


  

Figuur 3: Merelsterfte meldingen 2016 
met als ondergrond de hotspots van mug-
genoverlast in 2016 op basis van meldin-
gen van de mate van muggenoverlast die 
via www.muggenradar.nl zijn doorgege-
ven (Bronnen: Sovon, DWHC en Muggen-
radar.nl)

Figuur 4: Geografi sche weergave van op 
usutuvirus onderzochte dode vogels in 2016 
t/m 2019

Figuur 2: Geografi sche weergave van de gemelde dode merels in 2016, 2017,2018 en 2019 (1 januari t/m 30 september) 
   :1 - 2 dode merels gemeld;     :3 of meer dode merels gemeld

Usutu bij wilde vogels
In alle vier jaar is het usutuvirus bij het onderzoek van dode wilde vogels 
voornamelijk bij merels aangetoond (zie fi guur 4). Daarnaast werd het ook 
bij een enkele andere dood gevonden vogelsoort gevonden (boerenzwa-
luw, gaai, heggenmus houtduif, huismus, kramsvogel, pimpelmees, rood-
borst, ijsvogel en zanglijster). Bij sommige vogels was het niet duidelijk 
of de vogel door het usutuvirus was doodgegaan of dat de vogel weliswaar 
usutuvirus onder de leden had, maar er niet ziek van was geworden.

Usutu bij gehouden vogels
Behalve bij wilde vogels, is het usutuvirus door het Veterinair Patholo-
gisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van de faculteit Diergeneeskunde in 
samenwerking met het Erasmus MC ook bij een aantal gehouden vogels 
aangetoond. Vooral laplanduilen zijn gevoelig voor het virus. Daarnaast is 
in de afgelopen vier jaar sterfte door usutuvirus vastgesteld bij Chileense 
fl amingo, sneeuwuil, roodhalsgans, kea, zebravink, oud-Hollandse meeuw 
(sierduif) en een beo.

Merelpopulatie
De merelpopulatie neemt al een aantal jaren af in Nederland. In 2017 is 
in stedelijk gebied een landelijke afname ten opzichte van het jaar ervoor 
vastgesteld van vier procent, in 2018 van veertien procent en in 2019 van 
zestien procent (Meetnet Urbane Soorten). Daarbij zien we de grootste 
afname in het zuiden en in het noorden (nog) nauwelijks een afname. 
Dit is vergelijkbaar met de dood gemelde vogels (fi guur 2). De droogte in 
de recente jaren kan ook van invloed zijn geweest bij de afname. Deson-
danks is de merel nog steeds een algemene vogel.
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