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Factsheet

Eieren leggen

Broeden

Jongen vliegvlug na

3 - 5 dagen

11 - 17 dagen

12 - 19 dagen

In totaal 27 - 39 dagen van eileg tot vliegend jong

JAAR VAN DE MEREL
De merel is de meest algemene en een van de bekendste vogels van Nederland. In
de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de merel zich van schuwe bosvogel naar
bekende tuinvogel. In bijna elke tuin en op bijna elk balkon is de merel te vinden.
In 2016 brak het usutu-virus uit en daardoor verdween bijna een derde van de
populatie. Merels in de stad en in bossen op arme zandgronden laten al langer een
achteruitgang zien. In 2022 doen Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek
Nederland extra onderzoek naar de oorzaken. De organisaties roepen iedereen op
om de merel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een stukje gazon, of
het planten van bessenstruiken. Lees meer op jaarvandemerel.nl.

KALENDER
Maart - half april
Voorjaarstrek en aanvang
van broedseizoen

Alphons Borst

•	De meeste Nederlandse merels zijn standvogels. De in Nederland
overwinterende merels trekken nu weg richting Noord-Europa.
•	Prachtig fluitende en rollende zang van de man in het voorjaar,
uitgeroepen tot mooiste natuurgeluid van Nederland.
•	Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met herhalend luide alarmroep andere dieren.
•	Start nestbouw, duurt enkele dagen tot twee weken, afhankelijk
van beschikbare natuurlijke materialen. Het nest wordt enkel
door het vrouwtje gebouwd.
•	Het voedsel bestaat uit wormen, kleine slakken, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.
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MEREL

VERVOLG KALENDER
Half april - juli

• Heeft twee, soms drie legsels per broedseizoen.
•	Het liefst maken ze hun nest in dichte struiken of lage bomen,
in klimop en andere lage beplantingen.
•	Het nest is een relatief grote kom van droog gras en kleine
takjes. De binnenkant is bekleed met modder, fijn gras en
plantenstengels. De eieren zijn groen van kleur met kleine
bruinrode vlekjes.
•	De nesten zijn vaak gemakkelijk te vinden, waardoor eieren en
jongen aan katten en kraaiachtigen ten prooi vallen. Merels
compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te
brengen.
•	Jongen worden nog 2 - 3 weken na uitvliegen verzorgd. Soms
door alleen het mannetje, terwijl het vrouwtje alweer aan een
nieuw broedsel begint.

Broedseizoen
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•	Een deel van de Nederlandse merels overwintert in Engeland
of zuidelijker in Spanje en Portugal.
•	Veel Noord-Europese vogels trekken door ons land, vooral
’s nachts.

September - november
Najaarstrek

November - februari
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Zie ook
maatregelfactsheet:
•	Bermen en
groenstroken
• Gifgebruik
• Sportvelden
• Stadsbomen
•	Vogelvriendelijke
parken
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Overwintering

•	Er blijven meer mannetjes dan vrouwtjes overwinteren in
Nederland. Mannetjes zijn agressiever en meer territoriaal.
• Tijdens milde winters en voldoende voedselaanbod subzang.
•	Buiten het broedseizoen wordt het dieet veelal aangevuld met
bessen en (val)fruit.

Inrichting

Beheer/maatregelen

•	Van weiland tot wegberm: merels weten
er hun voedsel te vinden. Leg bijvoorbeeld
grasveldjes aan in combinatie met
besdragende struiken, fruitbomen en
sierbeplanting waar merels voedsel kunnen
zoeken.
•	Struiken, hagen, klimop of lage bomen
aanplanten om in te broeden of dekking te
zoeken.
•	In de winter vormen bessen, door hun
hoge vitaminegehalte, een belangrijke
voedselbron voor merels. Op de bloemen
komen weer insecten af. Bekijk onze
bessenkalender op vogelbescherming.nl/
populaire-bessenstruiken-bij-vogels.
•	Schakel een Tuinvogelconsulent in via
vogelbescherming.nl/persoonlijk-tuinadvies
voor advies op maat voor uw tuin.

•	Gebruik geen gif. Merels zoeken hun
voedsel op de grond en worden daardoor
gemakkelijk blootgesteld.
•	Snoei buiten het broedseizoen, om
blootstelling van nesten te voorkomen.
•	Snoei niet alles in hetzelfde jaar, maar om
en om.
•	In de winter eten merels graag van de
bessen van de klimop. Snoei de klimop na
de winter om de bessen te behouden.
•	Hark in de herfst de blaadjes onder de
struiken en in de borders. Daar schuilen
insecten onder en het is goed voor
wormen; zo helpt u de merel, die daar weer
op afkomt.
•	Merels profiteren van vogelvriendelijk
bermbeheer (zie factsheet Bermen en
groenstroken).
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Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/merel
Of stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700

