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Weeskinderen
Het was een opvallend goed jaar voor de ‘weeskinderen’ in ons 
land. Naast rood, zwart en karmozijn weeskind heeft blauw wees-
kind zich ook al flink uitgebreid. Maar het kleurenpallet breidt 
zich verder uit met het eiken-, grijs, wit en klein geel weeskind. 
De laatste soort werd deze zomer voor het eerst in Nederland 
gezien. Het zeldzame wit weeskind werd met dertig meldingen 
relatief veel gezien, waarbij zelfs enkele rupsen zijn gevonden. 

Geelvlekheidelibel
Eerder schreven we al over de achteruitgang van de geelvlek-
heidelibel. Dit jaar werden er weer relatief veel gezien en dan 
vooral in de noordelijke helft van ons land. Op enkele plekken 
verbleven een of meer exemplaren voor langere tijd zoals in 
Vierhouten (GD), Fochteloërveen en de Merskensheide (FR). Vele 
libellen liefhebbers maakten van de gelegenheid gebruik om deze 
soort nog een keer te kunnen zien in eigen land.

Geraniumblauwtje
In Numansdorp werd eind juni een geraniumblauwtje gemeld. De 
vlinder wist eitjes te leggen en in augustus en september konden 
meerdere vlinders worden bewonderd. En dat gebeurde ook 
door tientallen vlinderliefhebbers die zich keurig aanmeldden bij 
de bewoners en zo deze bijzondere soort konden fotograferen. 
Inmiddels is het te koud geworden en deze soort zal het buiten 
niet overleven.

Derde generatie
De meeste soorten waren dit jaar door het warme voorjaar en de 
droge zomer al vroeg uitgevlogen. Zo leek augustus een vrij vlin-
derloze maand te worden. Gelukkig hebben in dit soort situaties 
veel soorten een extra generatie. Er zijn diverse heideblauwtjes, 
kleine ijsvogelvlinders en groot dikkopjes gemeld, maar ook dag-
pauwoog en icarusblauwtje hadden een extra generatie en dat is 
voor deze soorten heel bijzonder. 
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