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1. Momenteel kan men in de Zwinstreek vele duizenden kievite.n 
observeren. 
0 e herfsttrek heeft voor deze soort vooral "plaats in september/oktober. 
Daarna neemt die sterk af tot vorst en eventuele sne~uw val deze 
vogels weer verder doen trekken. 
Vele vogels blijven in onze streken overwinteren bij zacht weer; bij 
streng winterweer zo eken ze echter mildere streken op. F sitelijk 
brengen kieviten net onder de vorstgrens de winter door. 

2. In deze periode van het jaar is het Zwin merkwaardig als slaapplaats 
voor vele duizenden vogels. 
Meer dan .4.0 0 0 meeuwen (vijf soort~>n), meer dan 60 0 wulpen, 
ongeveer 40 0 kemphanen, zeer veel kieviten en enkele honderden 
{so-ms duiZenden) kol- en gr~Uw e ganzen kam en er de nacht doorbrengen. 

Meerdere duizenden kauwtjes kunnen er op de zogenaam de 
"voorverza m elplaats11 worden waargene men, net voor ze hun eigenlijke 
slaapplaats gaan opzoeken die zich in de nabijgelegen "z winbosjes11 

bevindt. 

3. Van half december tot eind januari kan men vele duizenden ganzen 
w a a roem BJl .,in __ de .. ~t.r:eek .. 
De beste plaatsen zijn: de uitgestrekte weidegebieden bjj Dam rn e, 
M eetkerke, de "Uitkerkse polders", Klem skerke en de Z winstreek. 
0 e talrijkste soorten zijn steeds de kolgans en de kleine rietgans. 
De. eerste soort heeft haar broedplaatsen vooral in Siberië ; de tweede 
soort broedt op Spitsbergen. 
Heel wat kolganzen komen in het Zwin overnachten. In het Zwin zijn 
er ook steeds brandganzen en veelal ook rotganzen te zien. 

4. Meer dan 1o0 zilverplevieren verblijven momenteel in' het 
Zwin-reservaat. Deze soort komt hoofdzakeliJ1< uit Noord-Siberië. 
Deze pleViE!r overwintert vooral in schorrengebieden in West-t.uropa. 
Er zijn ook terugmeldingen van geringde vogels vanuit de Atlantische 
kustgebieden tot zeUs in Zuid-Afrika • 

.2.._s n k ele !!! :!!.!!E!!.!!.l!! in .9~!L ~!L !!!Ml!!!.!!!.!L .!!.9 gels .:. 
- twee alechtvalken zijn gereg.eld te zien in het Zwin; 
- drie kleine zilverreigers en twee koereigers verblijven nog steeds 
in of bij het Z win ; 
- geregeld kan men in het reservaat sneeuw-, ijgorzen en 
strandleeuweriken observeren; 
- er is ook een eerste overwinteringsgeval van twee zwartkopmeeuwen. 
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