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De weersvoorspelling was nou niet echt goed te noemen. Veel wind, maar de zon liet zich veel meer 
zien dan voorspeld was. Met goede 15 deelnemers, uit diverse delen van ons land gekomen, gingen 
we op pad. De eerste bijzonderheid was geen libel maar een vogel. Een mannetje Wielewaal liet zich 
even mooi zien in de top van een boom. Een soort die ook in de Gelderse Poort erg zeldzaam is 
geworden. Hierna was het de beurt aan de Kanaaljuffer die een kleine langzaam uitbreidende 
populatie heeft bij de grote zandwinplas in de Millingerwaard. Tot een 15 exemplaren lieten zich 
mooi uit de wind zittend bekijken. 
 

 
Kanaaljuffers 

 
Doordat het in het voorjaar amper geregend heeft, zijn alle ondiepe plassen van de Millingerwaard 
opgedroogd. Dit heeft ook effect gehad op de later in het seizoensoorten als heidelibellen en 
glazenmakers. Hun aantallen zijn veel lager dan in de afgelopen jaren. Hierdoor waren we blij met 
een enkele Steenrode-, Bloedrode- en Bruinrode heidelibel. Verder nog een zwervend mannetje 
Zwarte heidelibel. Elk jaar worden wel enkele exemplaren van deze soort rond deze tijd gezien in de 
Millingerwaard. De dag eerder waargenomen Bandheidelibel liet zich echter niet zien. Glazenmakers 
lieten zich helemaal niet zien die dag. De Grote keizerlibel wel en voor  twee deelnemers die na de 
excursie nog even fotograferen bij de grote zandwinplas hadden nog een andere keizerlibel. Die 
zagen daar nog een mannetje Zuidelijke keizerlibel voorbij vliegen. Verder een mannetje Vuurlibel, 
Gewone oeverlibel, Kleine- en Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Watersnuffel, Gewone pantserjuffer 
en Zwervende pantserjuffer. Andere diersoorten als Koninginnepage, Gele luzernevlinder en 
Sikkelsprinkhaan waren gelukkig ook mooi te zien. 
Vlak voor het einde van de excursie vloog er nog een jonge Zwarte ooievaar laag over ons heen. Zo 
eindigde hierna weer een zeer gevarieerde excursie met hopelijk volgende keer meer libellen… 



 
Sikkelsprinkhaan 

 
Juveniele Zwarte ooievaar 


