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In het novembernummer van Lentse Lucht van 2016 schreef
ik al eens over een pandemie in het dierenriik.In een
tiidsbestek van enkele weken vond ik toen in onze tuin
drie zieke merels. Ze overleefden het niet en werden waar-
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schiinlijk opgepeuzeld door een sperwer. Wat overbleef
was een kring veertjes. De oorzaak van de merelziekte
was het usutovirus. Dit virus is inheems in Afrika. maar

in 2010 de top met 1.1 miljoen broedgevallen. Daarna zette een
daling in die nog steeds gaande is. In 2016 was er nog maar een
derde over van de aantallen die in 20i0 gemeten werden. Aan het
usutovirus kan het niet liggen, want dat is inmiddels weggeëbd.
Het zou kunnen dat de lange droge zomers van de laatste jaren
een rol spelen. De wormen trokken zich diep in de grond terug,
waardoor de merels niet bij hun geliefde voedsel konden komen.

mogeliik met trekvogels in

De algemene teruggang van

Europa terecht gekomen. Het
eerste geval deed zich in 2001

insecten zou ook een rol

in Oostenriik voor. De reden
dat ik weer over merels schrijf
is, dat dit iaar is uitgeroepen
tot het iaar van de merel. Dat is
niet voor niets, want opnieuw
hollen de aantallen achteruit.
Het gekke is dat niemand weet
wat hiervan de oorzaak is. Na
het rampjaar 2016 krabbelde de
populatie op, maar nu verdwii-
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kunnen spelen. Daarnaast
wordt wel het gebruik van
gifstoffen als boosdoener
gezien. Hondenharen van

honden die een vlooienband
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dragen en gebruikt worden als
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nestmateriaal bleken zoveel gif
te bevatten, dat jonge vogels in
het nest er aan stierven. Door

€iï**fie Éie,r*.H;ec:f

É*'**1

*-t'# ë,'fd"F.d;ji.fftr]T"#H-,

nen ze weer in rap tempo.

antiparasitaire middelen die
gebruikt worden bij landbouwhuisdieren worden niet alleen

de darmparasieten om zeep geholpen, maar ook hele legers insec-

Bij ons is de merel de meest populaire tuinvogel. Ooit was dat
anders. Het is nog geen eeuw geleden dat merels schuwe bosvogels
waren. In grote delen van Europa is dat nog steeds zo. Ik zag het
met eigen ogen in Portugal en Griekenland. In de dorpen zag je ze

ten die de poep als voedselbron gebruiken. Al met al zou er weinig
voedsel overblijven voor insectenetende vogels.

al helemaal niet en als je er al één tegenkwam tijdens een boswan-

avondzwermen zien we steeds minder, omdat de populatie de
afgelopen dertig jaar met zeventig procent gekelderd is. Het is niet
te hopen dat de merel de spreeuw in dit opzicht achterna gaat.
Misschien kunnen we in dit 'jaar van de merel' het verschil maken

deling wisten ze niet hoe snel ze weg moesten komen. Mogelijk
is de oorzaak van de schuwheid in die landen dat ze nog steeds
bejaagd worden en dus een goede reden hebben om uit de buurt

van mensen te blijven. De merelpopulatie in Nederland bereikte

Ook de spreeuw heeft het zwaar te verduren. De karakteristieke

door ze dagelijks een beetje bij te voeren. Wie wil nu de sprankelende voorjaarszang van deze populaire tuinvogel missen?
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