De Werkgroep Casarca Nederland doet onderzoek naar de herkomst van de casarca’s die in de zomer op het Eemmeer ruien. Vorig jaar gaf de Vogelwacht een
subsidie. Sjoerd Dirksen (lid werkgroep en VWU) geeft hieronder het laatste
nieuws.

LAATSTE NIEUWS CASARCA’S
Sjoerd Dirksen
Ook dit jaar zijn er casarca’s gevangen en van een gele halsband voorzien: 64 op
het Eemmeer, 2 op De Kreupel en 2 (jongen) in Limburg.

Casarca P8, man, 23 juli 2014 - Geerke Eggenhuizen

De aantallen op het Eemmeer bleven lang achter bij 2013. Mogelijk hangt dit samen met een verminderde beschikbaarheid van waterplanten - ook andere soorten die waterplanten eten kwamen later en in lagere aantallen. Uiteindelijk zaten
er op 22-7 ruim 600. Onze enige nog actieve zendervogel bevestigde het beeld:
hij is in juni en juli twee keer een nacht in het Eemmeer geweest, de tweede keer
na een dagenlange zwerftocht door NO-Nederland, maar beide keren vertrok hij
na één nacht direct weer naar het Niederrhein gebied in Duitsland. Eemmeer afgekeurd voor dat moment.
We hebben in de gaten gehouden of er op andere locaties ruiers zouden opduiken, bijvoorbeeld Lauwersmeer en IJsselmonding. Tot onze verrassing bleken er
in ieder geval 175 te ruien bij De Kreupel in het IJsselmeer. Daar zijn inmiddels
ook 2 vogels van een halsband voorzien.
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Van de halsbanden van vorig jaar hebben we in de herfst en winter aardig wat
aflezingen gekregen. Veel vogels gaan naar de Niederrhein en het Ruhrgebied.
Sommige gingen van daaruit verder zuidwaarts, andere werden zonder tussenstop
gemeld uit het zuiden van Duitsland (zowel Baden-Würtemberg als Beieren) en
Zwitserland. In de broedtijd was het aantal vogels dat gemeld werd niet groot,
maar deze casarca's zaten in dezelfde gebieden in Duitsland en ook Zwitserland.
Sommige zijn in de zomer in Nederland, vooral op het Eemmeer terug gezien,
maar minder dan verwacht.
Op dit moment (eind augustus) zitten op het Eemmeer en in de Eempolders nog
groepen casarca’s. We roepen iedereen op deze te checken op vogels met halsbanden en deze aflezingen door te geven via www.geese.org. De halsbanden die
we dit jaar gebruikt hebben zijn iets hoger (en beter afleesbaar) dan het type dat
we vorig jaar gebruikten. Altijd van onder naar boven aflezen, altijd eerst een letter dan een cijfer.
Ook op verschillende andere plekken in Nederland zitten groepen casarca’s waarin
vogels met halsbanden uit het Eemmeer worden afgelezen. Van de vogels die we
dit jaar hebben geringd zijn er ook al weer minstens zeven in Duitsland gezien
(Niederrhein en Münster) en één zelfs al weer in Zwitserland.

Verschillende halsbanden en pootringen
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