
 

 

DWHC info-brief april 2022 
 
In de ‘corona-jaren’  was alles anders, zo ook het verzenden van de DWHC Info-brief. Dit wordt nu weer opgepakt 
en hierbij ontvangt u de eerste Info-brief van 2022. Deze info-brief is ook als pdf te vinden op de DWHC website: 
https://dwhc.nl/informatie-brieven/ 
 
Website verhuisd 

 

De DWHC website is begin dit jaar verhuisd. Daardoor waren in het begin 
bepaalde pagina’s niet meer opvraagbaar (404 error), of de link ging naar de 
UU website van Faculty of Humanities. De meeste problemen zijn hersteld, 
maar er wordt nog aan de site gewerkt, waardoor af en toe linkjes (tijdelijk) 
niet werken. Mocht u op  onze website een 404 scherm krijgen i.p.v. het 
verwachte DWHC-bericht, dan graag even een mailtje naar  
m.montizaan@uu.nl 

 
Resultaten 1e kwartaal 2022 van het speerpuntdier de Merel - april 

 

In het jaar van de Merel, is deze vogelsoort in 2022 ook het speerpuntdier bij 
DWHC. In het eerste kwartaal van 2022 heeft het DWHC 24 Merels 
binnengekregen, waarvan er 23 konden worden onderzocht op doodsoorzaak. 
Van de onderzochte 23 Merels was het merendeel mannelijk (17/23). Van de 
17 mannelijke Merels was bij 10 dieren trauma de doodsoorzaak. Klik hier 
voor het hele bericht.  

 
Franse hartworm bij vos en wolf - maart 

 

In 2021 heeft DWHC bij de helft van de tien onderzochte vossen een 
longontsteking vastgesteld die werd veroorzaakt door infectie met de Franse 
hartworm . Ook bij twee van de vier in 2021 onderzochte wolven, werd een 
uitgebreide longontsteking door de Franse hartworm vastgesteld. Klik hier 
voor het hele bericht. 

 
Vragen en antwoorden over vogelgriep bij in het wild levende vogels - februari 

 

Deze winter (2021/2022) is het aantal meldingen van dode watervogels en 
roofvogels zeer groot en komen de meldingen ook uit gebieden waar het 
voorheen niet voorkwam. Klik hier voor de vragen en antwoorden over 
vogelgriep bij in het wild levende vogels. 

 
Bunzing en vossen besmet met vogelgriep - januari 

 

Niet alleen vogels, maar ook wilde zoogdieren gaan dood door de huidige 
circulerende vogelgriepvirus H5N1. Nadat dit bericht op 22 januari was 
verschenen, is het vogelgriepvirus ook nog vastgesteld bij een otter in 
Flevoland en een das in Gelderland. Klik hier voor het hele bericht met daarin 
zowel een filmpje van de bunzing als de das met neurologische verschijnselen 
door H5N1. 
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Merel DWHC speerpuntdier 2022 - januari 

 

De merel is één van de talrijkste tuinvogels in Nederland, maar toch zien we 
steeds minder Merels. Het usutuvirus dat in de herfst van 2016 voor het eerst 
bij Merels in Nederland werd vastgesteld, heeft vermoedelijk bijgedragen aan 
de sterke daling van de aantallen sinds 2016. Echter, de achteruitgang was 
reeds voor 2016 zichtbaar in de Sovon-telgegevens. Om meer te weten te 
komen over de Merel, hebben Sovon en de Vogelbescherming het jaar 2022 
uitgeroepen tot ‘Jaar van de Merel’ . Het DWHC sluit zich daarbij aan met de 
Merel als speerpuntdier van 2022. Lees hier het hele bericht.  

 
Afrikaanse varkenspest bij wild zwijn in Noord-Italië - januari 

 

Op 10 januari 2022 verscheen op de website van de OIE het bericht dat bij 
een wild zwijn in Noord-Italië Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het wild 
zwijn werd op 5 januari dood gevonden in Ovada in de  provincie Alessandria, 
in de regio Piëtmont. Hetzelfde genotype 2 werd gevonden dat momenteel in 
Europa circuleert. 

 
Reeën met kaal ogende plekken: ‘Haarbruchsyndrom’ – oktober 2020 

 

Dit bericht is al van eind 2020, maar momenteel zeer actueel. De eerste 
maanden van dit jaar heeft DWHC weer meerdere foto’s en vragen gekregen 
m.b.t. reeën met zeer korte haren of zelfs met deels kale huid die soms tot 
bloedens toe is geschuurd. Vandaar deze link naar een ouder bericht. 

 
 
Voor het aanmelden en afmelden van de DWHC nieuwsbrief, kunt u mailen naar m.montizaan@uu.nl 
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