
14 4e jaargangnummer 1, februari 1989

Een Grote nachtpauwoog in Nunspeet

Aart Smit

Twee maanden nadienkreeg ik de vlinderon-

der ogen. De vlinderhad een spanwijdte van

142 mm. Het bleek een vrouwelijk exemplaar

van de Grote nachtpauwoog (Saturnia pyri)

te zijn. Het dier lag los in een plastic doosje

en was al ontelbarekeren aan vrienden en bu-

ren getoond. Door het heen en weer husselen

was de de vlinderhelaas beschadigd. Een an-

tenne was afgebroken en ook waren de vleu-

gels beschadigd.

Daar het naar mijn idee nietwas uitgesloten

dat het om een trekvlinder zou gaan, stelde ik

telefonisch de heerLempke van het Taxono-

misch Instituut van deze vondst op de hoogte.

Naar zijn overtuiging was het onmogelijk dat

deze zwaargebouwde vlinderop eigen kracht

de afstand van Zuid-Europa naar Nunspeet

had kunnen afleggen. Ook bij onze inheemse

nachtpauwogen is er een

zekere onwil tot vliegen en zijn de vrouwtjes,

die de mannetjes door middel van geursigna-

len naar zich toe lokken, met geen stok tot

vliegen te bewegen.

Het enige wat overbleefwas het dier in dode

toestand te fotograferen. In een artikeltje van

een plaatselijk weekblad signaleerde ik deze

vondst, hopende op een reactie. Was de vlin-

deruit de verzameling van een kweker ont-

snapt? Als pop met een hout-of plantenzen-

ding onopzettelijk ingevoerd?

Het zal ten eeuwige dage een raadsel blijven,

vrees ik. De enige reactie kwam van de oors-

pronkelijke vinder, die zich met gezwinde

spoed het dier weer toeigende om het in een

plastic omhulsel te laten verstoffen.

Waarom dit is geschreven? Wel, het is een

kwestie van vastleggen, zodat deze waarne-

ming niet in de vergetelheid raakt!

□

Op 26 juni 1984 voerden twee mensen van de gemeentelijke plantsoe

nendienst werkzaamheden uit in de

Nunspeetse straten. Eén van hen

zag tegen een boom een fors uitge-

vallen vlinder zitten. Het was zo’n

onwaarschijnlijk groot beest, dat de

vlinder on-Nederlands voorkwam.

Het dier leefde, werd meegenomen

en kwam via de plaatselijke politie

terecht bij iemand die een soort eer-

ste hulp voor dieren had. Daar werd

met suikerwater getracht de vlinder in leven te houden. Het mocht he

laas niet baten en de vondeling gaf de geest.

Waarkomt de Grote nachtpauwoogin

Nunspeet vandaan?
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