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bepaalde terreinen rond Schuddebeurs en misschien nog enkele kleinere natuur¬ 

gebieden van groot belang zijn voor het voortbestaan van Saturnia pavonia op 

Schouwen-Duiveland. 

Summary 

Notes on the presence of Saturnia pavonia L. on the island of Schouwen-Duive¬ 

land (Zeeland prov.). It was interesting to observe that males hardly ever paired 

with females of the same brood, whereas wild males were strongly attracted by 

them. 
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Correctie: niet Saturnia spini Schiff., maar Saturnia pyri Schiff. 

door 

B. J. LEMPKE 

In Ent. Ber. 25 : 139 (1 juli 1965) vermeldde ik de vondst van een $ van de 

grote nachtpauwoog te Eindhoven, maar gebruikte daarbij de verkeerde weten¬ 

schappelijke naam. De heer Bogaard was zo vriendelijk mij hierop attent te maken. 

Saturnia spini is veel kleiner en ziet er heel anders uit. Wat te Eindhoven gevonden 

was, is in werkelijkheid Saturnia pyri, dezelfde soort, die in hetzelfde jaar 1964 te 

Rotterdam gevonden was, dezelfde soort ook, die in oudere Nederlandse literatuur 

vermeld is. Er zijn nu dus twee autentieke in Nederland aangetroffen exemplaren, 

merkwaardigerwijs beide wijfjes. 

De soort wordt ook door Sepp beschreven en afgebeeld (Nederl. Ins. 3 : 107— 

112, pi. XXXI, XXXII en XXXIII. Een vindplaats wordt door hem niet vermeld. 

Hij schrijft, dat hij 11 juni 1805 achttien eieren van zijn vriend A. M. Labou- 
chere kreeg, afkomstig van een bevrucht wijfje. Overigens zou ik wel graag willen 

weten, hoe iemand midden in die woelige tijd, toen de verbindingen met het bui¬ 

tenland wel heel slecht geweest zullen zijn, aan kweekmateriaal van dit dier ge¬ 

komen is. Dat het een inteelt van veel jaren geweest is, is niet aan te nemen. Dat 

lukt bij vlinders zonder degeneratieverschijnselen maar zelden. 

Ik ben de heer Bogaard zeer erkentelijk, dat hij mij zo snel op de fout attent 

maakte, zodat een vlugge correctie gelukkig mogelijk is. 

Summary 

In Ent. Ber. 25 : 139 a specimen of Saturnia spini was mentioned, met with at 

Eindhoven in 1964. This is not correct: it was a representative of Saturnia pyri 

Schiff. In the same year another female of this species was taken at Rotterdam. 
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