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3. „Purple martin", Prog-w* SM&IS, 8 en 15 Oct. op Cura9ao.
4. „Cliff swallow", P^roc/ie/jdow ^yrrAonote, 9 Oct. tot 30 Nov. op
Curacao en Bonaire.
5. „Bank swallow", iüi^tm'a n'/>ana, 4 Oct. op Curasao; 3 Nov. op
Bonaire.
6. „Wood thrush", Jfy/ocicA/a mwste/itta, 30 Oct. op Curacao.
7. „Olive-backed thrush", Hy/ocicMa Ms/i</ata, 23 Oct. op Curacao.
5. „Red-eyed vireo", Fireo o/ifaceMs, 7 Oct. op Curacao.
9. „Bay-breasted warbler", £)endroica castawca, 28 Oct. op Cura9ao.
JO. „Connecticut warbler", O^ororm's agt/is, 15 Oct. op Curacao.
11. „Mourning warbler", O^ororms ^>/it/ade//>Aja, 1 Nov. op Curacao.
J2. „Scarlet tanager", PtVanga o/j't/acsa, 24 Oct. op Curacao.
JJ. „Bobolink", Do/tcAoMy^r üry.jj'z/orM.s, 8, 17 en 20 Nov. op Bonaire.
14. „Rose-breasted grosbeak", PAe«c<*cus /wrfcwicmwMS, 5 Nov. op Bonaire.
15. „Indigo bunting", Pas^mwo cyanea, 12 Nov. op Curacao.
De meeste van deze vogels zijn bekende doortrekkers of wintervogels
in Venezuela, maar de nummers 2 en 6 zijn onbekend in Venezuela en werden nog nooit zo ver zuidelijk vastgesteld.

Naast de hierboven besproken nachttrekkers is er ook een
categorie van overdag trekkende vogels, die der d a g t r e kk e r s . Hiertoe behoren onder meer de zze>a&<z2>£M, die al vliegend
hun insecten-kostje in de lucht kunnen opvangen. Voor zover
bekend zijn zwaluwen geen broed vogels op de Benedenwindse
eilanden. Alle aldaar vastgestelde soorten zijn trekvogels uit
Noord-Amerika; drie soorten werden reeds opgenoemd in het
hierboven gegeven lijstje van tijdelijke gasten (nrs 5-5). De talrijkste en bekendste zwaluwsoort van de Benedenwindse eilanden
werd nog niet genoemd. Dat is de „barn swallow" (Hmm<fo rMs/i'ca
erytórogas^r), de Noord-Amerikaanse vertegenwoordiger van de
welbekende boerenzwaluw, waarvan hij in het veld door een iets
dieper rossig bruin getinte onderzijde te onderscheiden is. De
boerenzwaluwen verschijnen al erg vroeg in het najaar, meestal
reeds begin September, maar in October en November zijn zij het
talrijkst. Dan scheren zij in kleine troepjes over de droge
koenoekoe-wegen, langs de kaden van de St. Annabaai en het
Schottegat, langs de fel-beschenen riffen van de zuidkust, of
boven de toppen der heuvels, tot boven de Seroe Crist offel. Verreweg de meeste trekken verder, om ergens in het grote ZuidAmerika de winter door te brengen. Tot diep in December echter
troffen wij boerenzwaluwen op Aruba aan en ook in Januari en
Februari werden deze vogels geregeld langs het Rifwater op
Curacao waargenomen. Zij schijnen dus ook op de Benedenwindse
Eilanden te overwinteren.
In tegenstelling tot de verscheidene soorten strandvogels,

