbij waarschijnlijk 
een rol, maar de precieze oorzaken zijn onbekend. 
Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van 
de populatieontwikkeling van de Merel, onderzoe-
ken we in het Jaar van de Merel in 2022 een aantal 
ecologische aspecten van de soort met de hulp van 
vogeltellers en een breed publiek. In 2021 treffen we 
hier de voorbereidingen voor.

Waarom verdient één van de meest algemene vogels 
van Nederland zoveel speciale aandacht? Je zou 
zeggen dat de Merel zich prima kan redden, maar 
het feit dat een algemene vogel al een aantal jaren 
in aantal achteruit gaat, roept vraagtekens op. Wat 
is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs 
algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk 
krijgen? Het Jaar van de Merel geeft de mogelijk-
heid naar antwoorden te zoeken en extra aandacht te 
genereren voor de invloed van onder andere ziektes, 
droogte en de inrichting van urbaan gebied op vo-
gels. Omdat de Merel een algemene soort is, kunnen 
we veel mensen bij het onderzoek betrekken, zowel 
de bestaande achterban van fanatieke vogeltellers als 
een breder, ‘lichtgroen’ publiek. 

1.2. Deze studie

In opdracht van Vogelbescherming is ter voorbe-
reiding van het Jaar van de Merel een voorstudie 
uitgevoerd. Doel van deze voorstudie is om de hui-
dige kennis met betrekking tot het voorkomen van 
de Merel op een rij te zetten en daaruit voortvloei-
end de belangrijkste kennishiaten te identificeren. 
Daarnaast is beknopt beschreven op welke wijze (een 
deel van) de kennisvragen beantwoord zouden kun-
nen worden met gerichte tel- en onderzoeksactivitei-
ten in het Jaar van de Merel. 

Op basis van beschikbare telgegevens en literatuur 
zijn de volgende aspecten met betrekking tot het 
voorkomen van de Merel op een rij gezet:
• Landelijke, regionale en habitatspecifieke trends 

in populatie-omvang van broed- en wintervogels 
in Nederland, gebaseerd op o.a. de landelijke 
meetnetten Broedvogel Monitoring Project, 
Meetnet Urbane Soorten, Jaarrond Tuintelling, 
Punt Transect Tellingen van wintervogels, de 
Vogelatlas en regionale avifauna’s.

• Landelijke en pan-Europese trends in populatie-
omvang van broed- en wintervogels in omliggende 
landen.

• Broedbiologische parameters (legbegin, broed-
succes) en trends daarin, gebaseerd op Meetnet 
Nestkaarten (voor zover data beschikbaar zijn). 

• Gegevens over (trends in) broedsucces en (trends 
in) overleving in omliggende landen, voor zover 
beschikbaar.

• Kennis over oorzaken van aantalsveranderingen, 
zoals beschreven in de (internationale) vaklitera-
tuur. 

• Beschrijving van de belangrijkste kennislacunes in 
de trends in populatieparameters, in de oorzaken 
van aantalsveranderingen en dus de aangrijpings-
punten voor effectieve bescherming van de Merel 
in Nederland.

• Voorstel voor tel- en onderzoeksactiviteiten in 
het Jaar van de Merel in 2022, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen 1) analyse van be-
staande gegevens en 2) verzamelen van nieuwe 
gegevens. Daarnaast wordt gedifferentieerd in 
uitvoering van tel- en onderzoeksactiviteiten 
door een breed publiek, vogeltellers en profes-
sionele onderzoekers. We brengen, in overleg met 
Vogelbescherming, ook een prioritering aan van 
de verschillende tel- en onderzoeksactiviteiten.

1.3. Verantwoording en dankwoord

Namens Vogelbescherming Nederland waren 
Marjanne Klok en Gert Ottens betrokken bij dit 
project. Zij leverden tevens waardevol commentaar 
op een eerdere versie van dit rapport. We bedanken 
Jurrian van Irsel en Hay Wijnhoven voor het delen 
van hun kennis over de Merel en hun ideeën voor dit 
‘Jaar van’.  Vanuit Sovon waren Marcel Wortel en 
Jan Schoppers betrokken bij de totstandkoming van 
de geschetste activiteiten voor het Jaar van de Merel.
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2. Populatie-ontwikkelingen in Nederland

2.1. Kenschets

Merels broeden in een groot deel van Europa, 
Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië; geïntrodu-
ceerde populaties leven in Australië en Nieuw-
Zeeland. Merels uit het noordelijke en oostelijke deel 
van het verspreidingsgebied trekken in de winter 
naar Zuid- en West-Europa, tot in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Spanje toe. Merels die in het 
zuiden en westen van Europa broeden zijn groten-
deels standvogels. Ook de in Nederland broedende 
Merels zijn hun trekgedrag in de afgelopen decennia 
grotendeels kwijtgeraakt (o.a. van Vliet et al. 2008). 
Doortrekkers en overwinteraars die Nederland aan-
doen, zijn vooral afkomstig uit Fenno-Scandinavië 
(Sovon 2018, www.vogeltrekatlas.nl). 

Van oorsprong is de Merel een bosbewoner. In de 
afgelopen twee eeuwen is hij steeds meer gaan broe-
den in het cultuurlandschap en stedelijke gebieden. 
De belangrijkste vereisten voor vestiging zijn goed 
ontwikkelde struiken en bosjes (om te nestelen), 
plekken met korte begroeiing (om te foerageren) en 
een relatieve lage bebouwingsdichtheid (Keller et al. 
2020). Op grond van zijn aanpassingsvermogen aan 
de mens wordt er vaak gesproken over twee merel-
typen, namelijk ‘bos’- en ‘stadsmerels’ (zie box 1). 
Een combinatie van grote tuinen of parken met dicht 
struikgewas om te broeden en frequent gemaaide 
gazons om te foerageren vormen een optimale ha-
bitat, maar ook piepkleine tuintjes in stadscentra 
kunnen een broedpaar huisvesten. Het voedsel be-
staat ’s zomers hoofdzakelijk uit een grote diversiteit 
aan ongewervelden, terwijl in najaar en winter ook 
veel bessen en fruit worden gegeten. Regenwormen 
vormen van het vroege voorjaar tot in de zomer het 
stapelvoedsel. Ook de nestjongen worden vooral met 
regenwormen gevoerd, gaandeweg het broedseizoen 
daarnaast steeds meer insecten, vooral rupsen, ke-
vers en vliegen. Regenwormen worden verzameld 
door in een rechte lijn korte stukjes te rennen of 
‘hoppen’ over korte vegetatie, dan een regenworm 

uit de bodem te trekken of kort te pauzeren, om 
daarna dit proces in een eventueel andere richting 
te herhalen. Andere insecten worden ook in bodem-
strooisel gezocht, door bladeren etc. met de snavel 
om te keren. Prooien worden zowel op zicht en ge-
luid opgespoord (Cramp 1988, Snow & Perrins 1998, 
Török & Ludvig 1988).

2.2. Populatieomvang

Met een landelijke broedpopulatie van naar schat-
ting 650.000-1,1 miljoen broedparen in de periode 
2013-2015 is de Merel de talrijkste broedvogel van 
Nederland (tabel 2.1). Alleen de Huismus komt in de 
buurt met een geschatte 600.000-1 miljoen broed-
paren. Deze schatting is door grote verschillen in 
achterliggende methoden moeilijk te vergelijken met 
eerdere schattingen. De enige beschikbare landelijke 
schatting van de winteraantallen omvat 2 tot 3 mil-
joen exemplaren in de periode 2013-2015.

2.3. Verspreiding

2.3.1. Broedtijd
De Merel ontbreekt in vrijwel geen atlasblok; zelfs 
de meest geïsoleerde bosjes in open landschappen 
zijn bezet. Dit beeld is sinds de jaren 70 weinig ver-
anderd op het niveau van atlasblokken (5x5 km), 
met een aanwezigheid in 97% van de atlasblokken 
in de perioden 1973-1977, 1998-2000 en 2013-2015 
(Texeira 1979, Sovon 2002, Sovon 2018). Toch is 
er min of meer een tweedeling binnen Nederland 
zichtbaar als we kijken naar de dichtheden van 
Merels. In de lage delen (beneden NAP, klei- en 
veenbodems) van het land is de soort vooral talrijk 
binnen stedelijke bebouwing, de binnenduinrand en 
de weinige grote bossen. In Hoog-Nederland (vooral 
zandgronden) is de soort vrijwel nergens schaars 
(figuur 2.1). Ook tellingen voor het Meetnet Urbane 
Soorten (MUS) wijzen uit dat de gemiddelde aantal-

Tabel 2.1. Overzicht van de landelijke populatieschattingen van de Merel. Door grote verschillen in achterliggende 
veldwerk- en analysemethoden kunnen deze schattingen niet met elkaar worden vergeleken om een beeld te krijgen 
van aantalsveranderingen, zie daarvoor paragraaf 2.4.

Seizoen Periode Schatting  Bron

Broedparen 2013-2015 650.000 - 1,1 miljoen Sovon 2018
Broedparen 1998-2000 900.000 - 1,2 miljoen Sovon 2002
Broedparen 1978-1983 600.000 - 900.000 Sovon 1987
Broedparen 1973-1977 575.000 - 850.000 Teixeira 1979
Winteraantallen 2013-2015 2.000.000 - 3.000.000 Sovon 2018
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Box 1. Stad versus bos
Ondanks dat de overgang van stad naar bos/buitengebied niet altijd even zwart-wit is, laten diverse 
onderzoeken zien dat er verschillen zijn ontstaan in het gedrag en de ecologie van Merels die in ste-
delijk gebied voorkomen en daarbuiten. Zo verandert kunstlicht duidelijk het dagelijkse activiteiten-
patroon: Merels zingen eerder in de ochtend, zijn langer actief op een dag en beginnen eerder in het 
jaar met broeden. In zang onderscheiden stads- en bosmerels zich ook van elkaar. Stadsmerels zingen 
met een hogere frequentie dan bosmerels, wat voordelig is als je boven het verkeerslawaai wilt uit-
komen (Russ et al. 2015, Da Silva et al. 2015, Bosch & Lurz 2016, Ripmeester 2009). Een review van 
studies naar verschillen in de productiviteit van vogels binnen en buiten stedelijk gebied toonde aan 
dat de legselgrootte van de Merel in stedelijk gebied consequent kleiner was dan in bos. Echter, wat 
betreft het aantal uitgevlogen jongen waren er tegenstrijdige resultaten tussen studies (Chamberlain 
et al. 2009). 
Ripmeester (2009) onderzocht merelpopulaties in drie verschillende gebieden in Nederland, waarbij 
hij de vogels in de stad vergeleek met hun soortgenoten in een nabijgelegen bosgebied. Naast de 
zang bleek ook de lichaamsbouw tussen de populaties te verschillen: merelmannen uit de stad waren 
zwaarder en hadden soms een kortere snavel en kortere poten. Ook zijn vergelijking van het DNA le-
verde onderscheid op tussen de populaties, wat duidt op een mogelijke afname van genetische uitwis-
seling tussen de stads- en bosmerels. Het is echter de vraag in hoeverre stedelijke populaties strikt 
geïsoleerd zijn ten opzichte van nabijgelegen rurale en bospopulaties, er zijn veel overgangsgebieden 
en waarschijnlijk uitwisseling. Partecke et al. (2006) vonden geen bewijs voor genetische differenti-
atie tussen stad- en nabijgelegen bospopulaties in Zuid-Duitsland. Ze sluiten echter niet uit dat dit in 
de toekomst wel kan ontstaan, gezien de toenemende urbanisatie in Europa. 

Verschillende onderzoeken laten zien dat er verschillen zijn ontstaan in het gedrag en de ecologie van Merels die 
in stedelijk gebied voorkomen en daarbuiten. Foto: Loes van den Bremer.
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len per telpunt in alle stadstypen tot 50% hoger zijn 
in Hoog-Nederland dan in Laag-Nederland. 

De hoogste dichtheden Merels per vierkante kilo-
meter bevinden zich in stedelijk gebied, in besloten 
agrarisch cultuurland en in gevarieerde loofbossen. 
Tellingen voor MUS wijzen uit dat in open naoor-
logse bebouwing met veel groen de meeste Merels 
worden geteld. In nieuwbouwwijken, oude stadscen-
tra en bedrijventerreinen zijn de getelde aantallen 
gemiddeld het laagst. Dichtheden van soms wel meer 
dan 300 paren per 100 ha bevinden zich in ruim 
opgezette woonwijken met veel groen. Enigszins ver-
gelijkbare dichtheden komen buiten stedelijke omge-
ving alleen voor in kleinschalig cultuurland met veel 
heggen of dichte bosjes, en in de randen van oude en 
gevarieerde loofbossen. In de grootschalige akker- of 
graslandgebieden in het noorden en westen van het 
land zijn de dichtheden beduidend lager. Ook de 
naaldbossen en heidevelden op de Veluwe behoren 
duidelijk niet tot de voorkeurshabitat. De weinige 
plekken zonder Merels zijn de voor deze soort deso-
late boom- en struikloze gebieden, waaronder kwel-
ders en strandvlaktes (Sovon 2018). 

2.3.2. Winter
Ook in de winter is de Merel in het hele land te vin-
den, met de grootste dichtheden op veelal dezelfde 
plekken als in de broedtijd (figuur 2.2). Het accent 
ligt echter nog sterker op steden en dorpen, waar 
voedselaanbod – al dan niet dankzij bijvoeren of de 
aanwezigheid van besdragende heesters – en een 
warmer microklimaat gunstiger uitpakken dan in het 
buitengebied. 

De Nederlandse Merels hebben hun neiging om weg 
te trekken nagenoeg geheel verloren en zijn groten-
deels standvogel geworden. Doortrek van Noord-
Europese Merels vindt bij ons in het voorjaar vooral 
tussen half maart en eind april plaats, in het najaar 
van half september tot half november. Met de aan-
vulling uit Noord-Europa zijn Merels in trektijd en 
winter dan ook door heel Nederland te vinden. Wel 
worden voedselarme gebieden als schrale bossen of 
grootschalig cultuurland soms tijdelijk verlaten en 
voor bijvoorbeeld nabijgelegen bebouwing verruild. 
Dergelijke verplaatsingen, al dan niet na vorst en 
sneeuw, kunnen tot diep in de winter aanhouden 
(Sovon 2018).

Figuur 2.1. Voorkomen van de Merel 
als broedvogel in Nederland in de 
periode 2013-2015. Weergegeven is 
de relatieve dichtheid per vierkante 
kilometer (Sovon 2018).
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2.4. Aantalsontwikkeling 

2.4.1. Broedtijd

Lange termijn
De Merel was in het verleden een broedvogel van 
met name bosranden en bossen. Gedurende de 
laatste twee eeuwen waagde hij zich steeds meer 
in minder besloten landschappen, zodat begin 

20e eeuw steden en dorpen waren gekoloniseerd 
en de aantallen sterk konden toenemen. Na de 
Tweede Wereldoorlog nam de populatie nog steeds 
duidelijk toe (figuur 2.3). Door inpolderingen 
(IJsselmeergebied), ruilverkavelingen, aanleg van 
bossen en lijnbeplantingen en uitbreiding van steden 
en dorpen (met parken) werden de bestaansmo-
gelijkheden voor de Merel steeds groter (Teixeira 
1979). De toegenomen oppervlakte en ouderdom van 

Figuur 2.2. Voorkomen van de Merel 
als wintervogel in Nederland in de 
periode 2013-2015. Weergegeven is 
de relatieve dichtheid per vierkante 
kilometer (Sovon 2018). 
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Figuur 2.3. Landelijke trend van 
de Merel als broedvogel sinds 
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al. 2017; als gevolg van schaarse 
telgegevens als indicatief te be-
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bos, veranderingen in de landbouw (meer regenwor-
men door toegenomen bemesting van graslanden) 
en uitbanning van het getij in Biesbosch en delen 
van het Deltagebied zullen hier ook aan hebben bij-
gedragen (Bijlsma et al. 2001). Een kleine inzinking 
(-15%) trad op na enkele strenge winters medio jaren 
tachtig (van Dijk et al. 1999). De aantalsontwikkeling 
op de lange termijn in stedelijk gebied is niet goed 
bekend, maar een toename in de uitbreidingsgebie-
den ligt voor de hand (Abel et al. 1999 in Bijlsma et 
al. 2001).

Vanaf begin jaren ‘90 kwam er een einde aan de 
toename, de landelijke trend laat over de periode 
1990-2019 geen significante aantalsverandering 
zien (figuur 2.4). Er zijn wel verschillen zichtbaar 
tussen habitattypen. De aantalsontwikkeling in bos 
laat op de lange termijn (sinds 1990) een matige af-
name zien, met grote regionale variatie (figuur 2.5). 
In de bossen in Laag-Nederland zijn de aantallen 
stabiel. In de bossen op de zandgronden van Noord-
Nederland was tot omstreeks de eeuwwisseling een 
sterke toename zichtbaar, die sindsdien is omgesla-

Figuur 2.4. Trend van de Merel als 
broedvogel in Nederland (NEM, 
Sovon/CBS). Deze grafiek is geba-
seerd op het Meetnet Broedvogels 
(BMP incl. MUS). Weergegeven is 
de jaarlijkse index van de broed-
populatie (rode punten) en de 
trendlijn vanaf 1990 (blauwe lijn).
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Figuur 2.6. Trend van de Merel 
als broedvogel in Nederland in 
agrarisch gebied in verschil-
lende fysisch geografische regio’s. 
Weergegeven is de jaarlijkse index 
(1990=100). 
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gen in een afname. In de bossen op de zandgronden 
van Zuid-Nederland is al langer sprake van een ma-
tige afname, met ordegrootte 20% sinds 1990. 
In boerenland en natuurgebieden (exclusief bos) zijn 
in bijna alle regio’s toenames zichtbaar vanaf begin 
jaren ’90. Binnen agrarisch gebied was deze het 
sterkst in zeekleigebied in het midden (Flevoland) 
en noorden (grote delen Friesland en Groningen) 
van het land (figuur 2.6). Binnen natuurgebieden is, 
op de heidegebieden in Noord-Nederland na, overal 
sprake van een matige toename (figuur 2.7). Deze is 
het sterkst in moerassen op zeekleibodems. 
Binnen stedelijk gebied is vanaf 1990 sprake van een 
matige afname sinds 1990 (figuur 2.8), met daarbij 
de kanttekening dat telgebieden in stedelijk gebied 
traditioneel sterk ondervertegenwoordigd zijn in het 
BMP, waardoor de trend tot aan de start van MUS in 
2007 met onzekerheden omgeven is. 

Het is goed om op te merken dat de aantallen Merels 
vooral vanaf 2016 in de meeste biotopen en regio’s 
sterk afnemen (zie volgende paragraaf), en dat deze 
afname ook van invloed is op de trends over de hele 
periode vanaf 1990. Dit betekent dat de lange ter-
mijn trends t/m 2016 (1990-2016) over de hele linie 
positiever zijn dan die t/m 2019. Echter, de hier 
geconstateerde afnames in bossen (met name op 

de zandgronden) en in stedelijk gebied waren ook 
voor 2016 al gaande en zijn dus niet aan alleen de 
ontwikkelingen sinds 2016 toe te schrijven (gegevens 
Sovon).  

Korte termijn
Op de korte termijn, de laatste 12 jaren, laat de 
landelijke broedpopulatie een matige afname zien 
(figuur 2.4). Deze afname wordt sterk beïnvloed door 
de omvangrijke afname sinds 2016: in 2019 bereikte 
de Merel zijn laagste index sinds 1990. Landelijk la-
gen de aantallen Merels in 2019 bijna een derde on-
der het niveau van 2016 (-29%). De recente afname 
is waarschijnlijk het gevolg van het Usutu-virus, 
waarvan de eerste meldingen in ons land uit augus-
tus 2016 kwamen (Dutch Wildlife Health Centre, 
Sovon). In hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in. 
Bij een populatieschatting van 650.000-1,1 miljoen 
broedparen (2013-15), moet het om sterfte van hon-
derdduizenden vogels gaan (Boele et al. 2021). De 
eerste resultaten van de BMP-tellingen in 2020 wij-
zen echter op een stevig herstel van de populatie. 

De provinciale trends differentiëren enigszins het 
landelijke beeld. Figuur 2.9 illustreert de korte ter-
mijntrends in alle provincies in Nederland (Boele et 
al. 2021). Provincies met een sterkere afname dan 
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Figuur 2.7. Trend van de Merel als 
broedvogel in Nederland in ‘na-
tuur’ in verschillende fysisch geo-
grafische regio’s. Weergegeven is 
de jaarlijkse index (1990=100). 

Figuur 2.8. Trend van de Merel 
als broedvogel in Nederland in 
stedelijk gebied in Hoog en Laag 
Nederland. Weergegeven is de 
jaarlijkse index (1990=100). De 
trend tot 2007 is minder be-
trouwbaar (stippellijn).
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het landelijk gemiddelde (-28% in 2008-19) liggen 
in het midden en zuiden van het land, de afname 
ligt er tussen de 33-43% (figuur 2.10). Provincies in 
het noorden en westen doen het met 8-24% afname 
minder slecht. De drie noordelijke provincies laten 
pas in 2019 voor het eerst een duidelijke afname zien 
en zijn, met Zeeland, ook de enige waarbij de korte 
termijn-trend (2008-19) geen significante afname 
vertoont. Deze geografische verspreiding vertoont 

een sterke overeenkomst met de verspreiding van 
het Usutu-virus, waarvan de meeste meldingen uit 
het midden, zuiden en oosten van het land kwamen 
(Rijks et al. 2016, DWHC, Sovon). De recente sterke 
afname in de noordelijke provincies lijkt een aanwij-
zing dat het virus daar inmiddels ook toeslaat.

Wanneer we naar de recente aantalsontwikkeling 
binnen verschillende habitats kijken, dan is er ten 
opzichte van 2008 binnen bosgebieden sprake van 
een gemiddeld stabiele trend, op de noordelijke zee-
kleigebieden na waar de aantallen matig afnemen. 
Ook binnen agrarisch gebied is voornamelijk sprake 
van stabiele aantallen, met alleen op de noordelijke 
zandgronden nog een matige toename, en op zand-
grond in het midden en zuiden een matige afname. 
In natuurlijke habitats is sprake van stabilisatie (hei-
degebieden) of een matige toename (duinen, moe-
ras- en zeekleigebied). Alleen binnen stedelijk gebied 
is in zijn geheel sprake van een afname. De omvang-
rijke MUS-dataset laat zien dat de aantallen Merels 
in urbane gebieden tussen 2007-2019 met 37% af-
namen (figuur 2.11). Van substantiële trendverschil-
len tussen Laag- en Hoog-Nederland (waar zich de 
hoogste dichtheden bevinden) lijkt geen sprake, al 
was de recente afname in Hoog-Nederland sterker 
dan in Laag-Nederland, met afnames van respectie-
velijk 36% en 25% tussen 2016 en 2019. Ook op basis 
van het MUS zijn opvallende regionale verschillen 
te zien (figuur 2.12, Schoppers & van Winden 2019). 
Terwijl Groninger stadsmerels zich vooralsnog goed 
handhaven, verdween tweederde van de soortgeno-
ten in Limburgse steden.

De recente sterke afname sinds 2016 beperkt zich 
zeker niet tot de urbane gebieden die de hoogste 

Figuur 2.9. Aantalsontwikkeling (index 2008=100) en 
trendindicatie (- matige afname, 0 stabiel) in Nederland 
en provincies van de Merel als broedvogel (Boele et al. 
2021).

Figuur 2.10. Populatieontwikkeling van de Merel als 
broedvogel per provincie tussen 2008 en 2019 (alle habi-
tats). De sterkste afname vond plaats in het midden en 
zuidoosten van het land (Boele et al. 2021).
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Figuur 2.12. Trends per provincie in stedelijk gebied in de periode 2007-2019 (Schoppers & van Winden 2019).
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Figuur 2.11. Aantalsontwikkeling 
van de Merel in Nederland bin-
nen het stedelijk gebied, op basis 
van het Meetnet Urbane Soorten 
(MUS) met onderscheid tussen 
hoog en laag Nederland (index 
2007=100).

merel dichtheden hebben. In stedelijk gebied nam 
het aantal in 2016-19 met 31% af maar ook daarbui-
ten zijn de verliezen aanzienlijk, zoals in halfopen 
cultuurland (-26%), bossen (-23%) en heideterreinen 
op de hoge zandgronden (-15%).

De recente afname is ook terug te zien in de data 
van de Jaarrond Tuintelling, waarbinnen sinds 2014 
gegevens van vele 1000-en tuinen worden verzameld 
(Foppen & Kampichler 2020). Wanneer het gemid-
deld getelde aantal Merels per week wordt uitgezet 
voor de afgelopen jaren dan is een terugkerend 
seizoenspatroon zichtbaar wat voor alle jaren zeer 
vergelijkbaar is (figuur 2.13). De in 2017 en 2018 
getelde aantallen zijn significant lager dan in 2015 en 
2016, met een ordegrootte die overeenkomt met de 
trend vanuit het Meetnet Broedvogels. Het seizoen-
spatroon laat ook goed de lagere aantallen in het na-
jaar zien, wat zal samenhangen met de verminderde 

zichtbaarheid tijdens de ruiperiode in augustus en 
september. In deze periode zijn de vogels kwetsbaar, 
ze trekken zich dan terug en zijn veel minder actief. 
Waar ze in deze periode precies blijven is echter 
niet bekend. Zo zijn er ook theorieën dat ze tijdelijk 
verder wegtrekken of gaan rondzwerven (Wijnhoven 
2017). 

Merels in tuinen in landelijk gebied doen het iets 
minder slecht dan in tuinen binnen stedelijk gebied 
(figuur 2. 14).

2.4.2. Winter
De winteraantallen zijn, net als die in de broedtijd, 
lange tijd geleidelijk toegenomen (figuur 2.15). 
Systematische tellingen op vaste routes, jaarlijks 
eind december uitgevoerd (PTT), laten zien dat rond 
de eeuwwisseling een einde kwam aan de aanhou-
dende toename. Sinds ongeveer 2005 dalen de aan-

Figuur 2.13. Gemiddeld aantal getelde Merels in de Jaarrond Tuintelling in de loop van de jaren 2015 t/m 2019 
(Foppen & Kampichler 2020). 
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Figuur 2.14. Aantalsontwikkeling 
van de Merel op basis van de 
Jaarrond Tuintelling, met on-
derscheid in tuinen binnen het 
stedelijk en landelijk gebied. 
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Figuur 2.15. Trend van de Merel 
in de winter in Nederland. 
Deze grafiek is gebaseerd op 
het Punt Transect Tellingen 
project (PTT). Weergegeven is 
de jaarlijkse index van de win-
terpopulatie in december (rode 
punten), de trendlijn (donker 
gekleurde lijn) en het 95% be-
trouwbaarheidsinterval.
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Figuur 2.16. Trend van de Merel 
in de winter in Nederland met 
onderscheid tussen stedelijk ge-
bied en daarbuiten, gebaseerd 
op PTT. De trend van stedelijk 
gebied is gebaseerd op telpun-
ten die binnen bebouwing (top-
10 kaart) lagen. 

tallen overwinterende Merels sterk, met meer dan 
een derde. 
De toename van de winteraantallen, bestaande uit 
onze eigen broedvogels aangevuld met overwinte-
raars uit het noorden, ging dus ongeveer een decen-

nium langer door dan die van de broedpopulatie. 
De aantallen vertonen daarnaast grotere schomme-
lin gen, die deels samenhangen met het winterweer. 
Zachte, regenrijke winters zijn gunstiger voor Merels 
dan winters met veel vorst of sneeuw (Slaterus 
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2018). Het aantalsverloop laat binnen en buiten ste-
delijk gebied hetzelfde patroon zien, al zijn de schom-
me lingen buiten stedelijk gebied groter (figuur 2.16).

2.4.3. Conclusies

• Op de lange termijn is de Merel als broedvogel in 
Nederland sterk toegenomen.

• Vanaf begin jaren ’90 zijn de landelijke aantallen 
gestabiliseerd.

• Binnen Nederland bestaat sindsdien grote re-
gionale variatie, met vrijwel overal toenames in 
boerenland en (open) natuurgebieden (duin, hei, 
moeras), maar afnames tot 20-30% in bossen op 
de zandgronden (vooral in Zuid-Nederland) en in 
stedelijk gebied. Deze afnames waren al gaande in 

de periode voor de inzinking vanaf 2016. 
• In 2016-19 zijn de landelijke aantallen Merels in 

het broedseizoen met gemiddeld een derde afge-
nomen, waarschijnlijk als gevolg van het Usutu-
virus. In het zuiden en oosten van het land zette 
de afname eerder in en was sterker dan gemid-
deld, in het noorden en westen begon die later en 
was minder sterk. De afname was sterker in ste-
delijk gebied dan daarbuiten. Zo verdween twee 
derde van de Merels in Limburgse steden.

• De lange termijn toename van de Merel als over-
winteraar liep een decennium langer door dan die 
van de broedpopulatie, maar sinds ongeveer 2005 
zijn ook de winteraantallen met ruim een derde 
afgenomen, in stedelijk gebied sterker dan daar-
buiten.
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3. Populatie-ontwikkelingen in omliggende landen

Op Europees niveau is in de periode 1980-2017 de 
broedpopulatie van de Merel met 25% toegenomen, 
ten opzichte van 2007 met 14% (figuur 3.1, www.
ebcc.info). De afgelopen decennia heeft hij zijn 
verspreidingsgebied verder uitgebreid in delen van 
IJsland en Noord-Scandinavië (Keller et al. 2020). 
Vanwege zijn grote verspreidingsgebied, het talrijke 
voorkomen en de positieve trend is de Merel we-
reldwijd niet bedreigd en staat hij op de Europese 
Rode Lijst als ‘Least Concern’ (Birdlife International 
2021). 

De aantalsontwikkeling in de ons omringende lan-
den laat een wisselend beeld zien. In Duitsland, 
waar de Merel met een geschatte 7,9 tot 9,6 miljoen 
broedparen ook de meest talrijke broedvogel is, 
neemt de broedpopulatie zowel op de lange (1992-
2016) als korte termijn (2004-2016) licht toe (≤ 1% 
per jaar, Gerlach et al. 2019). Regionale uitbraken 
van het Usutu-virus lijken hier tot dusver geen dui-
delijk effect op nationaal niveau te hebben (Wahl et 
al. 2020). In Denemarken is sprake van een toename 
met 0,5% per jaar sinds 1975 (Eskildsen et al. 2020) 
en ook in Frankrijk is de broedpopulatie tussen 2001 
en 2019 toegenomen. De dip in 2018 zou verband 
kunnen houden met het Usutu-virus. De Vlaamse 
broedpopulatie is zowel op de lange (1980-2018) 

als korte termijn (2007-2020) afgenomen. De korte 
termijn afname bedraagt maar liefst 36% (Onkelinx 
et al. 2021, Vermeersch et al. 2020). In Wallonië zijn 
de aantallen stabiel, zowel op de lange (1990-2017) 
als korte (2008-2017) termijn (Derouaux & Paquet 
2018). 

In Groot-Brittannië laat de broedpopulatie tot mid-
den jaren 90 een afname zien, gevolgd door een 
sterk maar gedeeltelijk herstel welke momenteel 
tot stilstand is gekomen (figuur 3.2, Woodward et 
al. 2020). De sterke toename vanaf midden jaren 
negentig tot ca. 2007-09 vond vooral plaats in de-
len van het land met een hoge regenval, met name 
Wales, noordwest Engeland en het zuiden van 
Schotland. De BTO publiceert ook trends op habitat 
niveau, al worden deze niet regelmatig geüpdatet (fi-
guur 3.3). In de periode 1995-2011 deed de Merel het 
goed in heide- en graslandgebieden, evenals agra-
risch gebied. De groei was minder sterk in stedelijke 
gebied, loof- en gemengde bossen. 

Conclusie
• In Europa in het algemeen en de ons omringende 

landen in het bijzonder nemen de aantallen broe-
dende Merels in recente decennia overal toe, met 
Vlaanderen als uitzondering.  
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Figuur 3.1. Trend van de Merel 
als broedvogel in Europa (bron: 
www.ebcc.info).

Figuur 3.2. Trend van de Merel als broedvogel in Groot-
Brittannië in de periode 1966-2019 (www.bto.org).
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Figuur 3.3. Habitat specifieke 
trends van de Merel als broed-
vogel in Groot-Brittannië in de 
periode 1995- 2011. De stippel-
lijn geeft de trend op landelijk 
niveau in dezelfde periode weer 
(www.bto.org).



Voorstudie Jaar van de Merel 2022

19

4. Broedsucces en overleving

4.1. Nederland 

4.1.1. Broedsucces

Nestkaarten
Gegevens over de broedbiologie van Merels en ver-
anderingen daarin worden in Nederland verzameld 
in het Meetnet Nestkaarten (NEM, Sovon/CBS). 
Inmiddels zijn gegevens beschikbaar van ruim 2400 
merelnesten. Gemiddeld gaat het om ongeveer 75 
nestkaarten per jaar sinds 1990, maar sinds 2005 
komen gemiddeld nog maar 50 nestkaarten per jaar 
binnen. Echter, in het voorbereidend Jaar van de 
Merel 2021 werden dankzij extra aandacht en op-
roepen onder vrijwilligers maar liefst 275 merelnest-
kaarten verzameld (figuur 4.1). De meeste nesten 
zijn gevolgd in bebouwd gebied (tuinen en parken; in 
totaal 879 nestkaarten) en bos (882), gevolgd door 
cultuurland, hei en moeras (samen 517). De verde-
ling van nestkaarten over biotopen is in de loop van 
de tijd veranderd, want tot 2010 zijn de meeste af-
komstig uit bos, na 2010 uit de stad (en nauwelijks 
meer uit andere biotopen). Zeker in recente jaren 

wordt de steekproef in bos erg mager. Met deze 
veranderde biotoopverdeling moet in analyses van 
broedsucces rekening worden gehouden. Omdat het 
aantal nestkaarten te klein is voor analyses per jaar, 
worden jaren samengevoegd tot drie perioden van 
ieder tien jaar, plus 2020-21.

Merels beginnen gemiddeld op 29 april met de ei-
leg (SE = 0,53, n = 2438; mediane datum 26 april). 
Minimale en maximale waargenomen legdata zijn 
2 maart en 15 augustus. In deze waarden zijn alle 
legsels meegenomen, omdat het onderscheid tus-
sen eerste legsels en latere of vervolglegsels zonder 
individueel herkenbare vogels niet te maken is. 
Opeenvolgende pieken in legbegin zijn in de fre-
quentieverdeling echter niet zichtbaar (figuur 4.2). 
Wel zichtbaar is de vroegere start van de eileg in be-
bouwing dan in bos. 
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Figuur 4.1. Aantal ingestuurde 
nestkaarten van Merel per jaar. 

Figuur 4.2. Frequentieverdeling 
van het aantal nesten per legda-
tum, berekend over alle Merel-
nesten (blauw) en die in bebou-
wing (rood) en bos (groen). Er 
is geen onderscheid gemaakt in 
eerste legsels en latere legsels. 
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Dit wordt nog duidelijker als we in de berekening 
rekening houden met het jaar van onderzoek (figuur 
4.3). Gemiddeld starten Merels in bebouwd gebied 
zes dagen eerder met de eileg dan in bos (24 april 
versus 30 april); in overige biotopen (met name cul-
tuurland) begint de eileg zelfs nog later (5 mei). Deze 
verschillen zijn statistisch significant (p<0,001). 
Daarnaast zijn Merels in de loop van de jaren steeds 
vroeger gaan broeden (p<0,001), net als veel andere 
zangvogels. De mate van vervroeging lijkt wat tussen 
biotopen te verschillen, al is dit niet significant (in-
teractie p=0,16): 11 dagen in bebouwd gebied (vooral 
tussen 1990-99 en 2000-09, daarna stabilisatie), 
6 dagen in bossen en 20 dagen in overige biotopen 
(vooral in laatste periode). Bedenk hierbij dat de 
laatste periode veel minder jaren beslaat (2) dan de 
eerste drie perioden (10), waarbij de eileg in 2021 
door een koud voorjaar bovendien relatief laat op 
gang kwam. 

Gemiddeld is slechts 27% van de Merelnesten suc-
cesvol, dat wil zeggen, levert minimaal één vliegvlug 
jong op (95% betrouwbaarheidsinterval 25,1-29,2%, 
n = 2199). In bebouwd gebied is het nestsucces ge-

middeld hoger (33%) dan in bossen (21%) en overige 
biotopen (19%) (figuur 4.4), een verschil dat statis-
tisch significant is (p<0,001). Deze verschillen varië-
ren echter tussen tijdsperioden (interactie p=0,004): 
het nestsucces is in de loop der tijd sterk afgenomen 
in bebouwd gebied (van 48% in 1990-99 naar 23% 
in 2010-19) en overige biotopen (van 36% in 1990-
99 naar 11% in 2010-19, maar hier kleine steekproef 
van 47 nesten in laatst genoemde periode), terwijl 
dat in bos niet of veel minder het geval is (NB. hier 
kleine steekproef van 50 nesten in 2020-21). Was 
het nestsucces in bebouwd gebied in 1990-99 nog 
28 procentpunt hoger dan in bos, in 2010-19 was 
het 5 procentpunt lager. Meer nestgegevens met een 
betere dekking over het land zijn echter nodig om 
deze trends en verschillen te bevestigen, zodat jaren 
in de toekomst niet meer samengevoegd hoeven te 
worden om voldoende robuuste steekproeven te 
verkrijgen. In hoeverre het Usutu-virus, waarvan de 
eerste meldingen in het najaar van 2016 binnenkwa-
men, invloed heeft gehad op het nestsucces in de ja-
ren 2017-19 is door het beperkte aantal nestkaarten 
lastig te zeggen. Het gemiddelde in die jaren is niet  
lager (p=0,88) dan het gemiddelde nestsucces in 

1-4

6-4

11-4

16-4

21-4

26-4

1-5

6-5

11-5

16-5

1990-99 2000-09 2010-19 2020-21 alle jaren

le
gb

eg
in

bebouwing bos overig

Figuur 4.3. Gemiddeld leg-
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Figuur 4.4. Gemiddeld 
nestsucces (incl. 95%-be-
trouwbaarheidsinterval) 
per biotoop (bebouwing, 
bos, overig) per tijdspe-
riode, en over alle jaren 
gesommeerd. Er is geen 
onderscheid gemaakt in 
eerste legsels en latere 
legsels.
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de overige jaren binnen deze periode (2010-16). Dit 
geldt voor zowel bebouwd gebied, waar de grootste 
effecten te verwachten zouden zijn, (23% in 2010-16, 
n = 205, versus 24% in 2017-19, n = 78) als in bos 
(28%, n = 131, versus 36%, n = 17). 

Gemiddeld worden 3,4 jongen vliegvlug per suc-
cesvol merelnest (SE 0,05, n = 442). Er is sprake 
van significante verschillen tussen tijdsperioden 
(p=0,02), waarbij het aantal jongen in 2010-19 wat 
hoger was dan in de andere perioden, met name 
2020-21 (figuur 4.5). De vraag is echter hoe robuust 
deze resultaten zijn gezien de kleine steekproeven 
(met name in 2020-21: slechts 53 nesten). De meeste 
nesten mislukken nu eenmaal, dus dan blijven er 
relatief weinig nesten over om het aantal uitgevlogen 
jongen te kunnen vaststellen. Er zijn tenslotte geen 
aanwijzingen voor verschillen in aantal uitgevlogen 
jongen per succesvol nest tussen biotopen (p=0,89), 
zoals die er voor nestsucces wel waren. Dit sugge-
reert, samen met de constatering dat het nestsucces 
in bebouwd gebied wel is afgenomen maar het aantal 
uitgevlogen jongen per succesvol nest niet, dat toege-
nomen predatiedruk hiervoor mogelijk een belang-
rijkere oorzaak is dan voedselgebrek, omdat je dan 
wellicht meer partiële nestverliezen zou verwachten. 
De rol van het Usutu-virus vanaf broedseizoen 2017 
is onduidelijk, maar de afname van het nestsucces in 
bebouwd gebied is al veel langer gaande. 

Constant Effort Sites
Met het Constant Effort Sites project (CES) van 
het Vogeltrekstation en Sovon wordt ook informa-
tie verzameld over broedsucces en bovendien over 
overleving (zie 4.1.2). In het CES vangen en ringen 
vrijwilligers sinds 1994 op 10-12 ochtenden tus-
sen half april en begin augustus vogels in een vaste 
mistnetopstelling. In 1994 en 1995 was het aantal 
CES-locaties nog gering. Sinds 1996 zijn er verspreid 
over Nederland meer dan 20 CES-locaties (na 2000 
liep dit op tot ongeveer 40). Het zwaartepunt van 

de CES-activiteiten ligt in moerassen en moerasbos, 
duinstruweel en halfopen landschap. In deze habi-
tats is de Merel redelijk talrijk, hij staat op nummer 
14 in de ranglijst van de ca. 80 geringde soorten in 
het CES. Bossen en stedelijk gebied zijn in de CES-
steekproef slecht vertegenwoordigd en dat betekent 
enige beperking van de representativiteit van de re-
sultaten voor de landelijke situatie. 
Uit de verhouding tussen het aantal gevangen eer-
stejaars en oudere vogels wordt een index voor het 
reproductiesucces berekend, een relatieve maat voor 
het aantal juveniele vogels geproduceerd per adult. 
De index combineert dus het aantal uitgevlogen 
jongen per broedsel en het aantal broedsels per jaar 
(van der Jeugd et al. 2007, Kampichler & van der 
Jeugd 2011). Sinds 1996 zijn geen hele duidelijke 
trendmatige veranderingen zichtbaar in de repro-
ductie-index (figuur 4.6).

4.1.2. Overleving
Jaarlijkse overlevingskansen worden in het CES 
berekend aan de hand van terugvangsten van ge-
ringde vogels in latere jaren (Lebreton et al. 1992, 
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Figuur 4.6. Reproductie-index op grond van ringvangsten 
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Schekkerman et al. 2011). Omdat hierbij emigratie 
uit het vanggebied niet valt te onderscheiden van 
sterfte, is de berekende ‘schijnbare’ (of ‘lokale’) over-
leving meestal lager dan de werkelijke, vooral voor 
juveniele vogels die meer dispersie vertonen dan vol-
wassen broedvogels. De gemiddelde overleving in de 
periode 1996-2019 op basis van gegevens verzameld 
in het CES was voor adulten en eerstejaars Merels 
respectievelijk 0,48 ± SD 0,07 en 0,13 ± SD 0,04. 
Zowel bij de adulte en eerstejaars overleving wisse-
len goede en slechte jaren elkaar af, zonder een dui-
delijke trend (figuur 4.7). De winteroverleving voor 
seizoen 2019/20 springt er positief uit (Deuzeman et 
al. 2021). Na drie jaren waarin slechts 38-46% van 
de volwassen vogels overleefde en ook relatief veel 
jonge vogels dood gingen, veerde de lokale overle-
ving in 2019/20 weer op. Met 58% voor volwassen 
vogels behoort die zelfs tot de drie beste jaren sinds 
de start van de reeks in 1996. De lokale overleving 
van jonge Merels was met 22% zelfs de hoogste ooit 
vastgesteld.

Naast het CES organiseert het Vogeltrekstation nog 
twee andere projecten waarbinnen demografische 
gegevens van de Merel worden verzameld, namelijk 
het Recapturing Adults for Survival (RAS) project 
(sinds 1998) en het ring-MUS project, dat zich spe-
cifiek richt op de demografie van stadsvogels (sinds 
2011). Momenteel wordt door het Vogeltrekstation 
gewerkt aan overlevingsanalyses op basis van deze 
gegevens. Het is interessant om te zien of de afname 
in stedelijk gebied (en bossen) wordt weerspiegeld in 
een afname van de jaarlijkse overleving van volwas-
sen en/of jonge vogels.

4.2. Buitenland

Afgezien van tijdelijke, lokale studies zijn onderzoe-
ken naar veranderingen in broedsucces en overle-
ving van Merels schaars en grotendeels beperkt tot 
Groot-Brittannië, waar men een lange traditie heeft 
van grootschalig nest- en ringonderzoek.

4.2.1. Broedsucces
De legselgrootte van Merels bedraagt gemiddeld 3-5 
eieren (min. 2 - max. 6), waarbij die van eerstejaars 
vogels doorgaans kleiner is dan van oudere vogels. 
Drie legsels in een seizoen zijn gebruikelijk, alleen in 
het noorden van het verspreidingsgebied zijn derde 
legsels zeldzaam (Cramp 1988). Wanneer legsels 
vroegtijdig mislukken, kunnen er nog meer dan 
drie per broedseizoen worden geproduceerd. Batten 
(1973) vond in de periode 1960-68 in de buitenwij-
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Figuur 4.7. Overleving van volwassen en eerstejaars Merels, op grond van ringvangsten in het CES in 1996-2019. 
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Figuur 4.8. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per ge-
start nest en de gemiddelde legselgrootte van de Merel 
in Groot-Brittannië in de periode 1966-2019. De gemid-
delde jaarlijkse steekproef betreft 285  (www.bto.org).
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ken van Londen een gemiddeld nestsucces van 39,46 
± 2,17% en gemiddeld vlogen er 3,46 ± 0,36 jongen 
uit per paar. In dezelfde studie vond hij in het lan-
delijk gebied in Zuid-Engeland een nestsucces van 
30,40 ± 1,11% en vlogen er gemiddeld 2,61 ± 0,13 
jongen uit per paar. Tussen 1967 en 2018 varieerde 
het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per broed-
poging op basis van het Nest Record Scheme van de 
BTO tussen de 1,3 en 2,0 (figuur 4.8). Tot rond de 
eeuwwisseling nam het aantal uitgevlogen jongen 
per broedpoging toe, sindsdien is het met ongeveer 
een derde afgenomen. Opvallend genoeg heeft dit 
nog niet geresulteerd in een populatie-afname.  
Batten (1973) geeft aan dat het bij een meervoudig 
broedende soort als de Merel moeilijk is om schat-
tingen van de totale productiviteit per broedseizoen 
te verkrijgen op basis van nestkaarten (d.w.z. het 
aantal uitgevlogen jongen per paar per jaar), van-
wege de onzekerheid van het gemiddelde aantal 
nestpogingen per paar als oudervogels niet individu-
eel herkenbaar zijn. Het zou dus zo kunnen zijn dat 
een afname van het aantal uitgevlogen jongen per 
broedpoging wordt gecompenseerd door een toe-
name van het aantal broedpogingen per paar, maar 
dit is speculatief. Gegevens over trends in overall 
nestsucces (percentage succesvolle nesten) worden 
niet gerapporteerd op de website van de BTO, maar 
wel is informatie bekend over het succes in de ei- en 
jongenfase afzonderlijk. Het aandeel nesten dat mis-
lukt in de eifase is in Groot-Brittannië toegenomen 
sinds eind jaren zestig, terwijl het aandeel nesten dat 
mislukt in de jongenfase in dezelfde periode juist is 
afgenomen (figuur 4.9).

Miller et al. (2017) deden onderzoek naar de dage-
lijkse overlevingskans van merelnesten in Groot-
Brittannië. Deze bleek hoger te zijn in rurale gebie-
den met een lage bevolkingsdichtheid in vergelijking 

met stedelijk gebied en landelijke habitats. Zij stellen 
dat dit de hypothese ondersteunt dat deze tussenlig-
gende habitats een evenwicht bieden tussen een lage 
voedselbeschikbaarheid in de stad en een hogere 
predatiekans op het wijdere platteland. Ook Ibáñez-
Álamo & Soller (2010) vonden bij een vergelijking 
van drie locaties in Spanje dat de productie van 
vliegvlugge jongen het hoogst was in het tussenlig-
gende habitat met een geringe menselijke bevolking, 
ookal waren de verschillen niet significant. In hoe-
verre verschillen in predatiedruk en voedselbeschik-
baarheid hier daadwerkelijk aan ten grondslag lig-
gen, en of dit ook voor de Nederlandse situatie geldt, 
is onbekend. 

In stedelijk gebied in Slowakije in de periode 2006-
2011 vlogen per gestart nest gemiddeld 1,43 ± 1,16 
jongen uit, en per succesvol nest 2,08 ± 0,77 jongen 
(n=96; Mikula et al. 2014). Hatchwell et al. (1996) 
vonden begin jaren 90 bij een Merel populatie in een 
gemengd landschap bij Oxford dat bij slechts 19% 
van de broedpogingen jongen uitvlogen, waarbij er 
geen verschil was tussen landbouwgebied en bos. 
Predatie was de belangrijkste oorzaak van misluk-
king.

4.2.2 Overleving
Op basis van ringterugmeldingen van (dode) Merels 
uit de periode 1962-1995 in Groot-Brittannië werd 
een gemiddelde adulte overleving van 65% (manne-
tjes 65,4%; vrouwtjes 63,8%) vastgesteld. De eerste-
jaars overleving bedroeg 56% (bto.org; Siriwardena 
et al. 1998). Robinson et al. (2010) vond een ver-
gelijkbare adulte overleving van 68,7% in tuinen in 
suburbaan gebied in het zuidoosten van Engeland 
in 1996-1998 (mannetjes 68,5%; vrouwtjes 69,0%). 
De sterfte was hier het hoogst in het begin van het 
broedseizoen (april-juli) en het laagst in de herfst 

Figuur 4.9. Ontwikkeling van het aandeel mislukte nesten per dag in de eifase en jongenfase van de Merel in Groot-
Brittannië in de periode 1966-2019 (www.bto.org).
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(augustus-november). Hatchwell et al. (1996) vond 
bij een broedpopulatie in Oxford in de periode 1991-
93 geen significant verschil in adulte overleving 
tussen mannetjes en vrouwtjes (respectievelijk 56% 
en 66%). De adulte vogels binnen de agrarische de-
len van het onderzoeksgebied hadden met 48% een 
lagere overleving dan in de bosrijke delen (54%). 
Broedvogels in de habitats die tussen bos en agra-
risch gebied in lagen hadden met 72% de hoogste 
overleving.

4.3. Relatie jaarlijkse schommelingen in 
demografie en aantallen

In Boele et al. (2012) is verkend in hoeverre de 
broedvogeltrend in Nederland in de periode 1996-
2010 te verklaren is door de demografische gegevens 
die met het Meetnet Nestkaarten (broedsucces) en 
het CES (sterfte) worden verzameld, met de kant-
tekening dat de jaarlijkse steekproef van gevolgde 
nesten klein was en dat de CES-mistnetopstellingen 
een zwaartepunt hebben in natte natuurterreinen 
(waar de populatieaantallen op basis van BMP ge-
middeld toenemen). Jaarlijkse schommelingen in de 
populatie-omvang bleken gestuurd te worden door 
de overleving van juveniele vogels, maar niet door de 

overleving van volwassen vogels of het nestsucces. 
Dit wordt ook geïllustreerd door het feit dat een aan-
tal relatief strenge winters wel voor een lagere over-
leving van volwassen Merels zorgde, maar dat dit 
geen weerslag had op de populatieomvang. De over-
leving van jonge vogels was in de onderzoeksperiode 
afgenomen, zij het dat het beeld sterk bepaald werd 
door het eerste (1996) en laatste (2010) jaar van on-
derzoek. De afnemende trend in jongenoverleving is 
inmiddels niet meer zichtbaar, als we de reeks aan-
vullen met de jaren na 2010 (zie §4.1.2).

Een analyse van demografische gegevens van de 
broedpopulatie in Groot-Brittannië laat zien dat 
jaarlijkse populatieveranderingen in de periode 
1964-1984 het beste correleren met de overleving 
van volwassen vogels (Robinson et al. 2012). Het 
aantal jonge vogels per broedpoging nam toe tijdens 
de afname van de populatie en neemt recent weer 
af, wat suggereert dat de productiviteit dichtheids-
afhankelijk is. Analyse van nestgegevens suggereert 
dat verschillende factoren van invloed kunnen zijn 
op de overleving van nesten in stedelijke en lande-
lijke habitats, en dat de nestproductiviteit hoger is 
in tussenliggende (stedelijke landelijke) habitats 
(Miller et al. 2017).
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5. Oorzaken van aantalsveranderingen

In dit hoofdstuk wordt beknopt uiteengezet wat op 
basis van literatuurgegevens bekend is over mo-
gelijke oorzaken van de aantalsveranderingen van 
de Merel in binnen- en buitenland, in willekeurige 
volgorde. De feitelijke onderbouwing van de oorza-
ken laat vaak te wensen over, omdat de effecten op 
populatieniveau bijna nooit worden gekwantificeerd. 
De beschikbare kennis is dus in sterke mate anekdo-
tisch en speculatief, en moeten deels als hypotheses 
worden beschouwd.

5.1. Veranderingen in habitat en habitat-
voorkeur

Merels kunnen zich uitzonderlijk goed aanpassen 
aan hun omgeving, en worden aangetroffen in een 
grote diversiteit aan habitats (Hatchwell et al. 1996). 
Als generalistische soort lijkt de Merel goed te kun-
nen omgaan met fragmentatie van het landschap 
en verstoring (Devictor et al. 2008), en daardoor 
kunnen ze goed gedijen in antropogene stedelijke en 
rurale gebieden (Mohring et al. 2021). De kolonisa-
tie van steden en dorpen, die in de afgelopen twee 
eeuwen in ons land heeft plaatsgevonden, toont aan 
dat de Merel zijn schuwheid heeft kunnen afleggen 
waardoor een groot en almaar uitdijend leefgebied 
beschikbaar kwam. Dit zal hebben bijgedragen aan 
de toename in de tweede helft van de vorige eeuw 
in ons land (Teixeira 1979). Ook op Europese schaal 
zijn in de afgelopen decennia in verschillende regio’s 
de dichtheden het sterkst toegenomen in dorpen 
en urbane gebieden, wat erop kan wijzen dat ver-
stedelijking een positief effect heeft op de populatie 
(Keller et al. 2020). De negatieve trend in urbaan 
gebied die sinds de start van het Meetnet Urbane 
Soorten zichtbaar is, toont echter aan dat de Merel 
het in Nederland tegenwoordig moeilijk heeft in de 
stad, dus er lijken grenzen aan de mate of aard van 
urbanisatie die de Merel kan tolereren. Deze afname 
was al zichtbaar voor de intrede van het Usutu-virus 
in 2016. Opvallend is dat hij het in boerenland en 
natuurgebieden veel minder slecht doet (zie §2.4.1). 
Hieronder gaan we verder in op mogelijke werkings-
mechanismen binnen verschillende habitats.  

Stedelijk gebied
De leefomstandigheden van vogels in de stad zijn 
heel anders dan in het buitengebied. Vogels moeten 
inspelen op verschillen in voedsel- en nestbeschik-
baarheid, predatoren, vervuiling en verstoring. Vaak 
wordt gesuggereerd dat stedelijk gebied een onder-
maatse habitat is (‘sink’ of ‘put’): er gaan relatief 
veel vogels dood en er worden er te weinig geboren. 

Het gat wordt dan indien mogelijk opgevuld door 
een overschot aan individuen van buiten de stad 
(Sovon 2016). Een review van Chamberlain et al. 
(2009) ontkracht echter dat de stad  in algemene zin 
voor broedvogels zo’n ‘ecologische val’ is. Wel heb-
ben stadsvogels in de regel kleinere legsels dan hun 
soortgenoten daarbuiten, de nestjongen zijn gemid-
deld in slechtere conditie en elke broedpoging levert 
gemiddeld minder vliegvlugge jongen op, omdat de 
predatiedruk in de stad hoger is. Dit alles wordt ech-
ter gecompenseerd door een langer broedseizoen in 
de stad: ze beginnen hier eerder en produceren dus 
relatief meer legsels, waardoor de totale productivi-
teit vergelijkbaar is. Tegen dit algemene patroon in 
lijken bij Nederlandse Merels in de stad juist meer 
broedsels in uitgevlogen jongen te resulteren dan 
daarbuiten: 33% versus 23% (gebaseerd op bijna 
1100 nesten uit eerste broedpiek tussen 2000 en 
2016; Meetnet Nestkaarten). De steekproef is echter 
klein en er kan verstrengeling zijn met een jaareffect: 
meer nestkaarten zijn dus gewenst om deze voorlo-
pige uitkomsten te valideren. Het aantal jongen per 
succesvol nest lijkt in de stad juist iets lager te zijn 
dan daarbuiten. 

Wintervoeding kan zorgen voor een betere conditie 
van oudervogels (Batten 1978), die daardoor eerder 
in het voorjaar met de eileg starten. In Nederlandse 
steden starten Merels tien dagen eerder met broeden 
dan in het buitengebied. Ze worden daarbij geholpen 
door de hogere temperaturen en meer licht in de 
stad (Bosch & Lurz 2016). Het algemene beeld voor 
stadsvogels is dat ook de jaarlijkse sterfte in de stad 
vaak kleiner is dan daarbuiten, waarbij de positieve 
effecten van wintervoedering compenseren voor de 
negatieve effecten van verkeer, ziektes en parasieten 
(Chamberlain et al. 2009). In hoeverre dit ook voor 
de Merel in Nederland geldt is onbekend. De balans 
tussen beschikbaarheid van voedsel en nestgelegen-
heid enerzijds en de druk van predatie, ziektes en 
andere verliesoorzaken van vogels en hun nesten an-
derzijds, geeft sturing aan de populatie-ontwikkelin-
gen. De vraag is of en hoe die balans tussen stedelijk 
gebied en buitengebied verschilt, en hoe zich dat in 
de tijd ontwikkelt.

Er bestaan verschillende theorieën over wat de oor-
zaak zou kunnen zijn van de afname in stedelijk ge-
bied. Opvallend is dat ook andere bodemfoerageer-
ders zoals Zanglijster hier een afname laten zien, wat 
doet vermoeden dat er een groter proces speelt waar 
meer soorten last van hebben. Een verminderde 
oppervlakte ‘groene tuinen’ speelt wellicht mee; de 
Merel kan niet uit de voeten met de recente trend om 
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tuinen te ‘verstenen’ (o.a. Scharringa et al. 2010). 
Van de 17 algemene broedvogels die hun nest bij 
voorkeur in struiken en heggen maken, zijn er in de 
periode 2007-2015 twee maal zoveel afgenomen (10 
soorten) als toegenomen (5 soorten) (Sovon 2016). 
Goede cijfers ontbreken, maar ook in het stedelijk 
groenbeheer is de afgelopen decennia veel ten nadele 
veranderd voor struweelbroeders. Nieuwe parken 
worden weinig meer aangelegd. In het bestaande 
groen hebben struwelen en jong bos gaandeweg 
plaats gemaakt voor oud parkbos dan wel gazons. 
Dit betekent lagere onderhoudskosten, terwijl men 
tevens het gevoel voor onveiligheid bij bezoekers en 
omwonenden wil tegengaan. Ook in tuinen worden 
struiken en heggen vervangen door een stenen in-
richting. Zo gaat veel nestgelegenheid verloren.. 

Bossen 
In de Nederlandse bossen gaat de broedpopulatie 
van de Merel recent achteruit op de voedselarme 
zandgronden, met name in het zuiden van het land 
(zie §2.4.1). Het is niet bekend waarom de Merel het 
in deze gebieden minder goed doet. Een hypothese is 
dat er een relatie bestaat met de mate van bodemver-
zuring. Deze verzuring wordt veroorzaakt door een 
overmaat aan stikstofdepositie, die al decennia lang 
veel te hoog is, en zeker in bossen op mineraalarme 
zandbodems nabij intensieve veehouderij tot proble-
men leidt. Door de aanhoudende stikstofbelasting 
spoelen de in de bodem aanwezige voedingsstoffen 
als calcium en kalium uit (van den Burg & Vogels 
2017). Dit heeft gevolgen voor de hele voedselketen, 
want dieren met een hoge kalkbehoefte zoals huisjes-
slakken worden schaarser, belangrijke leveranciers 
van calcium voor lijsters. 

Onderzoek heeft aangetoond dat zowel in Nederland 
als in Groot-Brittannië in de loop van 150 jaar de 
eischalen van Merel, Zanglijster en Grote Lijster 

geleidelijk dunner zijn geworden (Green 1998, 
Scharrleman 2003). De oorzaak hiervoor is onbe-
kend, maar het effect van verzurende depositie op 
de beschikbaarheid van calciumrijke prooien wordt 
door de onderzoekers als een aannemelijke verkla-
ring genoemd. Eieren met dunne schalen breken 
sneller en drogen sneller uit. 

In het kader van het Living Planet Report 2020 
(Wereld Natuur Fonds 2020) zijn de trends van 
karakteristieke bos- en heidevogels op de zandgron-
den geanalyseerd, met onderscheid naar gebieden 
met hoge en zeer hoge stikstofdepositie (gebieden 
met lage stikstofdepositie bestaan niet op de zand-
gronden). Karakteristieke bos- en heidevogels doen 
het in bossen op de zandgronden met een zeer hoge 
stikstofdepositie (met name Brabant en de Veluwe) 
gemiddeld slechter dan in gebieden met een hoge 
stikstofdepositie (met name Drenthe, delen van 
Overijssel). De Merel is niet meegenomen in de 
karakteristieke soorten van bos of heide, maar de 
analyses zijn ook voor een selectie generalisten uit-
gevoerd, waaronder de Merel. Ook de mereltrend op 
de zandgronden blijkt negatiever te zijn in gebieden 
met een zeer hoge stikstofdepositie, ten opzichte van 
de trend in gebieden met een hoge stikstofdepositie 
(figuur 5.1). De vraag is in hoeverre dit door proble-
men in het broedsucces wordt veroorzaakt.

Natuurgebieden
Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open 
zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open 
duin en moeras, zijn de afgelopen 20 jaar steeds 
meer met bomen en struiken bedekt geraakt (van 
Dobben et al. 2012). Ter illustratie: in 1999-2003 
was 7 procent van de heide, halfnatuurlijk grasland 
en open duin in Natura 2000-gebieden bedekt met 
boom- en struiksoorten, in 2016-2019 was dit al 
opgelopen tot bijna 12 procent (https://www.cbs.

Figuur 5.1. 
Aantalsontwikkeling van 
de Merel als broedvogel 
op de hoge zandgronden, 
met onderscheid naar 
gebieden met hoge res-
pectievelijk zeer hoge 
stikstofdepositie. 
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nl/nl-nl/nieuws/2020/46/open-natuurgebieden-
groeien-steeds-verder-dicht). Hier zal meer broed-
gelegenheid voor de Merel zijn ontstaan, wat zal 
samenhangen met de toename van de broedpopu-
latie in veel natuurgebieden binnen Nederland. Dit 
geldt niet alleen voor de Merel, maar voor veel meer 
generalistische soorten van bos en struweel (Sovon 
2018). Vermoedelijk winnen bomen en struiken in 
open natuurgebieden voornamelijk terrein vanwege 
natuurlijke successie, veranderingen in het beheer 
en stikstofdepositie. De stikstofdepositie daalt sinds 
2005 niet meer (na eerdere afname in 1994-2005), 
en ligt momenteel nog steeds boven de zogenoemde 
kritische depositiewaarde (Van Dobben et al. 2012). 
Op veel plaatsen heeft begrazing met paarden en 
runderen de plaats ingenomen van maaien. Deze 
grote grazers houden vaak niet het gehele terrein 
kort, waardoor een deel in bos kan veranderen 
(www.clo.nl). Ook Scharringa et al. (2010) relateren 
een toename van zo’n 30% van de broedpopulatie 
Merels in de duinen van Noord-Holland aan een toe-
name van struweel en dus broedgelegenheid. 

Agrarisch gebied
Net zoals in natuurgebieden gaat het ook in agra-
risch gebied gemiddeld goed met de Merel. In 
Laag-Neder land zijn bosopslag, kleine bosjes, 
laanbeplantin gen en erfbeplanting de afgelopen 
decennia toegenomen (Sovon 2018). Deze ontwikke-
ling lag vermoedelijk ten grondslag aan de toename 
van de broedpopulatie Merels in agrarisch gebied in 
Noord-Holland tussen 1990 en 2010, met maar liefst 

zo’n 200-300% (Scharringa et al. 2010). Het ver-
dwijnen van heggen en houtwallen in delen van het 
agrarisch gebied in Hoog-Nederland heeft opvallend 
genoeg niet tot opvallende afnames van Merels in 
deze gebieden geleid. 

Intensivering van de landbouw heeft waarschijnlijk 
bijgedragen aan de afname van de populatie tot mid-
den jaren negentig in Groot-Brittannië (Fuller et al. 
1995), maar aangezien de aantallen tegelijkertijd 
ook in bos daalden, speelden waarschijnlijk ook aan-
vullende factoren een rol. Een vergelijking van het 
broedsucces in bos- en landbouwgebied in Groot-
Brittannië suggereert dat landbouwgebied subopti-
maal is, met een hoger aandeel jonge mannetjes en 
met vrouwtjes die kleinere eieren leggen. De algehele 
effecten waren echter moeilijk te kwantificeren, aan-
gezien de verspreiding in beide typen habitats des-
tijds fragmentarisch was (Hatchwell et al. 1996). 

5.2. Voedsel

Merels eten een grote diversiteit aan ongewervelde 
dieren die (tijdens een deel van hun levenscyclus) 
in de bodem leven. Ze zijn daardoor gevoelig voor 
stoffen die via de bodem in de voedselketen accu-
muleren. Het gebruik van lood in benzine is al jaren 
geleden aan banden gelegd en ook de emissies uit de 
industrie zijn de afgelopen decennia sterk vermin-
derd. Desondanks vonden Scheiffler et al. (2006) 
in het oosten van Frankrijk in zowel regenwormen 

Merel man met voer in de Ooijpolder, Gelderland, 12 mei 2012. Merels eten veel ongewervelde die in de bodem le-
ven, en zijn daardoor gevoelig voor stoffen die via de bodem in de voedselketen accumuleren (foto: Harvey van Diek).

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/open-natuurgebieden-groeien-steeds-verder-dicht
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/open-natuurgebieden-groeien-steeds-verder-dicht
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als Merels nog steeds hoge loodconcentraties, waar-
bij die binnen stedelijk gebied hoger waren dan in 
ruraal gebied. Ook Meillère et al. (2016) ontdekten 
dat de concentratie van schadelijke spoorelementen 
(met name cadmium en lood) in veren van Merels 
toenam met toenemende verstedelijking. De ver-
hoogde concentraties van deze elementen waren ook 
geassocieerd met verhoogde corticosteronspiegels in 
de veren, wat suggereert dat de vogels die de meeste 
schadelijke stoffen bij zich dragen ook de meeste 
stresshormonen aanmaken. 

Recent onderzoek heeft eerder niet-ontdekte po-
pulatie-afnames van ongewervelde dieren aan het 
licht gebracht (Hallman et al. 2017, Eisenhauer et al. 
2019), waar onder andere bestrijdingsmiddelen aan 
ten grondslag liggen. Dit heeft waarschijnlijk ook een 
negatieve invloed op de populaties van insecteneten-
de vogels in boerenland (Hallmann et al. 2014). Er 
zijn aanwijzingen dat ook de Merel mogelijk een risi-
co loopt voor de indirecte effecten van pesticiden via 
de voedselketen (Campbell et al. 1997), maar de data 
ontbreken om dit goed te onderbouwen (Boatman 
et al. 2004). Ook in stedelijk gebied wordt gebruik 
gemaakt van bestrijdingsmiddelen, denk aan mie-
renlokdoosjes, wespenpoeders, vlooiendruppels en –
bandjes en vliegenstickers voor de particuliere markt 
welke als werkzame stof een neonicotinoïde bevat-
ten. De mogelijke effecten van het gebruik hiervan 
op het bodemleven en hoe het doorwerkt in de Merel 
populatie in het stedelijk gebied zijn onbekend. 

Of en in hoeverre Merels worden geconfronteerd 
met problemen in hun mineralenhuishouding op 
voedselarme zandgronden als gevolg van verzurende 
stikstofdepositie (zie vorige paragraaf), d.w.z. on-
voldoende toegang tot kalkrijke voedselbronnen, is 
onbekend.

Concrete aanwijzingen dat Merels op populatieni-
veau te leiden hebben van een afname van de hoe-
veelheid of kwaliteit voedsel zijn er voor zover wij 
hebben kunnen nagaan dus niet.

5.3. Predatie

Predatie is de belangrijkste oorzaak van mislukkin-
gen bij open nestbroeders. Door het talrijke voorko-
men van de Merel is het ook één van de meest ge-
predeerde vogels. Gaaien, Eksters, Zwarte Kraaien, 
Kauwen en Huiskatten prederen de eieren in de nes-
ten of pakken de nog niet zelfredzame net uitgevlo-
gen jongen (Newton 1998, Scharringa et al. 2010). 
De Merel heeft een hoog reproductievermogen, met 
meerdere legsels per jaar, zodat een hoge predatie-
druk en een laag nestsucces van individuele legsels 
niet automatisch hoeft te betekenen dat te weinig 
jongen vliegvlug worden om de populatie stabiel te 
houden. Over dat laatste is helaas niet of nauwelijks 
informatie beschikbaar voor de Nederlandse situatie. 
Wel is het zo dat veel van deze predatoren juist in 
stedelijk gebied tegenwoordig hoge dichtheden be-

Merel man gepredeerd door een zoogdier, waarschijnlijk boommarter. Sennerplaat Lauwersmeer 21 maart 2021 (foto: 
Peter de Boer).
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reiken (Sovon 2018). 

Sinds de jaren zeventig is het aantal Huiskatten 
Felis silvestris catus in West-Europa toegenomen.  
Deze toename is vooral merkbaar in tuinen en par-
ken in bewoond gebied, waar de huiskat lokaal de 
meest talrijke carnivoor is geworden. Pavisse et 
al. (2019) onderzochten de predatie van katten op 
tuinvogels met behulp van bestaande gegevens uit 
ringprogramma’s in België en Frankrijk. De meest 
gepredeerde soorten waren zangvogels die vaak in 
de winter op de grond foerageren of voedertafels 
bezoeken, waaronder de Merel. Grondgebonden ge-
drag was significant gecorreleerd met de mate van 
predatie. Tussen 2000 en 2015 nam de sterfte door 
kattenpredatie bij tuinvogels met minstens 50% toe, 
afhankelijk van het onderzochte ringprogramma. 
Dit viel samen met een groei van de kattenpopula-
ties. De aanwezigheid van huiskatten blijkt ook het 
broedsucces van Britse Merels direct (predatie) en 
indirect te verminderen. Ouders stoppen met voe-
ren, waardoor de groei van nestjongen achterblijft, 
en het alarmeren trekt andere predatoren aan, met 
name kraaiachtigen (Bonnington et al. 2013).

Een afname van het aantal met mistnetten gevangen 
en geringde Merels tussen 1960 en 1986 was voor 
Dix et al. (1998) reden om te onderzoeken in hoe-
verre dit te verklaren was door een afname van de 
populatie in dezelfde periode, en dan meer specifiek 
naar de rol van de Ekster hierin via predatie van 
eieren en jongen. Zij vonden geen bewijs hiervoor, 
aangezien de reproductie van de Merel in dezelfde 
periode niet was afgenomen.  

Hatchwell et al. (1996) en Mikula et al. (2014) von-
den, in tegenstelling tot Ludvig et al. (1995), geen 
correlatie tussen de hoogte van een Merel-nest en 
het broedsucces en de kans op predatie. De dekking 
van het nest bleek een belangrijkere voorspeller 
van het nestsucces. Mikula et al. (2014) vonden dat 
Merels in coniferen het hoogste broedsucces hadden, 
in vergelijking met nesten in struiken en loofbomen, 
wat mogelijk samenhangt met de betere dekking te-
gen predatoren.    

5.4. Ziekten 

De sterke afname van de broedpopulatie sinds 2016 
hangt zeer waarschijnlijk samen met het Usutu-
virus. Het virus wordt door muggen overgedragen 
en komt oorspronkelijk uit Afrika. Sterfte door het 
Usutu-virus is beschreven bij een breed scala aan 
zangvogels in diverse landen, waarbij voornamelijk 
grote sterfte plaats vindt bij Merels en Huismussen 
(Nikolay 2015). De symptomen bestaan uit algehele 

malaise, bol zitten, sloomheid, niet meer drinken, 
naar adem happen, spierzwakte en evenwichtsstoor-
nissen. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar 
Europa overgebracht, waar het in 1996 voor het eerst 
opdook in Italië (Weissenböck et al. 1996). In 2001 
volgde een uitbraak in Oostenrijk, waarbij vooral 
Merels werden getroffen. Sindsdien heeft de ziekte 
zich langzaam verspreid naar de omringende landen. 
In Duitsland werd de populatie Merels regionaal 
hard getroffen (Lühken et al. 2017). Sinds 2012 zijn 
daar meer dan 300.000 vogels overleden, waardoor 
in sommige steden de Merel praktisch is verdwenen 
uit de tuinen en parken. Ook in België werd het virus 
aangetroffen (Rijks et al. 2016). 

In de zomer van 2016 werd Usutu voor het eerst in 
ons land vastgesteld en vond aanzienlijke merelsterf-
te plaats (Rijks et al. 2016). Ook in 2017, 2018 en 
2019 was dat het geval, waarbij de gemelde aantallen 
dode vogels wel lager waren ten opzichte van 2016. 
De geografische variatie van de recente afname van 
de Merel binnen Nederland (figuur 2.5) vertoont een 
sterke overeenkomst met de verspreiding van het 
virus, waarvan de meeste meldingen uit het zuiden 
en oosten van het land kwamen (DWHC, Sovon). De 
recente sterke afname in de noordelijke provincies 
lijkt een aanwijzing dat het virus inmiddels ook daar 
toeslaat (Boele et al. 2021). Bij een eerste introductie 
is de sterfte altijd hoog. Het is onbekend hoe lang 
het duurt voordat de populatie voldoende weerstand 
heeft opgebouwd en de sterfte door dit virus zal 
afnemen. Dit zal de komende jaren duidelijk moe-
ten worden. Voorlopige telresultaten wijzen op een 
substantieel herstel van de Merelpopulatie in 2020. 
In hoeverre een verminderd immuunsysteem van in-
vloed is op de gevoeligheid van Merels voor Usutu en 
andere ziektes is onbekend, net zoals de effecten op 
broedsucces en overleving, maar wordt momenteel 
onderzocht in een meerjarig onderzoekstraject.

5.5. Weersomstandigheden en klimaat

Boele et al. (2012) vonden voor de periode 1984-
2010 geen relatie tussen de jaarlijkse veranderingen 
in BMP-indexen en de strengheid van de voorafgaan-
de winter (IJnsen-getal). Alleen na de strenge winter 
van 1984/85 nam de landelijke broedpopulatie met 
10% af. De jaarlijkse aantalsveranderingen vertoon-
den wel enig verband met het aantal dagen met een 
sneeuwdek. De meest sneeuwrijke winters in de 
onderzoeksperiode, die van 1984/85 en 2009/10, 
werden gevolgd door de grootste indexdalingen. Het 
verband is echter niet erg sterk en de populatieafna-
mes zijn bescheiden van omvang. Voor een bodem-
foerageerder als de Merel lijkt de afwezigheid van dit 
verband niet voor de hand te liggen. Mogelijk dat ze 
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tijdens strenge winters, meer dan in zachte winters, 
de steden en dorpen opzoeken, waar ze als gevolg 
van mildere omstandigheden en bijvoedering betere 
overlevingskansen hebben. Uit het Constant Effort 
Sites project (CES) kwam voor de periode 1996-2010 
geen relatie tussen de sterfte van jonge of volwassen 
vogels en het aantal dagen sneeuwdek naar voren. 
De overleving van Merels en Zanglijsters in Groot-
Brittannië bleek gevoeliger voor bevroren grond dan 
sneeuwbedekking (Robinson et al. 2007), waarbij 
de eerstejaars overleving meer beïnvloed werd dan 
die van adulten. Gezien de trend van opwarming 
als gevolg van klimaatverandering is het niet te ver-
wachten dat winterweer een negatieve invloed op de 
Merelstand zal hebben, eerder andersom. 

De jaarlijkse toename van de broedpopulatie van de 
Merel in het oosten van Groot-Brittannië is minder 
sterk dan in het westen van het land, wat zij ver-
klaren door weersomstandigheden en landgebruik 
(Robinson et al. 2012). De oostelijke regio heeft over 
het algemeen een droger klimaat en een landschap 
wat intensiever wordt beheerd voor akkerbouw. In 
het westen is een vochtiger klimaat met een land-
bouwsysteem met meer weidegrond (Robinson & 
Sutherland 2002).

Diverse studies vonden een positief effect van neer-
slag, zowel op het broedsucces (Miller et al. 2017) als 
de overleving (Robinson et al. 2007) van de Merel. 
Dit hangt mogelijk samen met het voedselaanbod. 
Neerslag heeft een positief effect op het aanbod re-
genwormen in de toplaag van de bodem (Martay & 
Pearce-Higgins 2018). Regenwormen zijn het meest 
actief kort na regenval (Pelosi et al. 2008, Martay & 
Pearce-Higgins 2018). Jankowiak et al. (2014) von-
den dat de lengte van het broedseizoen positief be-
invloed werd door de totale neerslag in april-juli op 
basis van een 14-jarige studie in Polen. Koude tem-
peraturen in de lente en mogelijk ook hoge tempe-
raturen in juni-juli hadden een korter broedseizoen 
tot gevolg. De verwachting is dat klimaatverandering 
in onze contreien tot steeds warmere en drogere 
zomers zal leiden, dus dit is waarschijnlijk wel van 
negatieve invloed op de toekomstige ontwikkelingen 
van de Merelpopulatie.

Uit analyse van ringterugmeldingen van Merels in 
Groot-Brittannië in de periode 1909-1970 (Batten 
1978) bleek dat het aandeel van de terugmeldin-
gen in de winter is afgenomen, terwijl dit in het 
broedseizoen is toegenomen. Juni-juli bleek een 
kritieke periode voor juveniele Merels, vooral als 

deze maanden relatief droog waren. Neerslag in deze 
maanden verklaarde 47% van de jaarlijkse variaties 
in de overleving van juveniele Merels tot hun eerste 
broedseizoen. Het aandeel vogels wat door verkeer 
en katten werd gedood is in de onderzoeksperiode 
toegenomen. 

Najmanová & Adamik (2009) analyseerden ringdata 
van mereljongen in Centraal Europa in de periode 
1964-2006 in relatie tot klimatologische condities. 
In de onderzoeksperiode zijn Merels eerder gaan 
broeden, en tegelijkertijd hebben ze hun broedsei-
zoen ook aan het einde verlengd. De temperatuur 
op zowel de winter- als broedlocaties waren over het 
algemeen negatief geassocieerd met de start van het 
broedseizoen. 

Een analyse van Nederlandse ringgegevens laat zien 
dat rond 1955 het aandeel trekkende Merels nog 
zo’n 30% was en rond 1990 nog maar 10% (van Vliet 
et al. 2008). Waarschijnlijk is dit het gevolg van 
klimaatverandering, dat wil zeggen de trend naar 
steeds warmere winters. Het mechanisme hierach-
ter, zoals bij veel ‘deeltrekkers’, is dat het genetisch 
bepaalde aandeel van niet-trekkende Merels in 
een zachter wordend klimaat in het voordeel is ten 
opzichte van dat van trekkende Merels. De beschik-
baarheid van voldoende betrouwbaar voedsel in de 
winter wordt als de belangrijkste factor beschouwd 
waardoor vogels stoppen met migreren (Berthold 
1996).

5.6. Overig

Batten (1978) schatte in dat verkeer in het buitenge-
bied een belangrijkere doodsoorzaak was dan in ste-
delijk gebied, op basis van ringterugmeldingen. Dit 
suggereert dat sterfte door verkeer samenhangt met 
andere factoren dan relatieve verstedelijking, zoals 
verkeerssnelheid. 

Binnen het online meldpunt voor dode dieren op de 
Sovon-website zijn bijna 8000 dode Merels door-
gegeven tussen 2003 en 2021. Na ‘onbekend’ (41%) 
zijn ‘verkeersslachtoffer’ (20%), ‘ziekte/vergiftiging’ 
(19%) en ‘prooi van roofvogel/-dier’ (12%) de meest 
gemelde doodsoorzaken, maar het is onduidelijk in 
hoeverre dit een representatief beeld schetst van de 
werkelijke oorzaken. 
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6. Kennislacunes

In dit hoofdstuk benoemen we beknopt de belang-
rijkste actuele kennislacunes m.b.t. voorkomen, 
(trends in) populatieparameters (broedsucces, over-
leving) en oorzaken van aantalsveranderingen van 
de Merel in Nederland.

Trends en verspreiding
De populatie-ontwikkelingen van zowel de broed- 
als winterpopulatie worden goed gevolgd met de 
meetnetten BMP, MUS (stedelijk gebied) resp. PTT, 
waarbij de Jaarrond Tuintelling nog een mooie 
aanvulling vormt voor het stedelijk gebied (of al-
thans, de tuinen daarbinnen). Binnen MUS zijn wel 
regio’s te benoemen waar een vergroting van de 
steekproef gewenst is, namelijk Zeeland, Groningen 
(dorpen buiten de grote stad), Limburg, Friesland 
en Flevoland (buiten Almere en Lelystad). Met name 
aan de randen van het stedelijk gebied en in dorpen 
en gehuchten, waar de bebouwingsdichtheid vaak 
lager is, zijn meer telpunten gewenst. De winter- en 
broedverspreiding van Merels is goed bekend door 
veldwerk voor de Nieuwe Atlas van de Nederlandse 
vogels (2013- 2015). 

Veranderingen in demografie
De beschikbare gegevens over (veranderingen in) 
broedsucces zijn in onderhavige studie uitgewerkt, 
maar duidelijk is dat de dataset te klein is om ro-
buuste uitspraken te kunnen doen. Er zijn wel aan-
wijzingen dat het nestsucces van de Merel in het ste-
delijk gebied en overige biotopen al voor een langere 
tijd een tendens tot afname laat zien terwijl dat in 
bos niet of veel minder het geval is. Dit is interessant 
omdat de stedelijke merelpopulatie een negatieve 
trend laat zien in vergelijking met die in het buiten-
gebied: in hoeverre zijn verschillen in reproductie 
(nestsucces, legbegin) hiervoor een verklaring? 
Echter, zeker in recente jaren is de steekproef in met 
name bos erg mager. Meer nestgegevens met een be-
tere dekking over het land zijn nodig om deze trends 
en verschillen te bevestigen. 

Daarnaast is het ook zinvol om het broedsucces van 
Merels te vergelijken tussen bossen op zandgronden 
die variëren in de mate van stikstofbelasting. Ook in 
arme bossen nemen Merels immers in aantal af, en 
het is interessant om te onderzoeken of bodemver-
zuring ook negatieve effecten heeft op een algemene 
generalist. In hoeverre wijkt het broedsucces van 
Merels af in bossen op de zandgronden met een 
hoge versus een zeer hoge stikstofdepositie? Zijn de 
mislukkingsoorzaken te relateren aan de verzurende 
effecten van stikstofdepositie?

Overlevingscijfers zijn momenteel afkomstig uit het 
CES, dat een focus heeft op natte natuurgebieden. 
Over overleving, en veranderingen daarin, in stede-
lijk gebied en in bossen is nog weinig bekend. Wel 
zijn voor stedelijk gebied data beschikbaar (RAS), 
die als onderdeel van een AIO-traject op korte ter-
mijn door het Vogeltrekstation geanalyseerd zullen 
worden. In het kader van dit AIO-traject zal tevens 
een populatiemodel worden opgesteld voor de Merel, 
waarmee inzicht kan worden verkregen in wat de 
voornaamste sturende factoren voor de populatie 
zijn. 

Achterliggende oorzaken
Het is niet duidelijk wat ten grondslag ligt aan de 
afname van de broedpopulatie van de Merel bin-
nen het stedelijk gebied, die al sinds 2007, voor de 
komst van het Usutu-virus in 2016, plaatsvond. Met 
de plannen voor de realisatie van nog een miljoen 
woningen voor 2035 in Nederland (BKZ 2020) zal 
het belang van het stedelijk gebied voor Merels toe-
nemen. Vervolgonderzoek is nodig om meer zicht te 
krijgen op de factoren die binnen het stedelijk gebied 
de populatie beïnvloeden, en hoe deze afwijken van 
andere habitats. In hoeverre kan de afname van de 
Merel in urbaan gebied bijvoorbeeld worden ver-
klaard door een afname van de hoeveelheid groen, 
als maat voor voedsel- en nestgelegenheid? En wat 
is bijvoorbeeld het effect van Huiskatten en andere 
predatoren op de populatie Merels in het stedelijk 
gebied? Zijn er binnen het stedelijk gebied relaties 
zichtbaar tussen dichtheden en trends enerzijds, en 
de aantallen en trends van predatoren anderzijds? 
(o.a. kraaiachtigen, huiskatten) 

De sterke afname sinds 2016 hangt zeer waarschijn-
lijk samen met het Usutu-virus. Tegelijkertijd heb-
ben we de afgelopen jaren ook extreem droge zomers 
gehad. Dit zou eveneens een effect kunnen hebben 
gehad op de populatie, aangezien tijdens droge om-
standigheden wormen minder goed beschikbaar zijn. 
Wat de invloed van beide processen precies is op de 
populatie, en wat de belangrijkste sturende factor 
is voor de recente afname is niet bekend. Met het 
veranderende klimaat bestaat er een reële kans dat 
we in de toekomst steeds vaker met droge zomers te 
maken krijgen. Meer kennis over de wisselwerking 
tussen droogte gedurende het broedseizoen, het 
voedselaanbod en het broedsucces van de Merel, en 
ook in hoeverre dit kan verschillen tussen habitats is 
van belang. De recente afname van de Merel, en dan 
met name de rol van het Usutu-virus hierin, wordt 
momenteel onderzocht in het kader van twee AIO-
trajecten bij het Vogeltrekstation.
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7. Tel- en onderzoeksactiviteiten in Jaar van de Merel

In dit hoofdstuk geven we een beknopt voorstel voor 
tel- en onderzoeksactiviteiten in het Jaar van de 
Merel. Het komt voort uit de in het vorige hoofdstuk 
gesignaleerde kennislacunes en maakt daarnaast 
gebruik van de ideeën die zijn geopperd tijdens een 
eerste brainstormsessie met Vogelbescherming 
op 17 mei 2021 en rondvraag bij Sovon-collega’s. 
Vervolgens zijn de onderzoekideeën geprioriteerd in 
een gezamenlijk overleg tussen Vogelbescherming 
en Sovon. In volgorde van afnemend belang stellen 
we de onderstaande werkzaamheden voor, waarbij 
we tevens aangegeven in hoeverre uitvoerbaarheid in 
het Jaar van de Merel mogelijk is. Vogelbescherming 
en Sovon besluiten in gezamenlijk overleg welke ac-
tiviteiten uiteindelijk uitgevoerd gaan worden in (de 
aanloop naar) het Jaar van de Merel. 

1) Relatie trends/dichtheden en stedelijke karak-
teristieken
In hoeverre kan de afname van de Merel in urbaan 
gebied worden verklaard door een afname van 
de hoeveelheid groen, als maat voor voedsel- en 
nestgelegenheid? Om hier meer zicht op te krijgen 
kunnen met een bureaustudie de trends uit MUS 
(met name t/m 2016, dus voor het Usutu-virus) 
gerelateerd worden aan (veranderingen in) hoeveel-
heid groen rond elk telpunt/postcodegebied, met 
onderscheid indien mogelijk naar gazon, struweel, 
bos etc. Gegevens over verstening zijn waarschijnlijk 
beschikbaar via Stichting Steenbreek, waar VBN 
contacten mee heeft. Het betreft een landsdekkende 
kaart met hierop alle tuinen van Nederland met 
groenbedekking. Deze tuinen worden ook geaggre-
geerd naar een groter schaalniveau, zoals naar wijk-
niveau. Met behulp van luchtfoto’s is de vegetatie 
van alle tuinen in kaart gebracht. Dit geeft zowel het 
oppervlak steen als het percentage groen waarmee 
de tuin met bedekt is. Bij deze analyse kunnen ook 
naast stedelijk groen ook een relatie leggen tussen 
lokale MUS-trends en getelde aantallen Huiskatten 
(welke veelal ook binnen MUS worden geteld), 
Gaaien, Eksters etc. Naast trends (temporele ana-
lyse) is ook een ruimtelijke analyse mogelijk, waarbij 
aantallen per telpunt worden gerelateerd aan omge-
vingsvariabelen. 

2) Extra inspanning verzamelen broedgegevens
In 2021 is een opzet gemaakt voor een veldcursus 
merelnesten zoeken en een protocol ‘merelnesten’ 
opgesteld. Het maximum van 15 deelnemers was 
snel bereikt, maar door Covid-19 heeft de cursus 
niet plaats kunnen vinden. In het Jaar van de Merel 
willen we deze cursus meermaals laten plaatsvin-
den, om zo mensen op te leiden voor het volgen van 

merelnesten waarmee de Nestkaart steekproef kan 
worden vergroot. De doelgroep betreft enthousiaste 
vogeltellers met enige ervaring, maar ook het brede 
publiek kan een nest in de tuin doorgeven. 

Een vergroting van de steekproef is nodig om zicht 
te krijgen op verschillen in broedparameters tussen 
stedelijk en buitengebied. In hoeverre ligt aan de 
afname van de Merel in urbaan gebied een afname 
van broedsucces ten grondslag? Een vergelijking van 
het broedsucces in stad vs. buitengebied in relatie 
tot mislukkingoorzaken (mislukken door predatie of 
verhongeren jongen door voedselgebrek/ziekte) is 
onderdeel van de uitwerking. Ook een vergelijking 
van het broedsucces op zandgronden met hoge vs. 
zeer hoge stikstofdeposities is gewenst. Met name 
in bossen is de steekproef in recente jaren klein. 
Aangezien het zeker in bossen zeer lastig kan zijn om 
een nest te vinden kan worden verkend in hoeverre 
er hier additionele professionele inzet nodig is.

3) Uitbreiding broedvogeltellingen in stedelijk ge-
bied
Middels extra oproepen en het mogelijk persoonlijk 
benaderen van mensen willen we de steekproef van 
de tellingen van MUS in onderbelichte gebieden ver-
groten. Het gaat hierbij met name om de randen van 
grote steden, kleine woonkernen (dorpen en lintbe-
bouwing) en een aantal specifieke steden en regio’s 
(zie H6). 

4) Bessentelling
Meer aandacht voor ‘groen in de stad’ kan worden 
gecreëerd door mensen beter te laten kijken naar 
van welke struiken en bomen Merels bessen eten, 
en deze informatie ook te laten doorgeven. Meer 
aandacht voor bessen als voedsel voor Merels kan 
stimulansen geven voor aanplant van besdragende 
struiken en kleine bomen, wat daarnaast ook weer 
broedgelegenheid oplevert. Momenteel vindt binnen 
de Jaarrond Tuintelling de ‘Lijster- en Bessentelling’ 
plaats in de maanden oktober en november. Mensen 
kunnen doorgeven welke vruchtdragende bomen 
en struiken in de tuin staan, en welke vogels daar 
gebruik van maken. Verkend kan worden of dit 
naar een jaarrond project kan worden omgezet. Er 
zijn namelijk bijna het hele jaar bessen beschikbaar 
in de tuin, beginnend met Klimop (steeds eerder 
rijp, al vanaf januari), Zoete Kers, Mahonie (juli), 
en ook Lijsterbes en Vlier zijn vroege soorten. Ook 
wetenschappelijk gezien kan een dergelijk project 
interessante informatie opleveren: eten Merels bes-
sen van nieuwe soorten als Callicarpa en Portugese 
Laurierkers (Prunus lusitanica) of sierappeltjes (po-
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pulair als leiboom en vaak rijkdragend)? Het brede 
publiek kan met zo’n project op een eenvoudige ma-
nier kennis maken met plant- en dierrelaties. 

5) Bijdragen oproepen overige onderzoeksprojec-
ten
In het Jaar van de Merel wordt binnen diverse 
organisaties aandacht besteed aan de soort. Zo is 
de Merel door het Dutch Wildlife Health Centre 
(DWHC) gekozen als speerpuntdier voor 2022. 
Daarnaast wordt binnen twee AIO-trajecten bij het 
Vogeltrekstation onderzoek gedaan aan de Merel. 
Waar mogelijk wordt gezocht naar mogelijkheden 
om samen te werken, en elkaars projecten te verster-
ken.

Overig
Naturalis en EIS willen in het kader van het Jaar van 
met Sovon en VBN een app ontwikkelen waarmee 
de zang van Merels op een eenvoudige manier kan 
worden opgenomen en doorgegeven. Naturalis wil 

de techniek daarna doorontwikkelen en kan de gege-
vens dus gebruiken om de techniek om de zangacti-
viteit automatisch vast te leggen en te herkennen te 
valideren. Tegelijkertijd is het een mooi middel om 
een zeer breed publiek kennis te laten maken met 
onderzoek naar vogels en hun zang. Voor deelname 
is geen specifieke kennis over de Merel noodzakelijk 
waardoor veel mensen mee kunnen doen. Er is al 
veel onderzoek gedaan naar Merels en de invloed 
van kunstmatig licht op hun ecologie. De app biedt 
een mooi medium om te communiceren over dit on-
derzoek, en daarnaast het Jaar van de Merel evenals 
het belang van een groene omgeving voor deze soort 
onder de aandacht te brengen. Zijn er verschillen 
in de timing van merelzang in de ochtend en avond 
tussen oost en west Nederland, en tussen stedelijk 
gebied (met veel licht) en landelijk gebied? Wat is de 
variatie binnen steden? In het Jaar van de Merel zal 
de app op kleine schaal worden uitgetest en geopti-
maliseerd. Doel is om de app op de langere termijn 
voor een breed publiek beschikbaar te maken. 
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