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Indledning
Faunaen af guldsmede og vandnymfer i National park Thy (og i 
Thy i det hele taget) var før denne un der sø gelse dår ligt kendt. 
På grund af nationalparkens sta tus som et af landets største 
sammenhængende natur om råder, inkl. mange søer kendt for 
deres høje vand kva litet og lave næ ringsstofbelastning, var 
det forventeligt, at denne akva tiske dyregruppe måtte være 
rigt repræsenteret. Natio nal parkens klarvandede og nærings
fattige søer kunne po ten tielt huse nogle af de mere krævende 
arter, ligesom det er tilfældet med floraen og med andre 
grupper af orga nis mer.
I en stor undersøgelse over reservatet Vejlernes guld smede
fauna, afsluttet i 2018 (Kjeldsen 2019), blev det afdækket, at 
dette store sumpområde lidt øst for na tio nal parken husede 
en endog meget interessant guld sme de fauna både hvad angår 
kvalitet og kvantitet. Her blev fundet adskillige rødlistearter, 
heraf flere med landets største kendte bestande, flere nye fund 
for Nord jyl land samt en art, som i Danmark kun er kendt fra 
Vejler om rådet (Baltisk Mosaikguldsmed).
Vejlerundersøgelsen inspirerede til at foreslå, at en lig nende 
undersøgelse kunne udføres i Nationalpark Thy. Nationalpark
fond Thy støttede forslaget, og takket være en generøs bevil
ling fra 15. Juni Fonden kunne undersøgelsen iværksættes i 
som me ren 2019. Natur styrelsens distrikt Thy gav adgang til at 
fær des på de ellers lukkede skovveje, så det praktisk/logistisk 
kunne lade sig gøre at komme rundt og dække et re præ sen ta
tivt udvalg af habitater.
Nationalparken er relativt velundersøgt hvad angår fugle og 
planter, særligt gældende for de dele som er udpeget som 
NATURA 2000område og derigennem inkluderet i NOVANA
pro gram met. Herved kendes ikke bare status, men udvik lin
gen føl ges lø bende. Tillige er bl.a. ud bre delsen af mosser og 
laver i na tio nal parken un der søgt, og i denne artsgruppe er der 
gjort nye fund af hidtil ukendte arter samt formodet uddøde 
arter for Danmark. 
Mange artsgrupper ved man imidlertid stadig kun lidt om, 
dvs. der er ikke et grundlæggende kendskab til ud bre del sen 
i nationalparken, endsige en løbende overvågning. Og visse 
arters reaktion overfor forandringer i miljøet er så sensitiv, at 
bestandsforandringer ikke nødvendigvis repræ senteres gennem overvågning af fugle og planter. Mange arter af guldsmede og 
vandnymfer er så specifikke i deres habitatkrav, at de kan være på vir ke lige af selv mindre forandringer i habitaten, og derfor 
fungerer de som gode indi ka torer for natur til stand. Generelt gælder, at tilvejebringelse af viden indenfor alle artsgrupper 
(med en ønskværdig efter føl gende løbende overvågning) vil kunne forbedre grundlaget for at prioritere indsatsen for bio di
ver si te ten i natio nal parken.
Ved kortlægning af guldsmedefaunaen i nationalparken har det derfor været ambitionen at tilvejebringe ny viden om, hvor 
man finder hvilke arter i nationalparken, herunder en kvantificering af hyppighed hos de enkelte arter. Ligeledes skulle un
der sø gel sen tydeliggøre, om særlige arter er karakteristiske for natio nal par kens forskellige habitater. Det har været afgø
rende, at dataindsamlingen er foretaget på en reproducérbar måde, så kortlægningen kan repeteres og lang tidsforandringer 
detek teres.
Registreringerne af arterne skulle samtidig bidrage til den anden danske atlasundersøgelse af guldsmede og vand nym fer, 
Atlas II (se projekthjemmesiden guldsmedeatlas.dk), som gennemføres i årene 201923. Eftersom undersøgelsen kommer 
året efter afslutningen af den første landsdækkende atlasundersøgelse (201418), kan resultaterne meget syn ligt og direkte 
sam men lignes med den aktuelle viden på området. Un der søgelsen bidrager dermed til en generel op byg ning af viden om 
guld smede faunaens udbredelse og hyp pig hed. Undersøgelsens resultater indgår således i en større sam men hæng og kan f.eks. 
også sup plere NOVANAovervågningen ved at være med til at identificere hidtil ukendte leve steder. Særligt fund af rød lis tede 
arter og arter med meget specifikke habitatkrav kan have stor betydning i forhold til for valtningen, og kan bidrage til at mål
rette midler og indsatser i nationalparken.

Fireplettet Libel under forvandling, Nors Bagsø.
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Udgangspunktet før denne undersøgelse var som nævnt en beskeden viden om guldsmedefaunaen i National park Thy. Nu ved 
undersøgelsens afslutning er den en af de bedst undersøgte i landet, og på trods af de åbne, forblæste kystnære miljøer er 
der konstateret en stor diversitet. Der er i undersøgelsens løb gjort over ras kende nye fund, her kan sær ligt fremhæves Brun 
Kejserguldsmed som ny art for Nordjylland, en hidtil uset stor invasion af Rødåret Hedelibel (også ny for Nordjylland), samt 
overraskende nye fund af rød liste arterne Huevandnymfe, Måne vand nymfe og Lille Farve vand nymfe. I det hele taget gælder, at 
for samt lige forekommende arter i national par ken er vores viden blevet langt bedre. De otte atlaskvadrater, som dækker det 
meste af nationalparken, er nu blandt de artsrigeste i Nordjylland med til sammen 33 arter. Til sam men lig ning kan nævnes, 
at de nord jyske naturområder med flest kendte guldsmede/vand nymfe arter, Vejlerne og Lille Vildmose, huser hen holds vis ca. 
35 og 32 arter.  På nationalt plan er kvadraterne med flest arter (i sø høj landet omkring Silkeborg og ved Skjern Enge) oppe på 
3840 arter guldsmede og vandnymfer.
At foretage en guldsmedeundersøgelse i nationalparken er særligt relevant i disse år; siden udgivelsen af bogen ’De danske 
guldsmede’ (Fogh Nielsen 1998) har denne dyregruppe undergået store forandringer. Flere arter som tidligere ansås for at 
være særdeles sjældne har vist sig at være mere udbredte (eller er siden blevet mere udbredte), og ad skil lige helt nye arter er 
indvandret til landet sydfra og har etableret sig. Der er således tale om en fauna, hvor der sker en løbende udvikling, og det vil 
derfor være værdifuldt i fremtiden at gentage undersøgelsen.
Ud over den tilvejebragte nye viden om arternes udbredelse og hyppighed er der nu bedre forudsætninger for at tage hensyn 
til guldsmede og vandnymfer i forvaltningen af nationalparken, og ved fremtidig gentagelse af undersøgelsen at vurdere for
an dringer af bestandene.
Undersøgelsen har ligeledes bidraget til øget offentlig interesse om guldsmedene i Thy; der er produceret to udsen del ser i Na
tio nal parkTV (tilgængelige her: http://nationalparktv.blogspot.com/), og der har været bragt artikler i dag bla dene Nord
jyske og JyllandsPosten om undersøgelsen. Nyheden om fundet af Brun Kej ser guldsmed blev desuden nævnt i et stort antal 
medier.
Alle fotos i rapporten er taget af forfatteren under feltarbejdet, med undtagelse af ét foto taget af Kent Olsen. Kun i ganske 
enkelte tilfælde, hvor der ikke har været nye fotos fra 2019, er der tale om arkivfotos (nævnt i billedteksten).
Kortene i rapporten er udarbejdede i programmet QGIS på baggrund af bl.a. frie data fra OpenStreetMap og Styrelsen for 
Data forsyning og Effektivisering, tilpasset til det lokale område.
15. Juni Fonden og Nationalparkfond Thy takkes for den økonomiske donation, som gjorde denne undersøgelse mulig. Anna 
Gudrun Worm takkes for et godt samarbejde omkring undersøgelsens tilrettelæggelse. Naturstyrelsen Thy takkes for færd
sels tilladelse, og Poul HaldMortensen, Ib Nord Nielsen, Henrik Schjødt Kristensen og Per Kynde takkes for kommentarer til 
de an vendte sted navne i rapporten.

Tømmerby, april 2020
Jørgen Peter Kjeldsen  / ornit.dk

Sort Hedelibel han og hun i parring, Per Madsens Kær.
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Undersøgelsens metodik
Ud fra en analyse af naturtyper i nationalparken er i samarbejde med nationalparkens landskabsforvalter Anna Gudrun Worm 
udvalgt 16 repræsentative lokaliteter, som indgår i undersøgelsen. Særligt vægt er lagt på at inkludere kendte lokaliteter ka
rak teriseret ved en specialiseret og krævende flora, idet høj score af naturkvalitet indenfor én artsgruppe ofte følges af andre 
artsgrupper.
Hver lokalitet er besøgt 10 gange i løbet af feltsæsonen (to gange pr. måned i månederne majseptember). Der er brugt fem 
felt dage pr. ”runde” af besøg – så antallet af lokaliteter er tilpasset, så det passer med fem dage i felten. Alle besøgene fandt 
sted in den for de timer på døgnet, hvor der er størst aktivitet hos guldsmede og vandnymfer – generelt fra ca. kl. 10 til ca. kl. 
17 (som mer tid), og blev lagt på dage, hvor vejrbetingelserne var så tæt på optimale som muligt – dvs. solskin og mindst mulig 
vind.
De forskellige arters flyvetid over sæsonen er meget forskellige, og arterne 
med kortest flyvetid kan være på vingerne i bare totre uger – derfor er un
der søgelsen tilrettelagt med spredningen i besøg over hele sæsonen. Enkelte 
sentfly vende arter kan sta dig ses i oktober, men kun arter som også vil kunne 
regi stre res i september. Derfor – og fordi oktober som regel har få dage med 
guld smedevenligt vejr – er det valgt at udelade denne måned fra undersøgelsen.
Specielt gennemgangene under runde 1 og 2 i maj samt runde 9 i september var 
præget af lange perioder med blæsende vejr. Af denne grund – og fordi sæsonen 
kom sent i gang i 2019 – blev der afveget en smule fra grundskemaet, hvor run
derne skulle ligge indenfor halvmåneder majseptember.
Habitaten på lokaliteterne og dens lokale udstrækning varierer, hvilket påvirker 
metodikken. Typisk består den af en gennemgang af en rørbræmme eller en 
sumpet zone i skridtstøvler eller waders. I nogle tilfælde har der kunnet laves 
en gennemgang af hele bredden rundt om en sø, i andre tilfælde er der udvalgt 
en prøvestrækning, som er gået frem og tilbage (i disse tilfælde har den ene 
gennemgang været langs vandfladen, den anden bag rørbræmmen/sumpen). 
Metoden til registrering af dyrene består af: 

1) Identifikation ved hjælp af håndkikkert med god nærgrænse for fokus. I tilfælde, hvor der kan være tvivl om bestem
melsen, tages fotos og dyrene bestemmes efterfølgende.

2) Optælling på stedet. Selv i tilfælde, hvor der er stor tæthed af dyr, hvilket især kan ske med visse arter af vandnymfer og 
hedelibeller, foretages et kvalificeret estimat af størrelsesorden.

3) Geografisk refereret indtastning i Naturbasen (www.naturbasen.dk), i de fleste tilfælde via app direkte i felten, men i 
tilfælde af efterfølgende bestemmelse af dyrene kan det ske ved computeren hjemme på kontoret. Den enkelte ind tast
ning indeholder følgende data: dato, koordinater, art, antal og adfærd – sidstnævnte opdelt på rastende/fouragerende/
omkringflyvende/territoriehævdende/i parring/æglæggende. Særligt fokus gives de sidste to kategorier, da de om
handler reproduktion lokalt.

Blandt de arter som forekommer i Thy er det stort set udelukkende hedelibeller, som i visse tilfælde kan udgøre egentlige ud
fordringer i forhold til sikker artsbestemmelse. Derfor har en del flyvende hedelibeller kun kunnet registreres som ”Hede libel 
sp.”. Endvidere er en mindre andel af iagttagne vandnymfer (som oftest på grund af afstand eller urolig adfærd) ikke blevet 
sikkert bestemt, men de er noteret som ”Vandnymfe sp.”.
Afhængigt af tætheden af dyr er der foretaget ny optælling og indtastning med ca. 10 meters mellemrum, således at der ved 
efterfølgende dataudtræk og præsentation via GISværktøj er muligt af fremstille præcise kort over fundene.
Ud over de udpegede lokaliteter er samtlige fund af guldsmede og vandnymfer i nationalparken registreret ved transport mel
lem lokaliteterne. Under den indledende runde i maj blev opsøgt et antal ekstra lokaliteter for at vurdere deres potentiale som 
”faste” lokaliteter. Der blev brugt fem ekstra dage med henblik på at finde de bedst egnede og mest repræsentative lokaliteter 
spredt over det meste af nationalparken. Der er således i alt anvendt 55 feltdage på undersøgelsen.

start slut
1 08. maj 20. maj

2 23. maj 07. juni

3 10. juni 18. juni

4 19. juni 30. juni

5 05. juli 14. juli

6 16. juli 25. juli

7 02. august 14. august

8 21. august 26. august

9 31. august 19. september

10 21. september 27. september

Tabel 1. Start- og slutdato for de gennemførte 
runder af besøg på de 16 faste lokaliteter.
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Fig. 1. Kortet viser alle fund i nationalparken af guldsmede og vandnymfer, med 
markering af de 16 faste lokaliteter:

1. Hansted Mølleå, Abelli
2. Hanstedreservatet (bæk nedenfor Sårup-skrænten)
3. Kokkær Vand ved Tved Klitplantage
4. Vilsødal ved Tved Klitplantage
5. Langsande i Tved Klitplantage
6. Nors Bagsø
7. Nors Sø ved Isbjerg
8. Nors Sø ved badepladsen (Nebel)
9. Vang Sø
10. Røstrimme-søerne, Vangså Klithede
11. Per Madsens Kær, Hvidbjerg Klitplantage
12. Nakorsak-søen, Hvidbjerg Klitplantage
13. Holdensø, Hvidbjerg Klitplantage
14. Bodbjerg Rimmer (Sandkær), Lodbjerg Klithede
15. Lodbjerg Klitplantage
16. Bisole Vande, Lyngby

1 2
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7
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Klimatiske forhold 2019
Temperaturen i forårs og sommermånederne har indflydelse på guldsmedenes udvikling, og dermed tidspunktet for deres 
fremkomst, og samtidig har vejrliget – ikke mindst vindstyrken – stor betydning for chancerne for at kunne registrere dyrene 
i felten.
Efter en sommer i 2018, som var langvarigt varm og insektvenlig, blev sommeren 2019 en mere gennemsnitlig dansk som
mer, præget af mange skift i vejrtype, vekslende mellem lavtrykspassager og korterevarende højtryksperioder. Særligt maj var 
kø lig og blæsende, hvilket gav en sen start på guldsmedesæsonen. Juni, juli og august bød på periodevist stille og varmt vejr 
og gode betingelser for guldsmederegistreringer. September var kølig, nedbørrig og blæsende, særligt en lang peri o de først 
på må neden, hvilket betød at registreringerne vanskeliggjordes, og antallet af de fleste arter dykkede meget hurtigt sidst på 
sæ so nen.

Resultater
1. Udbredelse i atlaskvadrater

Når det gælder udbredelsen i de atlas kvad ra
ter, som omfatter Nationalpark Thy, så kan 
un dersøgelsens resultater sammen lignes 
di rek te med det eksisterende kendskab til situ
a tio nen inden 2019. Fig. 2 viser de otte 10x10 
km at las kvadrater, som omfatter det meste af 
na tio nal par ken, og tabel 2 hvilke arter som er 
regi streret før og under denne undersøgelse.

632-46

628-45

629-45

630-46630-45

631-47631-46

632-47

Fig. 2. Atlaskvadrater i nationalparken.    
Numrene refererer til kolonnerne i Tabel 2.

Agger Tange Syd

Agger/Lodbjerg

Lyngby Stenbjerg

Ålvand Vandet

Klitmøller

Hanstholm 
Vildtreservat
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Art               \               Kvadrat 628_45 629_45 630_45 630_46 631_46 631_47 632_46 632_47 Samlet
Blåbåndet Pragtvandnymfe 1 2 (1)

Blåvinget Pragtvandnymfe 1 1 (1)

Almindelig Kobbervandnymfe 1 1 1 6 (3)

Sortmærket Kobbervandnymfe 1 1 5 (2)

Stor Farvevandnymfe 1 1 1 1 1 1 8 (6)

Lille Farvevandnymfe 5 (0)

Almindelig Vandnymfe 1 1 1 1 1 7 (5)

Flagermusvandnymfe 1 1 6 (2)

Hesteskovandnymfe 1 1 6 (2)

Spydvandnymfe 1 6 (1)

Månevandnymfe 1 3 (1)

Huevandnymfe 3 (0)

Rødøjet Vandnymfe 1 5 (1)

Rød Vandnymfe 1 1 1 5 (3)

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 1 1 1 1 6 (5)

Brun Mosaikguldsmed 1 1 1 1 1 1 1 1 8 (8)

Blå Mosaikguldsmed 1 1 1 1 5 (4)

Siv-Mosaikguldsmed 3 (0)

Brun Kejserguldsmed 1 (0)

Stor Kejserguldsmed 1 1 6 (2)

Håret Mosaikguldsmed 1 4 (1)

Grøn Smaragdlibel 1 1 6 (2)

Glinsende Smaragdlibel 1 5 (1)

Fireplettet Libel 1 1 1 1 1 6 (5)

Blå Libel 1 1 1 3 (3)

Stor Blåpil 1 1 1 1 1 1 7 (6)

Lille Kærguldsmed 1 1 1 3 (3)

Sort Hedelibel 1 1 1 1 6 (4)

Blodrød Hedelibel 1 1 1 6 (3)

Stor Hedelibel 1 1 6 (2)

Almindelig Hedelibel 1 1 1 5 (3)

Gulvinget Hedelibel 2 (0)

Rødåret Hedelibel 6 (0)

I alt 3 (3) 25 (13) 26 (6) 29 (17) 25 (15) 15 (6) 8 (5) 30 (16) 33 (27)
Tabel. 2. Guldsmede/vandnymfearter registreret i Nationalpark Thy i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede pr. 30/9 2019. Kryds=2019. 
Gråblåt=Atlas I 2014-18. I sammentællingerne for kvadrater og arter angiver tal i parentes Atlas I. Rødlistede arter er markeret med rødt.

Som det fremgår, er artslisten for nationalparkens kvadrater i 2019 øget med seks nye arter for området, sammenlignet med 
den foregående atlasperiode – Lille Farvevandnymfe, Huevandnymfe, SivMosaikguldsmed, Brun Kejserguldsmed, Gulvinget 
Hedelibel og Rødåret Hedelibel. Heraf er Huevandnymfe og SivMosaikguldsmed dog kendt fra ældre fund, men ikke fundet 
under Atlas I. Kun for et enkelt kvadrat, Agger Tangekvadratet, er der ikke gjort nye fund – men habitaterne her er heller 
ikke egnede til guldsmede, først og fremmest på grund af saltpåvirkningen af vandområderne. 
Særligt i kvadraterne som rummer de 16 faste lokaliteter er der gjort mange nye fund, ikke mindst i Lyngbykvadratet. Men 
også i kvadrater uden faste lokaliteter er der tilføjet arter, færrest i det lille Klitmøllerkvadrat, som for størstedelens ved
kommende udgøres af hav.
Generelt er diversiteten lavest tæt på kysten og større i nationalparkens østlige egne. Det kan delvist være en effekt af læ virk
ning fra plantagerne – i de helt åbne klitheder er registreringsmulighederne påvirket af, at insekterne bliver mindre synlige 
(søger ly i vegetationen) i situationer med vind.
Fig. 3 og 4 viser grafisk det betydeligt højere artsantal i nationalparkens kvadrater efter denne undersøgelses bidrag til Atlas 
II i 2019, sammenlignet med det samlede Atlas I (fem år 201418) (fra guldsmedeatlas.dk).
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Fig. 3. Atlaskvadrater i 
nationalparken. Relativ 
artsdiversitet under Atlas 
I 2014-18 (varmere farve 
angiver større diversitet).

Fig. 4. Atlaskvadrater i 
nationalparken. Relativ 
artsdiversitet under Atlas 
II, denne undersøgelse 
(varmere farve angiver 
større diversitet).

En af de nye arter for nationalparken i 2019, endda i hele seks kvadrater: Rødåret Hedelibel, Nors Sø ved Isbjerg.
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Resultater
2. De 16 faste lokaliteter

I det følgende præsenteres resultaterne for hver af de 16 faste lokaliteter (placeringen fremgår af Fig. 1).
Under den indledende runde i maj blev opsøgt et større antal lokaliteter for at bedømme deres potentiale som levesteder for 
guldsmede og vandnymfer. Ca. halvdelen af de besøgte lokaliteter blev udvalgt til at indgå i undersøgelsen, ud fra en samlet 
vurdering af stedernes naturkvaliteter og et ønske om at opnå en god dækning af de fleste karakteristiske naturtyper i natio
nal parken – og samtidig afvejet i forhold til tilgængeligheden. Der indgår derfor eksempelvis ikke søer langt inde i Hanstholm 
Vildt reservat eller Ålvand Klithede, da transporttiden ville blive for stor. Der er i stedet valgt andre typiske klithedesøer, og 
dermed er opnået et godt billede af sammensætningen af guldsmedefaunaen i forskellige typiske habitater i nationalparken.

1. Hansted Mølleå, Abelli
Den nederste strækning af åen inden udløbet ved Hanstholm. Åen løber gennem klithedeterræn, er på flere strækninger omgivet 
af rørskov (som bliver slået ned flere gange i sommerens løb) og er svagt mæandrerende. Spredte buske vokser langs åen. Kendt 
sted for pragtvandnymfer fra tidligere indberetninger.                                   
Strækningen gennemgået én vej (tilbageturen gået på vejen). 

Kommentar til resultaterne: loka li te ten er 
relativt artsfattig med kun 11 arter registre ret. 
I to måneder hen over som me  ren var Blå bån
det Pragtvandnymfe en ka rak te ris tisk art på 
lokaliteten. Det er den eneste af de faste loka
li te ter i under sø gelsen hvor denne art op trådte 
med en etableret bestand. Tid li gere er der gjort 
et enkelt fund af Blåvinget Pragt vand nymfe på 
stedet, en art som ellers ikke kendes fra Thy, og 
der har formentlig blot været tale om et strej
fende eksemplar.
I øvrigt var Rød Vandnymfe og Stor Far ve vand
nymfe de talrigste arter på lo ka li te ten, mens der 
af større guld smede var enkelte iagt ta gel ser af 
Blå og Brun Mo sa ik guldsmed, Efter årsMo
saik guld smed, Glin sende Smaragdlibel og Stor 
Kej ser  guldsmed. Det må betegnes som på fal
dende, at der ingen hedelibeller sås – måske på 
grund af lokalitetens nærhed til kys ten.
Ingen guldsmede eller vandnymfer sås på loka
li teten uder runde 1 i maj eller runde 9 og 10 i 
sep tember.

Fig. 5. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 1 Hansted Mølleå.

Lokalitet 1 Hansted Mølleå var den eneste af de 16 faste lokaliteter 
i undersøgelsen med en bestand af Blåbåndet Pragtvandnymfe.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 8/5 2/6 10/6 19/6 8/7 16/7 3/8 24/8 12/9 21/9
Blåbåndet Pragtvandnymfe 1 9 5 19 2 36

Stor Farvevandnymfe 4 5 10 9 28

Flagermusvandnymfe 3 3

Hesteskovandnymfe 2 2

Vandnymfe sp. 1 1

Rød Vandnymfe 3 5 1 2 11

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 1

Brun Mosaikguldsmed 3 3

Blå Mosaikguldsmed 1 1

Stor Kejserguldsmed 1 1 2

Håret Mosaikguldsmed 1 1

Glinsende Smaragdlibel 1 1 2

I alt 0 11 14 10 19 30 2 5 0 0 91

Antal arter 0 4 4 2 5 4 1 3 0 0 11

Tabel 3. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 1 Hansted Mølleå registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

2. Hanstedreservatet, bæk nedenfor Sårup-skrænten
En lillebitte bæk med minimal vandføring, som på denne strækning er totalt ureguleret; bækken mæandrerer gennem klithede-
terræn (den østlige del af strækningen afgræsset af husdyr, den vestlige del kun afgræsset af vilde græssere (krondyr)). Langs 
bækken vokser mange steder tætte lave pilekrat.
Strækningen kun gennemgået én vej (tilbageturen skød genvej over heden).

Kommentar til resultaterne: bækken kunne være en potentiel lokalitet for den sjælde Kongeguldsmed, ud fra kendskab 
til dén arts habitatkrav. Arten kendes dog ikke fra Nordjylland nord for Limfjorden, og blev heller ikke fundet under denne 
undersøgelse. I det hele taget en artsfattig lokalitet med 14 arter registreret (generelt har vandløb lavere diversitet end søer). 
Over halvdelen af observationerne drejer sig om Almindelig Vandnymfe, mens også Rød Vandnymfe her havde en mar kant 
forekomst – den største blandt de 16 faste lokaliteter. I øvrigt udmærkede stedet sig ved et fund af rødlistearten Lille Farve
vandnymfe, og en beskeden forekomst af Rødøjet Vandnymfe (i alt 4) på en for arten atypisk lokalitet.
Ingen guldsmede eller vandnymfer sås på lokaliteten uder runde 1 i maj eller runde 9 og 10 i september.
_

Fig. 6. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 2 Hanstedreservatet.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 18/5 31/5 16/6 23/6 9/7 19/7 13/8 26/8 19/9 22/9
Almindelig Kobbervandnymfe 1 1

Stor Farvevandnymfe 5 2 1 3 11

Lille Farvevandnymfe 1 1

Almindelig Vandnymfe 3 28 13 38 5 14 101

Flagermusvandnymfe 1 1

Hesteskovandnymfe 2 1 3

Vandnymfe sp. 1 1 2

Rødøjet Vandnymfe 1 3 4

Rød Vandnymfe 11 2 18 2 1 34

Brun Mosaikguldsmed 1 2 3

Fireplettet Libel 1 1

Stor Blåpil 1 1

Stor Hedelibel 1 1

Hedelibel sp. 1 3 6 10

I alt 0 11 16 54 16 49 6 22 0 0 174

Antal arter 0 1 7 5 3 7 2 2 0 0 12

Tabel 4. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 2 Hanstedreservatet registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

Lokalitet 2 Hanstedreservatet – bækken slynger sig neden for Sårup-skrænten.
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3. Kokkær Vand ved Tved Klitplantage
Kokkær Vand på heden øst for klitplantagen er en klassisk klarvandet og næringsfattig klithedesø, bl.a. domineret af Tvepibet 
Lobelie og andre karakteristiske planter for denne type søer. Heden rundt om søen er botanisk divers med mange fugtige lav-
ninger hvor der vokser bl.a. flere arter soldug samt Klokkeensian, og Ensianblåfugl flyver. 
Søen er karakteriseret ved adskillige beskyttede vige med sumpede overgangszoner rundt om, tydeligt påvirket af krondyrs 
tramp.
Søens kantzone er kraftigt tuet og vanskelig at færdes i, så ofte blev den gennemgået ved at gå i waders ude i vandet. Den 
gennemgåede strækning var en rundtur rundt om hele søen.

Kommentar til resultaterne: Kokkær Vand er en meget rig guldsmedelokalitet både hvad angår antal arter og indi vi der. 
For sidstnævnte er det undersøgelsens bedste lokalitet, og også artsantallet hører til blandt de højeste. Almin de lig Vand
nymfe var særdeles talrig (næsten halvdelen af summen) gennem det meste af sæsonen, og Almindelig Kob ber vand nymfe 
var dominerende i sensommeren.
Det var også ved Kokkær Vand at Brun Kejserguldsmed – et par i æglægning – dukkede op under gennemgangen 16. juni. 
Ligeledes bemærkedes årets invasion af Rødåret Hedelibel ved denne lokalitet med adskillige eksemplarer, bl.a. æglæggende 
par.
Ud over de nævnte to vandnymfearter var kun Stor Farvevandnymfe almindelig, mens Rødøjet Vandnymfe fandtes på loka
li te ten, men fåtalligt. Derudover var lokaliteten karakteriseret ved mange Firplettet Libel, hedelibeller (særligt Sort Hede li
bel, for hvilken lokaliteten var undersøgelsens bedste), mange Stor Kejserguldsmed men ret få mosaikguldsmede. Og så var 
det undersøgelsens bedste lokalitet for Stor Blåpil.

Fig. 7. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 3 Kokkær Vand.

Sort Hedelibel havde sin største forekomst i 
undersøgelsen ved Lokalitet 3 Kokkær Vand.



Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy 2019
Af Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

12

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 8/5 31/5 16/6 25/6 12/7 24/7 13/8 25/8 19/9 27/9
Almindelig Kobbervandnymfe 25 114 103 373 12 627

Stor Farvevandnymfe 33 19 9 13 22 3 99

Lille Farvevandnymfe 4 4

Almindelig Vandnymfe 4 56 144 229 118 257 148 1 957

Flagermusvandnymfe 2 4 1 7

Hesteskovandnymfe 1 6 7

Vandnymfe sp. 1 4 5

Rødøjet Vandnymfe 7 2 9

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 1 2

Brun Mosaikguldsmed 1 4 1 10 1 17

Brun Kejserguldsmed 2 2

Stor Kejserguldsmed 2 5 9 6 3 25

Glinsende Smaragdlibel 1 1 2

Fireplettet Libel 3 10 52 25 11 1 102

Stor Blåpil 5 7 15 27

Lille Kærguldsmed 3 1 4

Sort Hedelibel 18 1 13 32

Stor Hedelibel 2 1 3

Almindelig Hedelibel 1 1

Rødåret Hedelibel 7 1 8 16

Hedelibel sp. 1 35 12 15 16 28 107

I alt 0 8 118 252 309 344 397 568 30 29 2055

Antal arter 0 2 9 11 10 11 6 9 3 1 19

Tabel 5. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 3 Kokkær Vand registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

4. Vilsødal ved Tved Klitplantage
Kunstig (udgravet) sø vest for Vilsebjerge. I det meste af søens omkreds er bredderne ganske stejle, men især mod syd breder 
søen sig ved høj vandstand ud over det tilstødende fugtige hedeareal. Søen er omgivet af en botanisk afvekslende klithede. Den 
undersøgte strækning går langs søen hele vejen rundt på den høje bred – under de sidste gennemgange efter megen nedbør 
betød det, at strækningen langs sydsiden krydsede ind over nu oversvømmede partier af klitheden.

Fig. 8. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 4 Vilsødal.
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Kommentar til resultaterne: i betragtning af lokalitetens kunstige karakter er den overraskende artsrig. Det var dog 
de to vandnymfearter Almindelig Kobbervandnymfe og Almindelig Vandnymfe som var dominerende, og for sidstnævnte 
regi stre redes næsten lige så mange som på den langt større lokalitet Kokkær Vand.
Invasionen af Rødåret Hedelibel sås også ved Vilsødal, og her blev 25. juni iagttaget et individ af Brun Kejserguldsmed (for
mentlig en genganger fra Kokkær Vand). Den 9. juli fandtes en død Brun Kejserguldsmed, og det drejer sig formentlig om 
samme individ.
I forhold til lokalitetens størrelse sås mange individer af Stor Kejserguldsmed.

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 8/5 31/5 16/6 25/6 09/7 24/7 13/8 25/8 19/9 27/9
Almindelig Kobbervandnymfe 4 63 142 99 3 1 312

Stor Farvevandnymfe 10 12 15 13 3 6 59

Almindelig Vandnymfe 25 324 125 265 66 123 18 946

Flagermusvandnymfe 1 1

Hesteskovandnymfe 2 3 5

Rødøjet Vandnymfe 4 1 1 6

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 1

Brun Mosaikguldsmed 3 2 5

Brun Kejserguldsmed 1 1 2

Stor Kejserguldsmed 1 2 5 5 2 1 16

Grøn Smaragdlibel 1 1

Glinsende Smaragdlibel 2 1 3

Fireplettet Libel 15 8 19 8 50

Stor Blåpil 1 1 2

Sort Hedelibel 1 1 2

Stor Hedelibel 1 1

Rødåret Hedelibel 1 1 3 5

Hedelibel sp. 1 2 9 12

I alt 0 25 357 156 313 160 275 129 3 11 1429

Antal arter 0 1 7 11 9 8 6 6 1 2 17

Tabel 6. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 4 Vilsødal registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

5. Langsande i Tved Klitplantage
Langsande-søen er en lavvandet sø omgivet af nåletræsplantage. I forhold til for få år siden er vandstanden meget højere, og 
sø fladen omfatter nu store arealer som tidligere har ligget som moseagtige partier, tilgroet med bl.a. birketræer og for store 
deles vedkommende gennemskåret af grøfter. Det betyder at lokaliteten nu fremstår med en mosaik af sphagnum- og vandfyldte 
grøfter, vandflade, porsebuske, døde træer m.m.
På grund af de mange grøfter omkring søfladen var færdsel på lokaliteten besværlig og kunne kun gennemføres i waders. Vand-
standen var afgørende for, hvor man kunne færdes, og derfor kunne ikke følges præcis samme rute ved hvert besøg, men det er 
tilstræbt at følge den vestlige del af søen rundt, og mod øst er ruten gået langs den vej, som tidligere delte søen i to dele.

Kommentar til resultaterne: lokaliteten huser en meget rig guldsmedefauna og er blandt undersøgelsens bedste hvad 
angår det samlede antal individer (kun overgået af Kokkær Vand). Artssammensætningen er ret unik blandt de undersøgte 
lokaliteter, og det fremherskende mosepræg og nærheden til plantagen hele vejen rundt har formentlig været afgørende 
for, at det er undersøgelsens bedste lokalitet for arter som Lille Kærguldsmed og Spydvandnymfe. Under artens flyvetid i 
majjuni sås mange Lille Kærguldsmed langs skovvejene i nærheden af søen. I øvrigt var lokaliteten også undersøgelsens 
bedste for Almindelig Kobbervandnymfe, som var meget dominerende ved søen i især sidste halvdel af juli og første halvdel 
af august. Også forekomsten af den meget udbredte Fireplettet Libel havde ved Langsande sin største forekomst blandt de 
undersøgte lokaliteter. 
Rødlistearten Huevandnymfe optrådte i søen under de to første gennemgange i maj; også for denne art blev lokaliteten 
undersøgelsens bedste. Der var i det hele taget en stor diversitet af vandnymfer, med bl.a. også en lille forekomst af Rødøjet 
Vandnymfe. 
I september var vandstanden i søen blevet så høj, at de to sidste gennemgange desværre ikke kunne gennemføres. Havde de 
kunnet gennemføres havde lokaliteten utvivlsomt endt med at blive undersøgelsens individrigeste.
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Fig. 9. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 5 Langsande.

Lokalitet 5 Langsande – oversvømmet mosevegetation med gamle grøfter.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 19/5 31/5 17/6 25/6 13/7 24/7 13/8 25/8 (19/9) -
Almindelig Kobbervandnymfe 87 57 237 224 170 775

Stor Farvevandnymfe 4 4 27 19 8 4 2 2 70

Almindelig Vandnymfe 1 31 26 52 55 3 11 179

Flagermusvandnymfe 5 20 29 19 73

Hesteskovandnymfe 5 25 38 43 2 1 114

Spydvandnymfe 4 21 10 35

Huevandnymfe 16 5 21

Vandnymfe sp. 19 30 3 25 77

Rødøjet Vandnymfe 1 3 4 1 9

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 5 6

Brun Mosaikguldsmed 1 9 10

Blå Mosaikguldsmed 1 1

Stor Kejserguldsmed 3 7 6 1 17

Håret Mosaikguldsmed 1 1

Grøn Smaragdlibel 2 1 3

Fireplettet Libel 60 30 104 27 10 3 234

Lille Kærguldsmed 25 12 64 44 3 148

Sort Hedelibel 2 7 9 18

Blodrød Hedelibel 1 5 1 4 11

Stor Hedelibel 1 4 29 1 14 49

Almindelig Hedelibel 1 1

Hedelibel sp. 1 2 10 68 5 79 165

I alt 135 134 325 314 135 422 244 308 - - 2017

Antal arter 7 10 10 11 7 12 7 11 - - 20

Tabel 7. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 5 Langsande registreret under de ti runder i løbet af sæsonen. De to sidste runder kunne 
ikke gennemføres på grund af for høj vandstand.

6. Nors Bagsø
Nors Bagsø er usædvanlig blandt de undersøgte lokaliteter ved sin frodighed; meget store partier af vandfladen er dækket af 
flydende vegetation, især åkander. At søen er omgivet af løvskov på alle sider bidrager til indtrykket af en atypisk og lettere 
eksotisk sø i nationalparken.
Lokaliteten er gennemgået hele vejen rundt så tæt på vandfladen som muligt; langs syd- og vestsiden er der dog partier, hvor 
det ikke er muligt at komme ned til vandfladen.

Kommentar til resultaterne: Rødøjet 
Vandnymfe er ikke overraskende den almin
deligste art ved søen – denne art er netop 
ka rakteriseret ved at foretrække flydeblads
vegetation. Lokaliteten er langt den største 
for Rødøjet Vandnymfe i undersøgelsen. 
Også begge arter af smaragdlibeller, Grøn og 
Glin sende Smaragdlibel, har i Nors Bagsø 
deres bedste lokalitet i denne undersøgelse. 
Det er helt i overensstemmelse med, at sma
ragd libellerne foretrækker lokaliteter med 
træ vækst nær vandfladen. Ellers bemærkes, 
at Brun Mosaikguldsmed og Efterårs
Mosaik guldsmed her har én af deres stør ste 
fore kom ster, specielt i betragtning af loka li
te  tens beskedne størrelse. Derudover var de 
fle ste registreringer af vidtudbredte arter i 
forventelige antal.

Rødøjet Vandnymfe havde sin største forekomst i undersøgelsen på 
Lokalitet 6 Nors Bagsø, her par i tandem på åkandeblade.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 13/5 23/5 10/6 24/6 8/7 16/7 3/8 23/8 9/9 22/9
Blåbåndet Pragtvandnymfe 1 1

Almindelig Kobbervandnymfe 2 1 3

Stor Farvevandnymfe 11 17 6 6 11 10 3 64

Almindelig Vandnymfe 2 14 26 24 12 17 8 3 106

Flagermusvandnymfe 23 23 9 3 58

Hesteskovandnymfe 1 1 2

Vandnymfe sp. 2 2

Rødøjet Vandnymfe 2 159 136 90 62 47 3 499

Rød Vandnymfe 1 8 1 2 12

Efterårs-Mosaikguldsmed 2 2 7 11

Brun Mosaikguldsmed 1 4 1 10 1 17

Stor Kejserguldsmed 1 1

Grøn Smaragdlibel 1 1 4 8 1 15

Glinsende Smaragdlibel 1 1 3 3 2 10

Fireplettet Libel 1 3 34 30 33 12 1 114

Stor Blåpil 1 1

Blodrød Hedelibel 3 1 1 9 14

Stor Hedelibel 2 1 3

Rødåret Hedelibel 1 1

Hedelibel sp. 1 12 3 16

I alt 2 48 222 223 160 131 96 51 6 11 950

Antal arter 2 7 8 9 10 9 10 9 3 2 18

Fig. 10. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 6 Nors Bagsø.

Tabel 8. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 6 Nors Bagsø registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.
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7. Nors Sø ved Isbjerg
En strækning af den store karstsø Nors Sø, hvor bredvegetationen (bestående af startuer, spredte tagrør og en rig vegetation af 
forskellige græsser, siv og urter) bliver påvirket af kvæggræsning. Det giver en bred, åben og meget varieret sumpet zone med 
typisk 30-60 cm vand. 
Lokaliteten blev gennemgået først igennem den sumpede rørbræmme, og på tilbageturen på overgangen mellem engen og 
sumpen.

Kommentar til resultaterne: Denne lokalitet imponerer ikke så meget på grund af kvantitet, men der fandtes en god 
diversitet, og lokaliteten rummede rødlistearten Huevandnymfe (i beskedent antal, og kun på den første gennemgang i maj). 
Det var undersøgelsens bedste lokalitet for arterne Blodrød Hedelibel og EfterårsMosaikguldsmed, som begge trives i 
rørskovsområder. Derudover er især en stor forekomst af Almindelig Vandnymfe bemærkelsesværdig.

Fig. 11. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 7 Nors Sø ved Isbjerg.

Lokalitet 7 Nors Sø ved Isbjerg – kreaturgræsset sumpet bredzone.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 13/5 23/5 10/6 24/6 9/7 16/7 3/8 24/8 9/9 22/9
Almindelig Kobbervandnymfe 3 16 6 1 26

Stor Farvevandnymfe 9 20 14 10 2 16 5 76

Almindelig Vandnymfe 28 85 41 54 31 64 5 4 312

Flagermusvandnymfe 16 33 1 1 51

Huevandnymfe 7 7

Vandnymfe sp. 15 15

Rød Vandnymfe 1 1

Efterårs-Mosaikguldsmed 8 5 4 17

Brun Mosaikguldsmed 2 3 5

Stor Kejserguldsmed 3 1 4

Håret Mosaikguldsmed 3 5 8

Grøn Smaragdlibel 1 1 1 3

Fireplettet Libel 4 4 6 14 10 12 3 1 54

Stor Blåpil 1 1

Blodrød Hedelibel 27 28 11 11 1 78

Stor Hedelibel 1 7 3 5 4 20

Almindelig Hedelibel 3 3

Rødåret Hedelibel 1 1 2

Hedelibel sp. 2 1 33 31 4 12 83

I alt 12 60 167 72 103 82 156 74 19 21 766

Antal arter 3 5 8 6 4 8 9 9 4 3 17

Tabel 9. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 7 Nors Sø ved Isbjerg registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

8. Nors Sø ved badepladsen
En strækning af Nors Sø med en veludviklet rørskov. I mod-
sætning til lokalitet 7 bliver denne strækning ikke udsat for 
kvæggræsning og er dermed noget mere homogen – men 
alli ge vel er det en relativt åben rørskov med indslag af star-
tuer og anden sumpvegetation. 
Gennemgangen af lokaliteten var i den yderste del af rør-
bræm men den ene vej, og på tilbagevejen langs skovstien til 
fugle tårnet.

Kommentar til resultaterne: Undersøgelsens mest 
”klas siske” rørskovslokalitet, med en artssammensætning 
ty pisk for tagrørsbræmmer, dvs. relativt mange mosaik
guld smede (Brun og EfterårsMosaikguldsmed), mange 
Blodrød Hedelibel og relativt mange Stor Kejser guld
smed. Man kunne også forvente mange Stor Blåpil på 
denne type lokalitet, men der blev kun registreret få, og 
kun på et af besøgene i juni. Ligesom på den anden side af 
søen ved Isbjerg var Almindelig Vandnymfe ganske talrig 
– som denne art ofte er netop i denne type habitat. Til 
gen  gæld var det en overraskelse at finde rødlistearten Hue
vand nymfe på lokaliteten, dog kun meget få individer og 
kun på de første to besøg i maj. Det må først og fremmest 
være et udtryk for en rigtigt god vandkvalitet, idet arten 
sjæl dent er at finde i egentlig rørskov.

Fig. 12. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 8 Nors Sø 
ved badepladsen.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 13/5 23/5 10/6 24/6 9/7 19/7 6/8 23/8 12/9 22/9
Almindelig Kobbervandnymfe 3 11 8 22

Stor Farvevandnymfe 4 18 20 4 9 8 3 66

Almindelig Vandnymfe 10 16 106 99 78 43 6 358

Flagermusvandnymfe 5 35 4 44

Hesteskovandnymfe 2 2

Huevandnymfe 2 2 4

Vandnymfe sp. 6 4 10

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 3 6 4 14

Brun Mosaikguldsmed 1 2 7 2 12

Stor Kejserguldsmed 1 3 2 6

Håret Mosaikguldsmed 2 1 3

Fireplettet Libel 5 11 10 1 27

Stor Blåpil 3 3

Blodrød Hedelibel 11 10 5 15 41

Stor Hedelibel 3 5 8

Almindelig Hedelibel 5 5

Rødåret Hedelibel 1 2 3

Hedelibel sp. 1 26 30 23 10 1 91

I alt 2 27 80 147 128 135 110 67 18 5 719

Antal arter 1 4 5 7 7 8 8 7 2 1 16

Tabel 10. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 8 Nors Sø ved badepladsen registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

9. Vang Sø
Langs nordsiden af Vang Sø i en sumpet overgangszone mellem hængesæk og tør hede. På hede-delen af lokaliteten vokser 
spredte fyrretræer, og langs skillelinjen mellem vådt og tørt en del pilebuske, hvoraf mange dog er skåret ned i forbindelse med 

Fig. 13. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 9 Vang Sø.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 13/5 23/5 14/6 22/6 8/7 23/7 6/8 24/8 12/9 21/9
Almindelig Kobbervandnymfe 31 20 56 9 116

Sortmærket Kobbervandnymfe 4 44 23 4 1 76

Stor Farvevandnymfe 59 66 29 10 4 168

Lille Farvevandnymfe 1 14 70 29 8 1 123

Almindelig Vandnymfe 3 1 1 1 6

Flagermusvandnymfe 9 4 12 25

Hesteskovandnymfe 14 57 2 73

Spydvandnymfe 1 1

Månevandnymfe 1 1

Vandnymfe sp. 4 2 6

Efterårs-Mosaikguldsmed 8 1 9

Stor Kejserguldsmed 1 1

Fireplettet Libel 3 8 4 4 2 1 22

Sort Hedelibel 1 1

Blodrød Hedelibel 6 5 23 2 1 37

Stor Hedelibel 2 1 6 5 14

Almindelig Hedelibel 1 1

Gulvinget Hedelibel 2 1 3

Rødåret Hedelibel 1 1

Hedelibel sp. 2 2 3 10 2 7 26

I alt 5 94 165 180 85 42 93 29 3 14 710

Antal arter 3 4 7 9 8 9 6 5 1 3 18

et na tur gen opretningsprojekt. Sumpen/hængesækken er uhyre varieret botanisk og har nærmest mosepræg. Hele området af-
græs ses af kreaturer, og i den mest sumpede del er der mange steder trådt så meget op, at der er blotlagte mudderflader. 
Lokaliteten blev gennemgået den ene vej et stykke ude (ca. 10 meter) i den sumpede zone (uden dog at være nær vandfladen), og 
tilbageturen blev gået langs skillelinjen mellem det tørre og det våde.

Kommentar til resultaterne: en lokalitet som er meget anderledes end alle andre i undersøgelsen. Vegetationen er langt 
mere frodig end lokaliteterne længere vestpå i nationalparken, og plantagen vest for søen giver en del lævirkning. Guld sme
defaunaen fundet på stedet er domineret af to arter farvevandnymfer, den almindelige Stor Farvevandnymfe og den rød lis
tede Lille Farvevandnymfe, som her har undersøgelsens største forekomst – og der er i hele Danmark kun kendt få loka li
te ter, som kan mønstre større tal af arten. Også rødlistearten Månevandnymfe blev fundet ved Vang Sø, dog kun et enkelt 
ek sem plar. Tre individer af Gulvinget Hedelibel blev fundet på lokaliteten – ikke noget stort tal, men alligevel den største 
fore komst i denne undersøgelse. Også for Sortmærket Kobbervandnymfe var Vang Sø undersøgelsens bedste lokalitet. Der
ud over intet bemærkelsesværdigt.

Tabel 11. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 9 Vang Sø registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

Lille Farvevandnymfe havde sin største forekomst i undersøgelsen på Lokalitet 9 Vang Sø.
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10. Røstrimme-søerne, Vangså Klithede
To mindre let tilgængelige typiske klithedesøer, lavvandede og med udbredte randzoner med sjapvand.
Begge søernes bredder blev gennemgået hele vejen rundt, undertiden i zig-zag for at dække hele det vanddækkede, bevoksede 
areal. Desuden er også registreret guldsmede og vandnymfer på den tørre strækning mellem de to søer.

Kommentar til resultaterne: I forhold til den beskedne størrelse på lokaliteten var der en antalsmæssigt pæn repræ sen
tation af guldsmede og vandnymfer. Lokaliteten bød også på en god diversitet med et par rødlistede arter, Huevandnymfe og 
Lille Farvevandnymfe, dog kun et enkelt individ af førstnævnte. Men hvis arten kan optræde på denne type lokalitet kan den 
formentlig findes mange steder i nationalparken. For Spydvandnymfe, der næsten altid optræder relativt fåtalligt, var lo ka
li te ten en af de bedste i undersøgelsen. Og for invasionsarten Rødåret Hedelibel var det én af de lokaliteter, hvor invasionen 
vir keligt blev bemærket. 
Kun få guldsmede eller vandnymfer sås på lokaliteten i sæsonens yderperioder, runde 1 i maj eller runde 9 og 10 i september.

Fig. 14. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 10 Røstrimme.

Den rødlistede Huevandnymfe fandtes ialt fem steder i 
undersøgelsen; denne hun er fra Lokalitet 10 Røstrimme.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 14/5 7/6 17/6 30/6 14/7 23/7 14/8 24/8 12/9 21/9
Almindelig Kobbervandnymfe 8 4 65 43 54 1 175

Sortmærket Kobbervandnymfe 1 1

Stor Farvevandnymfe 24 24 11 1 3 3 4 70

Lille Farvevandnymfe 1 3 1 5

Almindelig Vandnymfe 27 42 149 15 48 16 2 299

Flagermusvandnymfe 14 2 7 2 1 1 27

Hesteskovandnymfe 7 12 3 1 23

Spydvandnymfe 5 3 8

Huevandnymfe 1 1

Vandnymfe sp. 14 2 16

Brun Mosaikguldsmed 3 3

Stor Kejserguldsmed 4 8 1 5 18

Fireplettet Libel 1 16 11 26 9 1 64

Sort Hedelibel 1 17 18

Blodrød Hedelibel 5 1 6

Stor Hedelibel 31 4 2 1 1 39

Rødåret Hedelibel 14 1 15

Hedelibel sp. 19 18 7 2 31 2 79

I alt 1 108 95 277 51 147 66 119 1 2 867

Antal arter 1 7 7 10 8 11 5 9 1 0 16

Tabel. 12. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 10 Røstrimme registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

11. Per Madsens Kær, Hvidbjerg Klitplantage
En klarvandet sø omgivet af plantage. Langs store dele af bredden en relativt sparsom vegetation, men i den vestlige del større 
områder med rørskov og anden sump-vegetation (med 30-60 cm vand i bunden). Selve vandfladen delvist dækket af tæpper af 
vandpileurt – men så langt fra land, at ikke alle guldsmede kunne checkes. 
Gennemgangen af lokaliteten foregik for det meste ude i vandet eller langs bredden hele vejen rundt om søen; større sumpede 
partier blev delvist zig-zagget igennem.

Fig. 15. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 11 Per Madsens Kær.
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Kommentar til resultaterne: en lokalitet med en meget stor tæthed af guldsmede og vandnymfer, ikke mindst af Stor 
Farvevandnymfe, som blev fundet under samtlige ti gennemgange af lokaliteten, og i antal som langt overgik hvad der 
fand tes på undersøgelsens øvrige lokaliteter. Der var også en høj diversitet på lokaliteten, blandt undersøgelsens højeste, og 
bl.a. fandtes rødlistearten Huevandnymfe (koncentreret til et mindre område i vestenden af søen), og invasionsarten Rød
året Hedelibel blev også truffet ved Per Madsens Kær. Ellers var guldsmedefaunaen karakteriseret ved store forekomster af 
Rød øjet Vandnymfe, hedelibeller generelt, vandnymfer generelt, Stor Kejserguldsmed og Brun Mosaikguldsmed (un der
søgelsens største forekomst).

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 15/5 29/5 14/6 21/6 5/7 17/7 2/8 21/8 31/8 21/9
Almindelig Kobbervandnymfe 1 26 41 97 27 8 200

Sortmærket Kobbervandnymfe 1 1

Stor Farvevandnymfe 71 118 131 94 56 102 136 24 4 2 738

Almindelig Vandnymfe 4 61 46 52 3 18 3 187

Flagermusvandnymfe 4 5 20 10 1 40

Hesteskovandnymfe 1 14 17 42 4 78

Spydvandnymfe 1 3 4

Huevandnymfe 6 2 8

Vandnymfe sp. 6 6 12

Rødøjet Vandnymfe 5 70 49 37 161

Rød Vandnymfe 1 1

Efterårs-Mosaikguldsmed 1 1

Brun Mosaikguldsmed 8 1 9 18

Stor Kejserguldsmed 2 1 4 6 2 15

Håret Mosaikguldsmed 5 5

Grøn Smaragdlibel 3 1 4

Fireplettet Libel 5 4 35 13 11 3 8 1 80

Stor Blåpil 1 1 2

Sort Hedelibel 3 1 15 19

Blodrød Hedelibel 1 5 13 4 9 32

Stor Hedelibel 2 2 7 24 33 5 73

Almindelig Hedelibel 1 4 5

Rødåret Hedelibel 3 3

Hedelibel sp. 3 6 14 72 70 7 16 188

I alt 88 158 359 265 212 255 393 71 72 2 1875

Antal arter 6 7 12 10 10 8 10 9 9 1 22

Tabel 13. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 11 Per Madsens Kær registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

Store dele af vandfladen på Lokalitet 11 
Per Madsens Kær er domineret af planten vandpileurt.
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12. Nakorsak-søen, Hvidbjerg Klitplantage
En ialfald delvist kunstig (opgravet) sø beliggende på en åben hedeslette omgivet af plantage. Store dele af søbredden er stejl, 
men på vestsiden er der et lavere parti, hvor vandfladen ved høj vandstand breder sig ud over den tilgrænsende fugtige hede-
flade.
Lokaliteten blev gennemgået langs bredden hele vejen rundt om søen.

Kommentar til resultaterne: på trods af lokalitetens delvist kunstige fremtoning var den temmelig artsrig; antals mæs
sigt var den dog ikke imponerende, og det var almindelige arter som dominerede. Lokaliteten fik besøg af en strejfende Blå
bån det Pragtvandnymfe, ret langt fra nærmeste kendte lokalitet, derudover kan frem hæves pæne forekomster af Rød øjet 
Vand nymfe samt både Grøn og Glinsende Smaragdlibel.
Kun få eller ingen guldsmede/vandnymfer sås på lokaliteten i sæsonens yderperioder, runde 1 i maj eller runde 9 og 10 i 
september.

Fig. 16. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 12 Nakorsak-søen.

Almindelig Kobbervandnymfe var den talrigste art registreret på Lokalitet 12 Nakorsak-søen.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 15/5 5/6 18/6 28/6 13/7 23/7 14/8 26/8 19/9 27/9
Blåbåndet Pragtvandnymfe 1 1

Almindelig Kobbervandnymfe 3 1 96 54 105 259

Sortmærket Kobbervandnymfe 1 1

Stor Farvevandnymfe 19 15 41 2 17 1 2 97

Almindelig Vandnymfe 4 13 46 3 52 30 15 163

Flagermusvandnymfe 1 3 1 5

Hesteskovandnymfe 3 3

Spydvandnymfe 2 1 3

Rødøjet Vandnymfe 1 19 34 1 3 58

Brun Mosaikguldsmed 1 4 2 1 8

Blå Mosaikguldsmed 1 1 2

Stor Kejserguldsmed 2 4 4 2 1 13

Håret Mosaikguldsmed 1 1

Grøn Smaragdlibel 2 4 6

Glinsende Smaragdlibel 3 5 1 9

Fireplettet Libel 1 3 17 11 6 1 1 40

Lille Kærguldsmed 1 1

Sort Hedelibel 2 1 1 4

Blodrød Hedelibel 1 2 1 4

Stor Hedelibel 1 2 12 4 19

Hedelibel sp. 1 4 5 42 4 9 65

I alt 1 31 73 150 13 196 151 136 0 11 762

Antal arter 1 6 8 11 6 11 12 10 0 2 20

Tabel 14. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 12 Nakorsak-søen registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

13. Holdensø, Hvidbjerg Klitplantage
Fig. 17. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 13 Holdensø.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 16/5 29/5 13/6 21/6 5/7 17/7 2/8 21/8 31/8 21/9
Almindelig Kobbervandnymfe 18 99 216 100 190 623

Sortmærket Kobbervandnymfe 4 7 3 4 10 1 29

Stor Farvevandnymfe 8 20 9 1 6 2 46

Almindelig Vandnymfe 2 4 75 80 48 70 154 50 43 2 528

Flagermusvandnymfe 1 5 6

Hesteskovandnymfe 10 7 17

Spydvandnymfe 12 3 15

Månevandnymfe 5 22 67 0 94

Vandnymfe sp. 8 1 9

Efterårs-Mosaikguldsmed 3 3

Brun Mosaikguldsmed 1 1 1 2 6 11

Siv-Mosaikguldsmed 2 2

Stor Kejserguldsmed 2 2 1 7 9 3 3 27

Håret Mosaikguldsmed 1 2 3

Grøn Smaragdlibel 2 3 2 7

Glinsende Smaragdlibel 1 1 1 1 4

Fireplettet Libel 7 14 44 32 18 17 7 3 2 144

Stor Blåpil 2 2

Lille Kærguldsmed 2 10 5 8 25

Sort Hedelibel 2 2

Blodrød Hedelibel 10 15 9 1 35

Stor Hedelibel 2 11 13 35 5 3 69

Almindelig Hedelibel 1 1 2

Gulvinget Hedelibel 1 1

Rødåret Hedelibel 1 1 2

Hedelibel sp. 2 2 8 58 31 28 53 14 196

I alt 16 50 237 171 123 290 486 206 307 16 1902

Antal arter 5 4 12 15 10 11 11 11 10 1 24

I kuperet terræn i en lysning i plantagen ligger denne sø, hvis bredder slår mange 
sving på grund af terrænet. Mange af over gangszonerne rundt om søen har tidvis 
stående vand og partier domineret af sphag num. Søen og om gi vel serne er tydeligt 
på vir ket af megen færdsel af kron dyr i form af optrampede are aler med blotlagt 
mineraljord og regu lære sølehuller.
Gennemgangen af lokaliteten var tidskrævende og foregik langs bred den hele ve jen 
rundt om søen; stedvis (hvor trævækst umu lig gjorde pas sage på land) ude i søen. 
Sumpede zoner med sjap vand blev til stræbt dækket ved zigzag-gen nem gang.

Kommentar til resultaterne: Holdensø er en særdeles rig loka li tet for guld
smede og vandnymfer, her blev fundet det største antal arter i denne un der sø
gelse, og også det samlede indi vidantal er højt. Søen gør sig specielt be mær ket 
med en meget stor forekomst af den rød lis tede Måne vandnymfe i den nes korte 
fly ve tid i maj og før ste halv del af juni. Uden sam  men  lig ning er det den bedste 
lo ka li tet for arten i denne un der sø gelse, og der er iøvrigt kun fra få loka li te ter i 
hele landet rap  por  teret tilsvarende antal. Også for Stor Kej ser guld smed er det 
un der sø gel sens bedste lokali tet, og desuden var der mar kant store forekomster 
af Fire plet tet Libel, Lille Kær guld smed, Al min delig Vandnymfe, Almindelig 
Kob ber vand nymfe, Sort mær ket Kobber vand nymfe, Spydvandnymfe og vand
nymfer gene relt samt hedelibeller generelt, her under Rødåret Hede libel og Gul 
vin get Hedelibel. Holdensø var også en af de meget få lokaliteter i un dersø gel sen 
med forekomst af SivMosaik guld smed.

Tabel 15. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 13 Holdensø registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

Lokalitet 13 Holdensø husede en 
bemærkelsesværdig stor bestand af 
Månevandnymfe.
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14. Sandkær, Bodbjerg Rimmer, Lodbjerg Klithede
Typisk lavvandet klithedesø omgivet af fugtig/våd klithede, meget store partier med sjapvand langs søens kanter. Nogle steder 
var der langs vandfladen partier med våd sphagnum. Måske en af undersøgelsens bedste eksempler på denne type søer, som der 
er så mange af i nationalparken.
Gennemgangen foregik i vandet rundt langs det, der fremstod som søens bredder, uden at gå langt ind i de vegetationsdækkede 
sjapvandede partier.

Kommentar til resultaterne: der var relativt beskedne antal af vandnymfer og guldsmede i denne sø, særligt under 
gen nemgangene i maj og september, hvoraf to gennemgange var helt uden registreringer. Til gengæld var nogle af de mere 
kræ vende arter at finde ved søen, bl.a. SivMosaikguldsmed, Spydvandnymfe og rødlistearten Lille Farvevandnymfe – alle 
dog i beskedne antal. Der blev også registreret mange Stor Kejserguldsmed, og så var det undersøgelsens bedste lokalitet for 
invasionsarten Rødåret Hedelibel, som var den talrigste af de hedelibeller, som sås ved søen! Den eneste art som var virkeligt 
talrig var Almindelig Kobbervandnymfe.

Fig. 18. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 14 Bodbjerg Rimmer. 
Luftfotoet angiver tydeligvis søens maksimale vintervandstand.

Nyforvandlet Rødåret Hedelibel fra Lokalitet 
14 Bodbjerg Rimmer i september – bevis for at 
invasionsarten reproducerede sig i Thy i 2019.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 16/5 5/6 18/6 28/6 14/7 25/7 14/8 26/8 19/9 27/9
Almindelig Kobbervandnymfe 18 143 191 1 353

Sortmærket Kobbervandnymfe 2 1 1 4

Stor Farvevandnymfe 2 4 12 5 8 3 10 44

Lille Farvevandnymfe 1 1

Almindelig Vandnymfe 2 53 9 7 2 8 81

Flagermusvandnymfe 1 1

Spydvandnymfe 1 1

Vandnymfe sp. 4 4

Efterårs-Mosaikguldsmed 2 2

Brun Mosaikguldsmed 1 1

Siv-Mosaikguldsmed 1 2 3

Stor Kejserguldsmed 1 1 3 4 3 6 18

Fireplettet Libel 7 4 3 4 1 19

Stor Blåpil 3 1 4

Sort Hedelibel 3 3

Blodrød Hedelibel 1 1

Stor Hedelibel 2 9 6 17

Almindelig Hedelibel 4 4

Rødåret Hedelibel 2 3 3 8 4 3 23

Hedelibel sp. 1 8 30 42 7 88

I alt 0 2 20 79 33 93 151 281 0 13 672

Antal arter 0 1 7 7 6 10 4 14 0 3 18

Tabel 16. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 14 Bodbjerg Rimmer registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

15. Kunstig sø i Lodbjerg 
Klitplantage
Udgravet kunstig sø omgivet af plan tage. 
Et stemmeværk ved søens øst ende regu-
lerer vandstanden. Frodig be voks ning af 
tagrør og siv, som dækker en stor del af 
søfladen. Omgivelserne mellem søen og 
plantagen præget af busk vækst.
Gennemgangen er foregået rundt om ca. 
tre fjerdedele af søen, frem og tilbage, 
for at undgå at krydse kanalen som leder 
til søen nordfra. Der blev gået så tæt på 
vand fladen som praktisk muligt.

Kommentar til resultaterne: 
Faunaen af guldsmede og vandnymfer 
var artsfattig og antalsmæssigt var det 
også små bestande som blev fundet her. 
Det mest karakteristiske indslag var 
rela tivt mange Hesteskovandnymfe, 
Rød Vandnymfe og Blodrød Hedelibel, 
og så var det et af de få steder i denne 
un dersøgelse, hvor den ellers vidt ud
bredte Blå Libel blev fundet. 
Under de sidste to gennemgange i sep
tem ber var der ingen registreringer af 
guldsmede eller vandnymfer.

Fig. 19. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 15 Lodbjerg Klitplantage.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 16/5 5/6 13/6 28/6 14/7 25/7 14/8 26/8 19/9 27/9
Almindelig Kobbervandnymfe 2 3 5 1 11

Stor Farvevandnymfe 5 5 2 1 1 14

Almindelig Vandnymfe 2 2

Flagermusvandnymfe 7 14 11 1 33

Hesteskovandnymfe 4 66 8 78

Vandnymfe sp. 3 4 7

Rød Vandnymfe 7 9 13 4 33

Brun Mosaikguldsmed 2 1 3

Blå Mosaikguldsmed 1 1

Stor Kejserguldsmed 1 1

Glinsende Smaragdlibel 1 1

Fireplettet Libel 2 2 4

Blå Libel 1 1 2

Blodrød Hedelibel 4 9 6 1 20

Almindelig Hedelibel 1 1

Hedelibel sp. 5 1 6

I alt 14 35 96 26 11 17 12 6 0 0 217

Antal arter 2 4 5 9 4 3 3 5 0 0 14

Tabel 17. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 15 Lodbjerg Klitplantage registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

16. Bisole Vande, Lyngby
En temporær sø ret tæt på kysten, omgivet af klithede og sommerhuse. Bassinet var helt vandfyldt ved starten af undersøgelsen 
i maj, herefter sank vandstanden hurtigt; fra midten af juli var der ikke længere vand i søen, og sandbunden var helt blotlagt.
Gennemgangene blev foretaget langs den til enhver tid aktuelle vandlinje hele vejen rundt om søen.

Kommentar til resultaterne: Kun få arter blev fundet i meget små tal ved denne sø, men det må bemærkes, at inva
sions arten Rødåret Hedelibel optrådte her. Man kunne have forventet at finde Sortmærket Kobbervandnymfe, som netop er 
tilpasset vandområder udsat for sommerudtørring, men arten blev ikke registreret.
På første gennemgang i maj gjordes slet ingen registreringer, og runde 6, 8, 9 og 10 blev ikke gennemført, da søen var helt 
udtørret sidst på sæsonen. 

Fig. 20. Fund af guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 16 Bisole Vande.
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Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt
Art               \               Dato 20/5 5/6 18/6 28/6 14/7 - 14/8 - - -
Almindelig Kobbervandnymfe 1 1

Stor Farvevandnymfe 2 6 8

Lille Farvevandnymfe 1 1

Almindelig Vandnymfe 1 1

Flagermusvandnymfe 1 1

Stor Kejserguldsmed 2 2 1 5

Fireplettet Libel 12 12

Stor Blåpil 2 2

Stor Hedelibel 1 1

Rødåret Hedelibel 1 5 6

I alt 0 2 24 11 1 - 0 - - - 38

Antal arter 0 1 6 6 1 - 0 - - - 10

Tabel 18. Guldsmede og vandnymfer på Lokalitet 16 Bisole Vande registreret under de ti runder i løbet af sæsonen.

Resultater
3. Resultater art for art

På de kommende sider præsenteres resultaterne af undersøgelsen for hver af de 32 registrerede arter. I artsgennemgangen er 
samtlige arter, som forfatteren har truffet i de atlaskvadrater, som dækker nationalparken, medtaget.
Under hver art behandles forekomsten i Nationalpark Thy (illustreret med kort) og i resten af landet (i nogle tilfælde illustre
ret med kort fra Guldsmedeatlas), samt flyvetid. Summen af iagttagelser gjort i undersøgelsen nævnes, og i mange tilfælde 
illustreres flyvetiden med en graf.
Arterne er nævnt efter systematisk rækkefølge (ifølge Dijkstra & Lewington 2006). 
For arter på rødlistens kategorier NT (næsten truet) og EN (truet) er status nævnt i overskriften. Bemærk, at rødlistekatego
rierne her omtalt er de som var gældende i 2019 (før den senere opdatering af rødlisten).

Blodrød Hedelibel han, Langsande.
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1. Blåbåndet Pragtvandnymfe

Forekomst i nationalparken: 
Fundene er vist på Fig. 21. Arten blev 
re gi streret med en fast bestand på Loka
li tet 1 Han sted Mølleå (sum 36 indivi
der). Denne bestand var kendt forud for 
un der søgelsen. Derudover blev Blåbåndet 
Pragt  vand nymfe fundet med en bestand 
ved Klitmøller Å, ligeledes kendt før denne 
undersøgelse (sum 19). Yderligere to indi
vider blev fun det på atypiske lokaliteter 
for arten, ved Nors Bagsø 24/6 og ved 
Nakorsaksøen 26/8. Det er karakteristisk 
for Blåbåndet Pragt vandnymfe, at dyrene 
spredes fra kendte ynglelokaliteter og kan 
dukke op hvor som helst. De to regi stre
rede faste bestande under denne under sø
gelse er samtidig de eneste kendte yng
le ste der for arten i Thy vest for Vej lerne 
(hvor der er større be stande ved Tøm mer
by Å og Østerild Bæk, Kjeldsen 2019).

Udbredelse i Danmark: Arten findes vidt udbredt i det meste 
af Danmark (se Fig. 22), og er stærkt knyttet til vandløb med rent 
vand, uden dog at være helt lige så krævende som ”søsterarten” 
Blåvinget Pragtvandnymfe. Desuden er der gjort mange enkeltfund af 
strejfende individer.

Flyvetid:  Normal flyvetid er fra midt i maj til midt i august. I 
denne undersøgelse er arten fundet mellem 2/6 og 26/8 (Fig. 23), så 
det sidste fund fra Nakorsaksøen var ret sen (seneste observation i 
Danmark i 2019 var 28/8).

Fig. 21. Fund af Blåbåndet 
Pragtvandnymfe i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse. Fig. 22. Fund af Blåbåndet Pragtvandnymfe i Danmark under Atlas I 2014-18.
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Fig. 23. Flyvetid – fordeling af observationer af Blåbåndet 
Pragtvandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Blåbåndet Pragtvandnymfe hun, Klitmøller Å.
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2. Almindelig Kobbervandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 24. Almindelig Kob
ber vandnymfe er en meget almindelig art i na tionalparken. Arten blev fundet på 
15 af de 16 faste lokaliteter (kun på lokalitet 1, Hansted Mølleå, fandtes den ikke). 
Derudover er den fundet mange andre steder i nationalparken, med en sam let 
sum på 3572, og dermed den næsttalrigste art i undersøgelsen. Ligesom på na
tio nalt plan er arten i nationalparken fundet mange forskelligartede steder, men 
mest talrigt på lokaliteterne 3 Kokkær Vand (sum 627), 5 Langsande (sum 775) 
og 13 Holdensø (sum 623). Fælles for de tre lokaliteter er deres mosekarakter 
(store sumpede ”overgangszoner” med lavt vand det meste af sommeren). Lang
sande og Holdensø er desuden fælles om at være omkranset af plantage, og selv 
om arten også er fundet i helt åbent klithedeterræn, er der en tendens til, at den 
er mere talrig på steder med bevoksning nær vandfladerne.

Udbredelse i Danmark: Arten findes udbredt i hele landet    
(guldsmedeatlas.dk) på mange typer af habitater.

Flyvetid:  Normal flyvetid er fra midten af juni til midten af 
september. I denne undersøgelse er arten fundet mellem 14/6 og 
27/9 (Fig. 25), dvs. normalt starttidspunkt, men en ret sen slutning 
på sæsonen. Iagttagelserne 27/9 (af 3 individer) var de seneste som 
blev gjort i Danmark i 2019.
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Fig. 25. Flyvetid – fordeling af observationer af Almindelig 
Kobbervandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 24. Fund af Almindelig 
Kobbervandnymfe i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.

Almindelig Kobbervandnymfe par i parring, Langsande.
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3. Sortmærket Kobbervandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 26. Sortmærket 
Kob ber vandnymfe er en fåtallig (overraskende få tallig) art i nationalparken og 
blev kun fundet på 6 af de 16 faste lokaliteter samt nogle få andre steder, med 
en samlet sum på 128. Langt de fleste fandtes på lokaliteterne 9 Vang Sø (sum 
76) og 13 Holdensø (sum 29). Disse lokaliteter har som fæl les træk lavvandede 
partier med sjapvand, som i tørre somre formentlig tørrer ud (det skete dog ikke 
i 2019). Endvidere ligger begge lokaliteter i nærheden af plantager, og Sort mær
ket Kob ber vandnymfe er stort set ikke truffet i klithedesøer i helt åbent terræn, 
men er i denne undersøgelse fortrinsvis fundet i de mest skovbevoksede dele af 
na tio nalparken.

Udbredelse i Danmark: Arten findes udbredt i store dele af landet 
(guldsmedeatlas.dk), mest i hede/plantagedomine rede, relativt næringsfattige 
egne af Jylland, Nordsjælland og på Bornholm. Sortmærket Kobbervandnymfe er 
kendt for især at optræde i temporære (sommerudtørrende) søer.

Flyvetid: Normal flyvetid er fra starten af juni til sidst i august. I denne 
undersøgelse er arten fundet mellem 13/6 og 26/8 (Fig. 27), dvs. en lidt sen start 
på sæsonen (som for mange andre arter i 2019).

Fig. 26. Fund af Sortmærket
Kobbervandnymfe i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 27. Flyvetid – fordeling af observationer af Sortmærket 
Kobbervandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Sortmærket Kobbervandnymfe hun, Holdensø.
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4. Stor Farvevandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 28. Stor Farve vand
nymfe er en talrig og vidt udbredt art i natio nal parken, måske den art som er i 
stand til at leve på flest forskellige typer habitater. Det er således den eneste art 
som også kan optræde på saltpåvirkede strandenge og den eneste art fundet un
der (ganske vist kortvarige) besøg på Agger Tange. I denne undersøgelse er ar ten 
fundet på samtlige 16 faste lokaliteter plus mange andre steder, med en samlet 
sum på 1745. Arten var almindelig stort set overalt, men to lokaliteter skiller sig 
ud med særligt store og tætte bestande; 9 Vang Sø (sum 168) og 11 Per Madsens 
Kær (sum 736). På sidstnævnte lokalitet blev arten fundet på hvert eneste af de 
ti besøg i sæsonens løb – en så stabil optræden på en lokalitet igennem hele sæ
so nen er ikke set for andre arter i undersøgelsen.

Udbredelse i Danmark: En af Danmarks mest vidtudbredte arter 
(guldsmedeatlas.dk), som kan træffes stort set overalt hvor der er vand. En ”ge
ne ralist” som på ingen måde er kræsen, optræder således også i nærings stofb e
las tede vandområder.

Flyvetid: Normal flyvetid er fra starten af maj til midt i september. I denne 
un der søgelse er arten fundet mellem 15/5 og 21/9 (Fig. 29), lidt senere end nor
malt. Observationerne (af to individer) 21/9 i Per Madsens Kær var de seneste i 
hele landet i 2019. Stor Farvevandnymfe har i Sydeuropa to gene ra tio ner på en 
sommer, men det er uvist om det en mulighed i Danmark. Den langvarige op
træ den på samme lokalitet (Per Madsens Kær) kunne understøtte teorien om at 
det kan være tilfældet. Det blev bemærket under de sidste besøg på 
lokaliteten, at flere individer så friske (nyforvandlede) ud.

Fig. 28. Fund af Stor 
Farvevandnymfe i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 29. Flyvetid – fordeling af observationer af Stor    
Farvevandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Stor Farvevandnymfe larve, Per Madsens Kær.

Stor Farvevandnymfe han og 
hun i parring, Nors Sø.
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5. Lille Farvevandnymfe (rødlistestatus: næsten truet)

Forekomst i nationalparken: Lille Farvevandnymfe er aldrig tidligere truf
fet i det egentlige Thy; nærmeste fundsteder før 2019 er fra nygravede små søer 
nær vindmølletestcentret ved Østerild Plantage (Kjeldsen 2019, guldsmedeatlas.dk). 
I denne undersøgelse blev arten imidlertid fundet på otte loka liteter (Fig. 30) 
for delt over fem atlaskvadrater i nationalparken med en sam let sum på 143, så 
der må være tale om, at arten tidligere har været overset. Yder mere ud gjorde 
fun dene i Thy en meget stor andel (over halvdelen) af de samlede regi stre rin
ger i Danmark i 2019. Seks af lokaliteterne var blandt de faste 16 loka li teter: 2 
Han sted reservatet, 3 Kokkær Vand, 9 Vang Sø, 10 Røst rimme, 14 Bod bjerg 
Rimmer og 16 Bisole Vande. Derudover fandtes den ved ny gravede søer i Sten
bjerg Klitplantage og Lodbjerg Klitplantage 
(Lortpøt). De fleste iagt ta gelser dre jer sig om 
få individer, men Vang Sø skiller sig ud, idet 
der her blev regi stre ret ikke færre end 123, 
dvs. 86% af den sam lede sum. Stedet er lidt 
atypisk idet dy rene ikke opholdt sig nær en 
vandflade, men i den sum pede overgangszone 
mellem hæn ge sæk og tør hede – ofte i for bin
delse med krea tur trampede huller i vege tatio
nen.
Lille Farvevandnymfe er kendt for plud se
ligt at kunne dukke op helt nye steder, ofte 
ved nyetablerede småsøer som det her var 
tilfældet i Stenbjerg og Lodbjerg Klit plantager. 
Den markante forekomst ved Vang Sø er dog 
tegn på, at den i det mindste på dette sted har 
været etableret i en længere årrække.

Udbredelse i Danmark: En relativt spar
somt og spredt forekommende art, som under 
Atlas I 201419 kun er fundet i ca. 10% af 
Danmarks atlaskvadrater (Fig. 31). 

Flyvetid: Lille Farvevandnymfe flyver nor malt fra starten af maj til 
midt i sep tem ber. I denne undersøgelse er arten fun det mellem 13/5 
og 12/9 (Fig. 32), så det ligger indenfor normalen. Ikke desto min
dre gælder det for både årets første og årets sidste observationer af 
arten i denne un der søgelse, at de samtidig markerer yder da to erne 
for iagt ta gelser i hele landet i 2019. Som for Stor Farvevandnymfe er 
der spe ku la tio ner om, hvorvidt arten i Dan mark kan have to genera
tio ner på en sommer. Den seneste iagttagelse ved Vang Sø 12/9 (efter 
en længere pause i iagt ta gel serne) var af et individ, som så helt ny
for vand let ud, hvilket understøtter teorien om to ge nerationer.

Fig. 30. Fund af Lille 
Farvevandnymfe i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 32. Flyvetid – fordeling af observationer af Lille   
Farvevandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 31. Fund af Lille Farvevandnymfe i Danmark under Atlas I 2014-18.

Lille Farvevandnymfe han, Stenbjerg Klitplantage.
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6. Almindelig Vandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 33. Almindelig Vandnymfe lever op til sit navn og er undersø gel
sens talrigste art, og en af de mest udbredte. Summen af iagttagelser er 4651, over en fjerdedel af den totale sum af guld
smede og vandnymfer i undersøgelsen. Arten var almindelig stort set overalt og fandtes på alle de faste lokaliteter med 
und ta gelse af lokalitet 1 Hansted Mølleå. De største lokaliteter var 3 Kokkær Vand (sum 957) og 13 Holdensø (sum 528). Der 
er stor forskel på nogle af de lokaliteter, hvor arten var almindelig, og det er da også en art, som er kendt fra mange typer af 
ha bi tater. Arten træffes lige gerne i lobeliesøer på klitheden som i regulær rørskov ved større søer, i mere moseagtige habi ta
ter, ved bække og åer osv.

Udbredelse i Danmark: Almindelig Vandnymfe er udbredt og almindelig i 
hele landet (guldsmedeatlas.dk)

Flyvetid: Normal flyvetid for arten er fra starten af maj til slutningen af 
september. I denne undersøgelse er arten fundet mellem 16/5 og 21/9 (Fig. 34), 
en sen førstedato men ellers normalt. Almindelig Vandnymfe er eneste art ud 
over Stor Farve vandnymfe som blev registreret i alle sæsonens ti runder, fra maj 
til september.
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Fig. 34. Flyvetid – fordeling af observationer af Almindelig 
Vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 33. Fund af Almindelig 
Vandnymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.

Almindelig Vandnymfe han og hun i parring, Nors Sø.
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7. Flagermusvandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 35. Flagermus vand
nymfe blev ikke fundet meget talrigt i under sø gelsen (sum 400), men den var 
ud bredt over det meste af nationalparken, og er den eneste art ud over Stor 
Farve  vand  nymfe, som fandtes på samtlige 16 faste lokaliteter, foruden mange 
andre steder. Ofte blev den dog kun truffet med enkelte ek semplarer, mest talrig 
var den på lokaliteterne 5 Langsande (sum 73), 6 Nors Bagsø (sum 58) og 7 
Nors Sø ved Isbjerg (sum 51) – tre ret forskelligartede lokaliteter. Arten er da 
også i resten af landet kendt fra mange forskellige typer af habitater. Noget tyder 
dog på, at den foretrækker mere næringsrige forhold; i undersøgelsen i Vejlerne 
blev summen af iagttagelser i 2018 på næsten 7000 (Kjeldsen 2019).

Udbredelse i Danmark: Flagermusvandnymfe er udbredt og almindelig i 
hele landet (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Normal flyvetid for arten er fra starten af maj til midt i august. I 
denne undersøgelse er arten fundet mellem 15/5 og 25/8 (Fig. 36), en lidt senere 
sæson end normalt. Den sidste iagttagelse af ét individ i Kokkær Vand 25/8 var 
samtidig Danmarks seneste i 2019.
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Fig. 36. Flyvetid – fordeling af observationer af Flagermus-
vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 35. Fund af Flagermus-
vandnymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.

Flagermusvandnymfe par i parring, Nors Sø.
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8. Hesteskovandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 37. De fleste steder er Flagermusvandnymfe talrigere end Heste
skovandnymfe (f.eks. i udpræget grad i Vejlerne, Kjeldsen 2019), men i denne undersøgelse blev der registreret lidt flere af 
sidstnævnte (sum 453). Dyrene blev fundet spredt i nationalparken, på 14 af de 16 faste lokaliteter, foruden en del andre 

steder. Flest Hesteskovandnymfer blev registreret på lokaliteterne 5 Langsande 
(sum 114), 9 Vang Sø (sum 73), 11 Per Madsens Kær (sum 78) og 15 Lodbjerg 
Klitplantage (sum 78). Arten optræder således på ret forskellige typer af 
habitater, ofte i forbindelse med buskvækst og sjældent på helt åbne lokaliteter.

Udbredelse i Danmark: Hesteskovandnymfe er udbredt og almindelig i 
hele landet (guldsmedeatlas.dk), uden dog at være helt lige så talrig som Stor 
Farvevandnymfe, Almindelig Vandnymfe eller Flagermusvandnymfe.

Flyvetid: Arten er normalt på vingerne fra midt i maj til midt i august. I denne 
undersøgelse er den fundet mellem 15/5 og 3/8 med en markant kulmination i 
juni (Fig. 38), en ret normal flyvetid.
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Fig. 38. Flyvetid – fordeling af observationer af Hestesko-
vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 37. Fund af Hestesko-
vandnymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.

Hesteskovandnymfe han og hun under æglægning, Per Madsens Kær.



39

9. Spydvandnymfe

Forekomst i nationalparken: Med en sum af iagttageler på 99 er Spydvandnymfe en af de mere fåtallige arter. Fundene 
er vist på Fig. 39 og er fordelt på i alt 10 fundsteder, heraf 7 af de 16 faste lokaliteter. Ud over på lokalitet 5 Langsande (sum 
35), 10 Røstrimme (sum 8) og 13 Holdensø (sum 15) er arten ingen steder registreret i større antal. Fundstederne er spredt 
ud på i alt seks atlaskvadrater, som kan sammenholdes med at arten under Atlas I 201418 kun blev fundet i ét af natio
nalparkens kvadrater.

Udbredelse i Danmark: Spydvandnymfe findes på mange lokaliteter landet 
over, især i Jyllands, Nordsjællands og Bornholms næringsfattige plantage og 
hedearealer (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: En art med en relativt kort flyvetid, normalt kan Spydvandnymfe ses 
fra midt i maj til midt i juli. I denne undersøgelse er den fundet mellem 15/5 og 
28/6 (Fig. 40).
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Fig. 40. Flyvetid – fordeling af observationer af Spyd-
vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 39. Fund af Spyd-
vandnymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.

Spydvandnymfe par i tandem, Langsande.
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10. Månevandnymfe (rødlistestatus: næsten truet)

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 41. Med en 
sum på 97 blev arten konstateret i undersøgelsen med no gen lunde 
samme hyp pig hed som Spydvandnymfe, dog meget mere lokalt. Næs ten 
alle fundene er fra én lokalitet, 13 Holdensø (sum 94); derudover blev 
arten fundet på endnu en af de faste lo ka li te ter, 9 Vang Sø, og yder li ge re 
to forskellige ste der i Stenbjerg Klit plan tage – med et enkelt ek sem plar 
hvert sted. Fund ste derne ligger i tre forskellige atlaskvad rater; ar ten blev 
kun fundet i ét kvad rat i nationalparken under Atlas I 201418. 
Arten foretrækker samme type næringsfattige lokaliteter som Spyd vand
nymfe, men er øjensynligt noget mere specifik i sine krav til leve sted. Ved 
Holdensø sås årten på de tre første runder i maj og første halv del af juni, 
flest 13/6, hvor hele 67 indi vi der taltes, heraf ca. en fjer de del i parring 
eller æglægning. At man skal være på pletten på det rig tige tidspunkt for 
denne art som er kendt for en sær de les kort flyve tid un der streges af, at 
der på be søget blot otte dage senere, 21/6, ikke sås en eneste Måne vand
nymfe på lokalite ten! Det er be mær kel ses vær digt at na tio nalparken hu
ser en så stor loka li tet for denne rødlisteart – kun ganske få andre steder 
i Dan mark er Måne vand nymfe rapporteret i tilsvarende tal.
Det er højst sandsynligt at arten vil kunne findes flere steder i natio nal
par ken ved målrettet eftersøgning på det rigtige tids punkt (første halvdel 
af juni).

Udbredelse i Danmark: Månevandnymfe er relativt spredt 
forekommende i Danmark, først og fremmest på heder og i moser i 
Jylland og Nordsjælland (Fig. 42). Arten kan dog i nogen grad være 
overset, ikke mindst på grund af den korte flyvetid.

Flyvetid: Månevandnymfe flyver kun i en kort periode, ofte fra 
midt i maj til slutningen af juni. I denne undersøgelse er den fundet 
mellem 13/5 og 22/6 (Fig. 43), altså helt indenfor det normale. 
Det er bemærkelsesværdigt så hurtigt iagttagelserne op hører efter 
kulminationen midt i juni. Iagttagelsen 22/6 af et individ i Stenbjerg 
Klitplantage var den seneste observation af arten i Danmark i 2019.

Fig. 41. Fund af Måne-
vand nymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse. Fig. 42. Fund af Månevandnymfe i Danmark under Atlas I 2014-18.
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Fig. 43. Flyvetid – fordeling af observationer af Måne-
vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Månevandnymfe par i tandem, Holdensø.
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11. Huevandnymfe (rødlistestatus: truet)

Forekomst i nationalparken: Huevandnymfe blev ikke fundet i Thy uden
for Vejlerområdet under Atlas I 201418. Der foreligger dog et enkelt ældre fund 
af et individ fra Hanstholm Vildtreservat fra 1960. Det er derfor overraskende, 
at arten er fundet i alt fem steder (Fig. 44) i denne undersøgelse, fordelt på tre 
atlaskvadrater. Ganske vist i beskedne antal, den samlede sum af iagttagelser er 
41. Men det skal ses i lyset af, at 2019 øjensynligt har været et meget dårligt år 
for denne fåtallige rød listeart, udenfor Nationalpark Thy er der kun ind rap por te
ret i alt ti individer fra resten af landet!
Fundene blev gjort på lokaliteterne 5 Langsande (sum 21), 7 Nors Sø ved Is
bjerg (sum 7), 8 Nors Sø ved badepladsen (sum 4), 10 Røstrimme (1) og 11 
Per Mad sens Kær (sum 8). Arten er kendt for at være kræsen i habitatvalg 
og fin des kun på loka li teter med rent vand og oftest en lav, frodig vegetation. 
Loka li te terne ved Nors Sø minder om artens levesteder i Vejlerne, men at arten 
her blev fundet på de andre lokaliteter, specielt Røstrimmesøerne på Vangså 
Klit hede, antyder at den kunne være mere udbredt i Thy, da der findes utallige af 
denne type søer på klithederne. Udfordringen i at finde Huevandnymfer be står 
først og fremmest i den tidlige og meget korte flyvetid, og at den næsten altid 
op hol der sig på så dybt vand, at det kræver skridtstøvler, waders eller båd/kano 
at fær des der.

Udbredelse i Danmark: 
Huevandnymfe er en sjælden art, som 
landet over under Atlas 1 201418 blot 
er fundet på ca. 40 lokaliteter fordelt på 
23 (3,5%) af landets 650 10x10 km
atlaskvadrater, på Bornholm og spredt i 
Jylland (Fig. 45). Fra de fle ste lokaliteter 
er arten rapporteret i meget små tal, kun 
i Lille Vildmose og Vejlerne (Kjeldsen 
2019) er der fundet livs kraf tige, store 
bestande med hundred eller tusindvis af 
individer. Da arten kun er på vingerne i 
en kort periode først på sæsonen (hvor 
feltaktiviteten måske ikke er så stor) og 
på grund af dens forkærlighed for dybt 
vand kan den i nogen grad være overset.

Flyvetid: Arten har en ekstra or di
nært kort flyvetid, fra midt i maj til 
midt i juni. I denne undersøgelse er 
den fundet mellem 13/5 og 7/6 (Fig. 
46), den eneste af undersøgelsens 
arter som er registreret i under en 
måned. På ingen af lokaliteterne blev 
arten fundet ved mere end to besøg. 
Iagttagelserne af 9 eksemplarer den 
13/5 ved Nors Sø (lokalitet 7 og 8) var 
de tidligste i Danmark i 2019.

Fig. 44. Fund af Hue-
vand nymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.

Fig. 45. Fund af Huevandnymfe i Danmark under Atlas I 2014-18.
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Fig. 46. Flyvetid – fordeling af observationer af Hue-
vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Huevandnymfe han, Per Madsens Kær.
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12. Rødøjet Vandnymfe

Forekomst i nationalparken: Fundene af Rødøjet Vandnymfe er vist på Fig. 47. Arten er fundet på syv af undersøgelsens 
faste 16 lokaliteter plus lidt flere spredte iagttagelser, med en samlet sum på 771. Fundene er fordelt i fem atlaskvadrater. 
Der med er det blevet klargjort, at arten er mere udbredt i Thy end tidligere kendt (under Atlas I 201419 fandtes den kun i et 
enkelt kvadrat). 
Den dominerende lokalitet var 6 Nors Bagsø med en sum på 499. Også 11 Per Madsen Kær (sum 161) og 12 Nakorsaksøen 
(sum 58) var gode lokaliteter for arten, men derudover var det små antal som blev registreret. Rødøjet Vandnymfe er i ud præ
get grad knyttet til lokaliteter med flydebladsvegetation, hvorfor en stor del af nationalparkens søer ikke vil være egnede som 
levesteder for arten.

Udbredelse i Danmark: Rødøjet Vandnymfe er udbredt og almindelig i 
størstedelen af Danmark (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Normal flyvetid for arten er fra sidst i maj til sidst i august. I denne 
undersøgelse er den fundet mellem 23/5 og 23/8 (Fig. 48), altså indenfor det 
normale.

Fig. 47. Fund af Rødøjet 
Vand nymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 48. Flyvetid – fordeling af observationer af Rødøjet 
Vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Rødøjet Vandnymfe han, Nors Bagsø.

Rødøjet Vandnymfe hun, Førby Sø.
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13. Rød Vandnymfe

Forekomst i nationalparken: Rød Vandnymfe findes i mange forskelligartede habitater og er i denne undersøgelse fun
det på seks af de faste 16 lokaliteter samt yderligere en del spredte steder, fordelt på fem forskellige atlaskvadrater. Fundene 
er vist på Fig. 49. Arten er ingen steder i Thy meget talrig, og summen af iagttagelser blev 119. De bedste lokaliteter for arten 
var 2 Hanstedreservatet (sum 34) og 15 Lodbjerg Klitplantage (sum 33). Denne art træffes ikke så meget i helt åbne habi
tater, men findes ofte hvilende på buske og træer nær vandområderne. Begge de dominerende lokaliteter for arten er da også 
ka rak teriseret ved mange lave buske. Ingen af disse lokaliteter udmærkede sig særligt for andre arter, men var rigtigt gode for 
net op denne art.

Udbredelse i Danmark: Rød Vandnymfe er udbredt og almindelig i stør ste
delen af Danmark, dvs. hele Jylland, Fyn og Born holm samt store dele af Sjæl
land. Den er af uforklarlige årsager fraværende eller fåtalling på LollandFalster, 
Møn, dele af Sjæl land og mange andre øer (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Rød Vandnymfe flyver normalt fra først i maj til sidst i juli. I denne 
undersøgelse er den fundet mellem 13/5 og 19/7 (Fig. 50).

Fig. 49. Fund af Rød 
Vand nymfe i Nationalpark 
Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 50. Flyvetid – fordeling af observationer af Rød      
Vandnymfe under de ti runder i løbet af sæsonen.

Rød Vandnymfe hun og han i tandem, Hanstedreservatet.
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14. Efterårs-Mosaikguldsmed

Forekomst i nationalparken: 
Fundene er vist på Fig. 51. EfterårsMosa
ikguldsmed er regi streret på et stort antal 
loka li te ter spredt i na tionalparken, både 
på 11 af de faste 16 lokaliteter og mange 
andre ste der, men i be skedne antal, idet 
sum men af iagt tagel ser er 87. Arten er 
altså ikke talrig, men kan op træde stort 
set overalt, ikke nød ven digvis nær vand 
om  råder men ofte også langs skov bryn, 
langs skov veje og lignende. De bed ste 
lo ka li te ter for arten i un der sø gelsen var 
6 Nors Bagsø (sum 11), 7 Nors Sø ved 
Isbjerg (sum 17), 8 Nors Sø ved bade
pladsen (sum 14) og 9 Vang Sø (sum 9).
EfterårsMosaikguldsmed foretræk ker 
at yngle i næringsrige vand om rå der og 
undgår sure eller næ  rings fat tige miljøer, 
hvilket kan være en af år sa gerne til, at 
arten ikke ser ud til at være så almindelig 
i na tio nal par ken, og er truffet mest tal rigt 
netop på steder med større fro dig hed. 

Udbredelse i Danmark: EfterårsMosaikguldsmed er udbredt i hele lan
det, dvs. den kan træffes overalt, men i stærkt varierende antal fra år til år 
(guldsmedeatlas.dk). Hvor mange der ses af arten er ret vejrafhængigt, for man 
reg ner med, at udover vore lokalt ynglende kan en stor del være fløjet hertil syd
fra, specielt i år med megen varme i sensommeren.

Flyvetid: Normal flyvetid for arten er fra juli til oktober, dvs. langt hen på 
efter året. I denne undersøgelse er den fundet mellem 24/7 og 27/9 (Fig. 52), dvs. 
at slutningen på sæsonen ikke er dækket, da undersøgelsen blev foretaget i må
nederne majseptember. I Danmark som helhed blev de sidste individer set den 
3/11 i 2019.

Fig. 51. Fund af Efterårs-    
Mosaikguldsmed i National-

park Thy i denne undersøgelse.

0 0 0 0 0 1

21 22 23
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m a j       j u n       j u l       a u g       s e p

Fig. 52. Flyvetid – fordeling af observationer af Efterårs-
Mosaikguldsmed under de ti runder i løbet af sæsonen.

Efterårs-Mosaikguldsmed han. Arkivfoto.
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15. Brun Mosaikguldsmed

Forekomst i nationalparken: Brun Mosaikguldsmed er i denne under sø
gelse den talrigste af mosaikguldsmedene, med en sum på 133 og fund på 14 af 
de 16 faste lokaliteter. Heraf var arten talrigst på lokaliteterne 3 Kokkær Vand 
(sum 17), 6 Nors Bagsø (sum 17) og 11 Per Madsens Kær (sum 18). Arten blev 
i det hele taget fundet spredt i nationalparken på et stort antal lokaliteter (Fig. 
53). Sidst på sæsonen drejede en stor del af iagttagelserne sig om æglæggende 
hunner. 
Brun Mosaikguldsmed er en ”generalist” som kan træffes ved mange forskellige 
typer vandområder, og som andre mosaik guldsmede kan den også ofte træffes i 
nogen afstand fra vand.

Udbredelse i Danmark: Brun Mosaikguldsmed er vidt udbred i landet; i Jyl
land og på Fyn, Sjælland og Bornholm virker de fleste tilgængelige vandområder 
til at være i brug – kun på øerne syd for Fyn og Sjælland er bestanden mere 
spredt forekommende (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Arten flyver normalt fra midt i juni til udgangen af september, og un
der søgelsens iagttagelser passer fint i dette mønster, de er gjort mellem 16/6 og 
19/9 (Fig. 54). I Danmark som helhed blev årets sidste individer set den 2/10.
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Fig. 54. Flyvetid – fordeling af observationer af Brun      
Mosaikguldsmed under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 53. Fund af Brun           
Mosaikguldsmed i National-

park Thy i denne undersøgelse.

Æglæggende Brun Mosaik-
guldsmed hun, Nors Bagsø.
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16. Blå Mosaikguldsmed

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 55. Fordelt på kun 
fem lokaliteter, heraf fire af de faste 16 loka li te ter, gav den samlede sum af Blå 
Mosaikguldsmed i undersøgelsen beskedne seks individer. Fundstederne ligger i 
tre for skel lige atlaskvadrater. Blå Mosaikguldsmed er ikke nogen kræsen art, den 
kan træffes ved de fleste slags vandområder. 
Mange af dens ynglelokaliteter er ganske små og ofte omkransede af højere 
bevoksning, og eksempelvis lokalitet 15 Lodbjerg Klitplantage (hvor den også 
blev truffet) kunne være en typisk lokalitet for arten. Disse habitatpræferencer 
gør, at arten i Thy formentlig kan være mere almindelig udenfor nationalparken.
Denne guldsmed flyver gerne langt fra vand på jagt langs langs hegn, skovstier 
og skovbryn. I modsætning til de fleste andre arter fouragerer den ofte i skygge, 
i overskyet vejr eller i skumringen, og kan derfor i nogen grad være overset, da 
under sø gelsen har fokuseret på de solrige timer midt på dagen.

Udbredelse i Danmark: Blå Mosaikguldsmed er udbredt i hele Danmark 
med undtagelse af nogle småøer (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Blå Mosaikguldsmed flyver normalt fra slutningen af juni til midt 
i oktober. I denne undersøgelse er den fundet mellem 24/7 og 27/9, men på 
grund af artens fåtallighed i nationalparken kan iagttagelserne ikke regnes for 
repræsentative.

Fig. 55. Fund af Blå Mosaik-
guldsmed i Nationalpark Thy 

i denne undersøgelse.

Blå Mosaikguldsmed han, Nakorsak-søen.
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17. Siv-Mosaikguldsmed

Forekomst i nationalparken: SivMosaik guld
smed blev ikke fundet i Thy vest for Vejlerne under 
Atlas I 201418, men der foreligger enkelte ældre fund 
(naturbasen.dk). Arten findes i næringsfattige søer og 
moser med surt vand og forekomst af våd sphagnum, 
så det er ikke overraskende at den blev fundet i na tio
nalparken i denne undersøgelse. Det drejer sig dog kun 
om få steder, ved en lille sø i Nystrup Plantage samt på 
to af de faste 16 lokaliteter, 13 Holdensø og 14 Bod
bjerg Rimmer. Den samlede sum af iagttagelser er blot 
seks. Fundene er vist på Fig. 56.
SivMosaikguldsmed blev således fundet på steder, 
som netop er karakteriseret ved artens nok mest afgø
rende habitatkrav, tilstedeværelsen af områder med 
våd sphagnum – men denne type habitat findes mange 
andre steder i nationalparken, ek sem pelvis om kring 
lo kalitet 3 Kokkær Vand, hvor den ikke blev fundet. 
Man kan imidlertid ikke altid tage fravær under be søg 
på en lokalitet som bevis på at arten ikke fin des der, 
f.eks. kan vejret under besøget have spil let en rolle 
– og under alle om stæn dig he der er det højst sand syn
ligt at SivMosaikguldsmed findes på et større antal 
lokaliteter i nationalparken. Måske kunne der tilmed 
være mulighed for ”søsterarten” Høj moseMo saik guld
smed, som har nogle af de samme habitatkrav, bare 
endnu mere krævende/mere specialiseret.

Udbredelse i Danmark: SivMosaik guldsmed er udbredt fortrinsvis på heder og i moser i Jylland, Nordsjælland og på 
Bornholm (Fig. 57), uden noget sted at være virkeligt talrig (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: SivMosaikguldsmed er nor malt på vingerne fra juli til oktober, dvs. at hele sæsonen ikke er dækket i denne un
der søgelse, der stoppede med ud gan gen af september. Arten blev registreret mellem 25/7 og 31/8, men i betragtning af artens 
få tallighed i Thy kan man ikke regne med at det er et udtryk for den virkelige flyveaktivitet.

Fig. 56. Fund af Siv-Mosaik-
guldsmed i Nationalpark Thy 

i denne undersøgelse. Fig. 57. Fund af Siv-Mosaikguldsmed i Danmark under Atlas I 2014-18.

Siv-Mosaikguldsmed han, Bodbjerg Rimmer.
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18. Brun Kejserguldsmed

Forekomst i nationalparken: Brun Kejserguldsmed 
er aldrig tidligere truffet i Thy, eller i Nordjylland i det hele 
taget, men under gennemgangen af lokalitet 3 Kok kær 
Vand 16/6 blev iagttaget et par af arten. De var sam men
koblede i tandem, og var i færd med æglægning, som i en 
længere periode (over 1½ time) foregik flere steder rundt 
langs kanten af søen.
Under et genbesøg senere på dagen sås dyrene igen, nu 
hver for sig, fouragerende over heden vest for søen. Ved 
den lejlighed sås formentlig yderligere en han.
Desuden sås 25/6 ved den nærliggende lokalitet 4 Vilsødal 
et individ af arten (muligvis en genganger), og 9/7 fandtes 
en død Brun Kejserguldsmed i denne sø, flydende i vandet 
(antagelig samme).

Udbredelse i Danmark: Brun Kejserguldsmed var i Danmark før 2019 udelukkende kendt fra et ældre fund på Bornholm 
(i 1995). Forud for iagttagelserne i denne undersøgelse fandtes et individ i Blåvand 13/6 2019, og senere udviklede det sig til 
en mindre invasion med flere iagttagelser rundt om i landet, hvor der ialfald i mindst ét tilfælde mere, på Vestamager, sås et 
æglæggende par (guldsmedeatlas.dk). Ikke langt syd for Danmark i bl.a. Holland var invasionen meget større med hundredvis 
af dyr involveret, men der nåede også individer til både Norge og Sverige.
Arten er normalt hjemmehørende i bl.a. Nordafrika og visse steder i Sydeuropa, men er kendt for sin migrerende adfærd, hvor 
den under særlige vejrforhold kan foretage trækbevægelser mod Nordeuropa. Det er derfor sandsynligt, at klimaændringer i 
fremtiden kan føre til flere besøg af Brun Kejserguldsmed på vore breddegrader.

Flyvetid: arten har ikke optrådt så ofte at man kan tale om en normal flyvetid i Danmark.

Brun Kejserguldsmed par i tandem, 
Kokkær Vand 16/6 2019.

Brun Kejserguldsmed han, Tved Klitplantage 
16/6 2019. Foto: Kent Olsen.
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19. Stor Kejserguldsmed

Forekomst i nationalparken: Stor Kejserguldsmed er den talrigste store guldsmed fundet i denne undersøgelse, med en 
samlet sum på 184. Fundene er vist på Fig. 58. Arten er registreret spredt i nationalparken på mange typer habitater og på et 
stort antal lokaliteter, heraf 15 af de faste 16 lokaliteter. Kun på lokalitet 2 Hanstedreservatet sås den ikke, til gengæld sås den 
mange steder ud over de 16 faste lokaliteter. De bedste lokaliteter for arten i undersøgelsen var 3 Kokkær Vand (sum 25), 10 
Røstrimme (sum 18), 13 Holdensø (sum 27) og 14 Bodbjerg Rimmer (sum 18). 
Fundene fordeler sig på seks atlaskvadrater, hvoraf arten kun var rapporteret fra de to under Atlas I 201418.
Arten virker ikke til at have særlig præference for én type habitat og kan træffes i stort set alle former for vandområder af alle 
størrelser.
I den sidste del af sæsonen bestod mange af registreringerne af æglæggende hunner.

Udbredelse i Danmark: Stor Kejserguldsmed har siden ind van
dringen til Danmark for bare 25 år siden bredt sig til hele landet, og 
er overalt almindelig nu (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Normal flyvetid for Stor Kejserguldsmed er fra juni til au
gust, og da den i denne undersøgelse er fundet mellem 13/6 og 21/8 
(Fig. 59) er det helt inden normalen.
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Fig. 59. Flyvetid – fordeling af observationer af Stor        
Kejserguldsmed under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 58. Fund af Stor Kejser-
guldsmed i National park Thy i 

denne undersøgelse.

Stor Kejserguldsmed han og 
hun i parring, Holdensø.

Stor Kejserguldsmed han Bodbjerg Rimmer.
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20. Håret Mosaikguldsmed

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 60. Håret Mosaik
guld smed er i denne undersøgelse registreret på syv af de 16 faste lokaliteter, 
for uden ét eksemplar på en anden lokalitet, med en samlet sum på 23. Det var 
loka li teterne 7 Nors Sø ved Isbjerg og 11 Per Madsens Kær som var de bedste 
for arten, med summer på henholdsvis 8 og 5 – derudover var fundene små og 
spredte.
Arten forekommer i mange typer habitater og det er lidt gådefuldt hvorfor der 
ikke gøres flere fund i Thy. Registreringer i Vejlerne 2017 og 2018 viste, at arten 
optræder i meget svingende antal årene imellem (Kjeldsen 2019). Det er muligt, 
at 2019 har været et dårligt år for Håret Mosaikguldsmed, men fundene fordeler 
sig trods alt på tre atlaskvadrater, som alle er nye i forhold til registreringerne 
under Atlas I 201418.

Udbredelse i Danmark: Arten findes udbredt jævnt over det meste af lan
det, dog noget mere spredt end eksempelvis Brun eller Blå Mosaikguldsmed 
(guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Håret Mosaikguldsmed er på vingerne tidligt på sæsonen, normalt 
fra først i maj til sidst i juni. I denne under sø gelse er den fundet mellem 16/5 og 
28/6 (Fig. 61). Fig. 60. Fund af Håret         

Mosaikguldsmed i National-
park Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 61. Flyvetid – fordeling af observationer af Håret     
Mosaikguldsmed under de ti runder i løbet af sæsonen.

Håret Mosaikguldsmed æglæggende hun. Arkivfoto.
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21. Grøn Smaragdlibel

Forekomst i nationalparken: Grøn Smaragdlibel blev i denne undersøgelse fundet på syv af de faste 16 lokaliteter, 
plus et par yderligere fund, med en samlet sum på 41. Fundene er vist på Fig. 62. Arten er mest registreret den østlige del af 
nationalparken på mere frodige, bevoksede habitater og kun i begrænset omfang i åbent klithedeterræn. De bedste lokaliteter 
for arten var 6 Nors Bagsø (sum 15), 12 Nakorsaksøen (sum 6) og 13 Holdensø (sum 7). 
Fundene fordeler sig på fire atlaskvadrater, alle nye i forhold til Atlas I 201418 – til gengæld blev den ikke genfundet på to 
kvadrater, som var besatte under Atlas I.

Udbredelse i Danmark: Grøn Smaragdlibel er almindelig og udbredt i stort 
set hele landet, tilsyneladende mest sparsomt i Nordvestjylland, men det kan 
være et resultat af ringere dækning (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: En art som er blandt de tidligste guldsmede på vingerne, og 
flyvetiden er relativt kort. Normalt ses den fremme fra først i maj til midt i juli, 
så yderdatoerne i denne undersøgelse (fra 13/5 til 8/7, Fig. 63) er helt normale.
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Fig. 63. Flyvetid – fordeling af observationer af Grøn  
Smaragdlibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 62. Fund af Grøn 
Smaragd libel i National park 

Thy i denne undersøgelse.

Grøn Smaragdlibel han, Holdensø.
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22. Glinsende Smaragdlibel

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 64. Glinsende Smaragdlibel blev ligesom Grøn Smaragdlibel fundet 
på syv af de faste 16 lokaliteter, med en lidt lavere samlet sum på 33. Arten forekommer på den samme type habitater, ofte 
med trævækst tæt på vandfladen, og de bedste lokaliteter for arten var de samme som for Grøn Smaragdlibel: 6 Nors Bagsø 
(sum 10), 12 Nakorsaksøen (sum 9) og 13 Holdensø (sum 4). 
Fundene fordeler sig på fem atlaskvadrater, hvoraf de fire er nye i forhold til registreringerne under Atlas I 201418.

Udbredelse i Danmark: Arten findes udbredt over store dele af Danmark, 
i Nordjylland og på øerne dog meget mere spredt end Grøn Smaragdlibel 
(guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Glinsende Smaragdlibel flyver omtrent en måned senere end 
Grøn Smaragdlibel, og ses normalt fra først i juni til sidst i august. I denne 
undersøgelse er den fundet mellem 18/6 og 23/8 (Fig. 65).

Fig. 64. Fund af Glinsende 
Smaragdlibel i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 65. Flyvetid – fordeling af observationer af Glinsende 
Smaragdlibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Glinsende Smaragdlibel han, Nakorsak-søen.
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23. Fireplettet Libel

Forekomst i nationalparken: Fireplettet Libel er den mest udbredte og 
almindelige egentlig guldsmed (i denne under søgelse og i Danmark generelt). 
Arten blev registreret på 15 af de faste 16 lokaliteter foruden et stort antal fund 
andre steder i nationalparken, med en samlet sum på 1033. Fundene er vist 
på Fig. 66. Eneste lokalitet, hvor arten ikke fandtes, var lokalitet 1 Hansted 
Mølleå, mens de bedste lokaliteter for arten var 3 Kokkær Vand (sum 102), 5 
Langsande (sum 234), 6 Nors Bagsø (sum 114) og 13 Holdensø (sum 144). På 
et enkelt besøg sås hele 104 individer (Langsande, 17/6).
Fireplettet Libel er en udpræget ”generalist” som er meget tilpasningsdygtig og 
findes ved alle typer vandområder. Erfaringer fra Vejlerne (Kjeldsen 2019) viser, 
at arten kan være temmelig svingende i antal fra år til år, med en meget stor 
forekomst i den varme sommer 2018. Det virker som om, at 2019 ikke var et 
specielt godt år for arten.

Udbredelse i Danmark: Arten findes udbredt over hele Danmark 
(guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Fireplettet Libel har en lang flyvetid, normalt fra midt i maj til sidst 
i august, men med en markant kulmination i juni. I denne undersøgelse er den 
fundet mellem 13/5 og 31/8 (Fig. 67); iagttagelserne af to individer 31/8 ved 
Holdensø blev de seneste fund af arten i Danmark i sæsonen 2019.
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Fig. 67. Flyvetid – fordeling af observationer af Fireplettet 
Libel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 66. Fund af Fireplettet 
Libel i National park Thy i 

denne undersøgelse.

Fireplettet Libel, Nors Bagsø.
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24. Blå Libel

Forekomst i nationalparken: Blå Libel er en udbredt og almindelig guld
smed, hvorfor det kan undre at den blot blev registreret på tre lokaliteter i 
denne undersøgelse, heraf kun på én af de faste 16 lokaliteter, nemlig lokalitet 
15 Lodbjerg Klitplantage. Den samlede sum for undersøgelsen er beskedne syv 
individer. Fundene er vist på Fig. 68.
Meget tyder på, at Blå Libel foretrækker en anden type vandområder end natio
nal parken kan tilbyde, og den er formentlig mere almindelig i det øvrige Thy. Det 
er en art som ofte findes på næringsrige og ganske små lokaliteter.

Udbredelse i Danmark: Arten findes over hele Danmark, uden dog at være 
helt lige så vidt udbredt som Fireplettet Libel (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Blå Libel flyver normalt fra midt i maj til først i august. I denne un
der søgelse er den fundet mellem 13/6 og 28/6; men på grund af det lave antal 
fund er det på ingen måde et udtryk for den reelle aktivitet.

Fig. 68. Fund af Blå 
Libel i Nationalpark Thy 

i denne undersøgelse.

Blå Libel han, Lodbjerg Klitplantage.
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25. Stor Blåpil

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 69. Stor Blåpil blev 
registreret på 10 af de faste 16 lokaliteter foru den en del fund andre steder i 
nationalparken, med en samlet sum på 56. Den bedste lokalitet for arten var 3 
Kokkær Vand med næsten halvdelen af fundene (sum 27), derudover var det 
udelukkende encifrede antal som blev registreret.
Stor Blåpil er ikke en krævende art og findes ved mange typer vandområder. 
Erfaringer fra Vejlerne viser, at arten kan svinge meget i antal mellem årene, 
med flere registreringer i den varme sommer 2018 end året forinden (Kjeldsen 
2019). Måske var 2019 ikke noget godt år for arten, ialfald var hyppigheden af 
registreringer i nationalparken lavere end forventet, i forhold til kendskabet til 
artens habitatvalg.

Udbredelse i Danmark: Arten findes over hele Danmark, lidt hyppigere end 
Blå Libel, men ikke helt så udbredt som Fire plettet Libel (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Stor Blåpil er normalt at finde fra midt i maj til sidst i august; i denne 
undersøgelse er den fundet mellem 10/6 og 31/8 (Fig. 70), så det var en noget 
sen start på sæsonen. 
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Fig. 70. Flyvetid – fordeling af observationer af Stor Blåpil 
under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 69. Fund af Stor 
Blåpil i National park Thy 

i denne undersøgelse.

Stor Blåpil. Arkivfoto.
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26. Lille Kærguldsmed

Forekomst i nationalparken: : Lille Kærguldsmed blev registreret på fire 
af de faste 16 lokaliteter foruden flere fund andre steder i nationalparken, men 
der var én altdominerende lokalitet for arten, 5 Langsande, med 148 ud af den 
samlede sum for hele undersøgelsen på 205. På ét besøg ved denne lokalitet er 
registreret op til 64 individer (17/6). De fleste øvrige iagttagelser var encifrede, 
bortset fra lokalitet 13 Holdensø (sum 25). Udover fund på ynglelokaliteter har 
en del af under sø gelsens iagttagelser drejet sig om dyr som fouragerede langs 
skovveje og lignende, specielt i Tved Klitplantage (i nærheden af Langsande
lokaliteten). Fundene er vist på Fig. 71. 
Lille Kærguldsmed er en noget specialiseret art, som foretrækker levesteder 
med surt vand, fortrinsvis på heder og i moser. Det afspejles i de lokaliteter, den 
er fundet på i nationalparken, selv om det er lidt gådefuldt, hvorfor lokaliteten 
Langsande i dén grad skiller sig ud. Fundene fordeler sig på tre atlaskvadrater, 
samme kvadrater hvorfra arten blev rapporteret under Atlas I 201418. Alligevel 
må det formodes, at arten vil kunne findes flere steder i Thy ved en målrettet 
eftersøgning på egnede steder.
Det er en overraskelse, at ”søsterarten” Nordisk Kærguldsmed ikke blev fundet 
i denne undersøgelse, den er ikke ualmindelig i Vejlerområdet (Kjeldsen 2019), 
men er nok mere knyttet til indlandsmiljøer end Nationalpark Thys mere kyst
nære habitater.

Udbredelse i Danmark: Lille Kærguldsmed er udbredt i store 
dele af Jylland, på Læsø og i Nordsjælland, fortrinsvis i egne domi
neret af heder og plantager (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Normal flyvetid for Lille Kærguldsmed er fra først i maj 
til først i august; i denne undersøgelse er den fundet i en lidt kortere 
periode, mellem 19/5 og 24/7 (Fig. 72). 

Fig. 71. Fund af Lille       
Kærguldsmed i Nationalpark 

Thy i denne undersøgelse.
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Fig. 72. Flyvetid – fordeling af observationer af Lille      
Kærguldsmed under de ti runder i løbet af sæsonen.

Lille Kærguldsmed han, Langsande.
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27. Sort Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Sort Hedelibel blev fundet mange steder i nationalparken, bl.a. på ni af de faste 16 loka
li teter. Den samlede sum er på 109. De bedste lokaliteter for arten var 3 Kokkær Vand (sum 32), 5 Langsande (sum 18), 10 
Røstrimme (sum 18) og 11 Per Madsens Kær (sum 19). Fundene er vist på Fig. 73.
Som kærguldsmede og flere arter hedelibeller er Sort Hedelibel en art, som først og fremmest findes på næringsfattige (sure) 
levesteder som heder, moser og søer der grænser op til plantager. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at den er fundet ret 
udbredt i nationalparken, selv om antallene var beskedne.

Udbredelse i Danmark: Udbredelsen af Sort Hedelibel minder meget om 
Lille Kærguldsmeds, dvs. først og fremmest Jylland, Læsø og Nordsjælland, men 
også spredt på de øvrige øer inkl. Fyn og Bornholm (guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Sort Hedelibel flyver normalt fra juli til oktober. I denne undersøgelse 
er den fundet mellem 23/7 og 27/9 (Fig. 74), så afslutningen på sæsonen er ikke 
nødvendigvis blevet dækket. Det kølige og blæsende vejr i september betød dog, 
at aktiviteten hos mange arter sluttede ret tidligt i 2019.
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Fig. 74. Flyvetid – fordeling af observationer af Sort        
Hedelibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 73. Fund af Sort     
Hedelibel i National park 

Thy i denne undersøgelse.

Sort Hedelibel han, Røstrimme.
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28. Blodrød Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 75. Blodrød Hedelibel blev registreret mange steder i national
par ken, bl.a. på 11 af de faste 16 lokaliteter, med en samlet sum på 332. Det er dermed en af de talrigste og mest udbredte 
af hedelibellerne. Generelt er hedelibeller tilknyttet næringsfattige levesteder uden højere vegetation; det gælder dog ikke i 
så udpræget grad for Blodrød Hedelibel, som i denne undersøgelse også blev fundet mange mere skovbevoksede steder. De 
bedste lokaliteter for arten var 7 Nors Sø ved Isbjerg (sum 78), 8 Nors Sø ved badepladsen (sum 41), 9 Vang Sø (sum 37), 
13 Holdensø (sum 35) og 11 Per Madsens Kær (sum 32). 

Udbredelse i Danmark: Blodrød Hedelibel er almindelig og udbredt i hele 
landet (guldsmedeatlas.dk). I atlasunder sø gel sen Atlas I 201418 var Thy en af de 
landsdele med færrest fund; det har formentlig skyldtes dårlig dækning, og arten 
blev i denne undersøgelse fundet i tre nye atlaskvadrater, så udbredelsen i Thy 
fremstår mere komplet.

Flyvetid: Flyvetiden for Blodrød Hedelibel strækker sig normalt fra slutningen 
af juni til slutningen af oktober. I denne undersøgelse blev den fundet fra 5/7 til 
22/9 (Fig. 76), så undersøgelsen blev afsluttet inden flyvetiden var slut.

Fig. 75. Fund af Blodrød 
Hedelibel i Nationalpark Thy 

i denne undersøgelse.
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Fig. 76. Flyvetid – fordeling af observationer af Blodrød 
Hedelibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Blodrød Hedelibel han, Vang Sø.
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29. Stor Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Stor Hedelibel er meget udbredt og relativt talrig i nationalparken, og blev registreret på 
14 af de faste 16 lokaliteter. Den samlede sum er på 373, den højeste sum blandt hedelibelarterne. De bedste lokaliteter for 
arten var 11 Per Madsens Kær (sum 73), 13 Holdensø (sum 69), 5 Langsande (sum 49) og 10 Røstrimme (sum 39). Fun
dene er vist på Fig. 77.
Stor Hedelibel er først og fremmest tilknyttet lavvandede hedesøer og lignende steder, og det er karakteristisk i perioder, hvor 
forvandlingen til voksent insekt finder sted, at man opdager dyrene siddende lavt i vegetationen når de tørrer vinger, ofte 
mange koncentreret på et begrænset areal.

Udbredelse i Danmark: Stor Hedelibel er almindelig og udbredt i det meste 
af landet, dog tilsyneladende noget mere spredt i Nordjylland og på øerne syd 
for Fyn og Sjælland (guldsmedeatlas.dk). At den forekommer mindre almin de lig 
i disse landsdele kan dog være et udtryk for at den er overset, eller pro ble mer 
med artsbestemmelse. I forhold til Atlas I 201418 blev arten i denne un der sø
gelse fundet i fire nye kvadrater i Thy.

Flyvetid: Stor Hedelibel flyver normalt fra midt i juni til slutningen af oktober. 
I denne undersøgelse er den fundet mellem 14/6 og 22/9 (Fig. 78), altså et nor
malt starttidspunkt, men afslutningen på sæsonen er ikke blevet dækket.
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Fig. 78. Flyvetid – fordeling af observationer af Stor        
Hedelibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 77. Fund af Stor     
Hedelibel i National park 

Thy i denne undersøgelse.

Stor Hedelibel han og hun i parring, Vang Sø.
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30. Almindelig Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Trods navnet er Almindelig Hedelibel ikke 
den almindeligste hedelibel i nationalparken. Den blev fundet på ni af de faste 16 
lo ka li te ter med en samlet sum på beskedne 24 individer. På ingen af lokaliteterne 
var summen større end fem (på lokaliteterne 8 Nors Sø ved badepladsen og 11 
Per Madsens Kær). Fundene er vist på Fig. 79.
Almindelig Hedelibel bliver betragtet som en generalist og kan i resten af landet 
træffes på mange typer af levesteder, men ialfald i Thy ser det ud til den er mere 
kræsen end ”søsterarten” Stor Hedelibel. Den er fundet på samme type loka li te
ter, men i langt mindre antal, uden at nogen åbenbar forklaring kan identi fi ce
res.

Udbredelse i Danmark: Udbredelsen af Almindelig Hedelibel er meget lig 
udbredelsen af Stor Hedelibel, dvs. lands dæk kende, men med størst spred
ning mellem fundene i Nordjylland og på øerne syd for Fyn og Sjælland 
(guldsmedeatlas.dk).

Flyvetid: Normal flyvetid for Almindelig Hedelibel er fra først i juli til sidst 
i oktober. I denne undersøgelse er den fundet i en væsentligt kortere periode, 
mellem 12/7 og 31/8, men det må formodes at køligt og blæsende vejr i sep tem
ber reducerede registreringsmulighederne betydeligt. Fig. 79. Fund af Almindelig 

Hedelibel i Nationalpark Thy 
i denne undersøgelse.

Almindelig Hedelibel han, Vang Sø.
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31. Gulvinget Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Fundene er vist på Fig. 80. Gulvinget Hede
libel blev i denne undersøgelse kun registreret på to lokaliteter med en samlet 
sum på fire individer – tre på lokalitet 9 Vang Sø, én på lokalitet 13 Holdensø. 
Arten er kendt for at optræde i stærkt fluktuerende antal fra år til år, og selv om 
den kan reproducere i Danmark skyldes ho vedparten af svingningerne vari a tio
ner i omfanget af tilflyvning sydfra. Efter en sommer i 2018 med relativt stor 
tilflyvning ser det ud til, at 2019 blev et middelmådigt år for arten. I Natur ba sen 
blev for de to år fra hele Danmark registreret henholds vis 205 og 129 ob ser va tio
ner, med samlede summer på 621 og 226 individer. Som yderligere illustration af 
svingningerne i forekomsterne kan nævnes, at der i 2017 kun blev rapporteret 54 
individer fordelt på 15 observationer – et regulært bundår (fugleognatur.dk).

Udbredelse i Danmark: Gulvinget Hedelibel er rapporteret fra de fleste 
lands dele under Atlas I 201418 (guldsmedeatlas.dk), dog ikke fra Thy vest for 
Vejlerne, og generelt med langt mellem fundene bortset fra i Nordsjælland (hvor 
nok de fleste guld sme de observatører færdes). I Vejlerområdet fandtes under 
”inva sionen” i 2018 fem individer (Kjeld sen 2019), så arten optræder ikke talrigt 
i denne landsdel selv under år med en stor tilflyvning.

Flyvetid: Gulvinget Hedelibel kan ses fra midten af juni til midten af septem
ber. De fire fund i denne undersøgelse blev gjort mellem 21/6 og 6/8, men på 
grund af artens fåtallighed i Thy kan fundene ikke regnes for repræsentative.

Fig. 80. Fund af Gulvinget 
Hedelibel i National park 

Thy i denne undersøgelse.

Gulvinget Hedelibel han, Vang Sø.
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32. Rødåret Hedelibel

Forekomst i nationalparken: Efter aldrig tidligere at have været registreret 
i Thy eller Nordjylland i øvrigt, blev Rød vin get Hedelibel i denne undersøgelse 
fundet mange steder i nationalparken, bl.a. på 11 af de faste 16 lokaliteter, med 
en samlet sum på 84. Arten var altså væsentlig mere talrig end Almindelig Hede
libel. De bedste lokaliteter var 14 Bodbjerg Rimmer (sum 23), 3 Kokkær Vand 
(sum 16), og 10 Røstrimme (sum 16), altså nogle af de mest typiske lavvandede 
klithedesøer om givet af åbne hedeflader. Fundene er vist på Fig. 81.
En stor del af de fundne dyr i starten af sæsonen var udfarvede (røde) gamle 
hanner, som ivrigt opretholdt territorium (en ad færd denne art udviser i højere 
grad end andre hedelibeller, og i øvrigt så tidligt på sæsonen, at der ikke endnu 
var udfar vede hanner af de andre arter). Der dukkede senere også hunner op, og 
flere steder sås arten i parring og æglægning.
Arten optræder i Danmark oftest på lokaliteter med sparsom vegetation, såsom 
grusgrave, men da landet i 2019 blev ramt af en invasion af arten af hidtil ukendt 
omfang, dukkede dyrene op mange uventede steder på mange typer habitater, 
således også i nationalparken.
Rødåret Hedelibel har altid været vidt udbredt i Sydeuropa, men har i de senere 
år gentagne gange foretaget fremstød mod nord, hvorved udbredelsesområdet er 
vokset.

Fig. 81. Fund af Rødåret 
Hedelibel i Nationalpark Thy 

i denne undersøgelse.

Rødåret Hedelibel han, Kokkær Vand.
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Udbredelse i Danmark: Rødåret Hedelibel er ny i den danske fauna, idet det første fund blev gjort i 2003. I årene frem 
til 2018 er den rapporteret med i alt 67 fund. Kun fra nogle af årene foreligger fund, og først fra 2015 er arten registreret 
årligt. Der har været en stigende tendens over årene, men ingen var forberedt på dén invasion, som satte ind i 2019, hvor 
der i perioden 14/612/10 blev gjort ikke færre end 375 fund af sammenlagt 982 individer, spredt over det meste af landet 
(guldsmedeatlas.dk). Til illustration af invasionens omfang vises to figurer: de samlede fund under Atlas I 201418 (Fig. 82) 
og fundene i 2019 under første år af Atlas II 201923 (Fig. 83).

Flyvetid: Rødåret Hedelibel har tidligere været så sporadisk i sin optræden i Danmark, at man ikke kan tale om en velde
fi neret flyvetid; fundene 200318 er gjort mellem maj og oktober. I denne undersøgelse er den fundet mellem 18/6 og 27/9 
(Fig. 84), dækkende næsten hele den periode, hvor arten blev set i landet under invasionen. I modsætning til andre hede li
bel ler (med undtagelse af Gulvinget Hedelibel), hvor det fortrinsvis er dyr fra lokal reproduktion, der iagttages, er hoved
parten af fundene af Rødåret Hedelibel tilflyvende individer som er 
klækket syd for Danmark. Da arten har en hurtig repro duk tions
cyklus, kommer en ny generation på vingerne sidst på sommeren, 
og årets sidste iagttagelser ved Bodbjerg Rimmer 27/9 af 23 dyr 
drejede sig om helt nyforvandlede individer, som sad lavt i vege
ta tionen og tørrede vinger (se foto side 27) – på et sted, hvor der 
tidligere på sæsonen var iagttaget æglægning.
Det er uvist, om artens larver er i stand til at overleve en dansk vin
ter, og om sommerens invasion dermed kan være med til at danne 
grundlag for en fremtidig egentlig bestand i nationalparken – og i 
resten af landet.
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Fig. 84. Flyvetid – fordeling af observationer af Rødåret 
Hedelibel under de ti runder i løbet af sæsonen.

Fig. 82. Fund af Rødåret Hedelibel 
i Danmark under Atlas I 2014-18.

Fig. 83. Fund af Rødåret Hedelibel 
i Danmark i 2019.

Rødåret Hedelibel par i tandem, Røstrimme.
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Hedelibel sp.

Forekomst i nationalparken, flyvetid: Ialt 1166 hedelibeller blev noteret som ubestemte, fortrinsvis fordi de blev set 
flyvende og det dermed ikke var muligt at se de afgørende kendetegn. Det er et højere tal end summen af de seks arter arts
bestemte hedelibeller (926). Det drejer sig først og fremmest om arterne Almindelig og Stor Hedelibel, men det kan ikke 
afvises, at der også kan have været en mindre andel af Blodrød Hedelibel imellem. Det er derimod meget usandsynligt, at 
Sort Hedelibel, Gul vin get Hedelibel eller Rødvinget Hedelibel er noteret som ubestemte. Der er i øvrigt ingen grund til at 
antage, at fordelingen mellem arterne (Almindelig og Stor) blandt de ubestemte er væsentlig anderledes end blandt de arts be
stemte – dvs. der er for mentlig en stor overvægt af Stor Hedelibel. Fundene i juni er under alle omstændigheder højst sand
syn ligt Stor Hedelibel, da det ville være meget tidligt for Almindelig. I det hele taget gælder, at flyvetiden for de ube stemte 
hede li bel ler (Fig. 85) følger et møn ster, som er meget lig mønsteret for Stor Hedelibel, med kulmination i juliaugust.
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Fig. 85. Flyvetid – fordeling af observationer af Hedelibel 
sp. under de ti runder i løbet af sæsonen.

Stor Hedelibel hun, Nors Sø.
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Anbefalinger
Med den særdeles rige guldsmedefauna i Nationalpark Thy, som denne rapport dokumenterer, kan der overordnet formuleres 
nogle enkle anbefalinger vedrørende forvaltning og vedrørende fremtidig overvågning.
I forvaltningen af søerne i nationalparken er det vigtigt at fokusere på at bevare de – i dansk sammenhæng – mange 
unikke klarvandede, rene søer, både større/dybere og mindre/lavvandede søer i klithederne. Kvælstofdeposition fra luften er 
svær at undgå, men ialfald bør næringsstofbelastede og okkerholdige tilløb så vidt muligt undgås. Der foregår allerede meget 
arbejde for at genskabe en naturlig hydrologi, mange drængrøfter er blevet tilkastede, og dette arbejde kan kun tilskyndes, da 
det uden tvivl vil gavne guldsmedefaunaen.
Af de registrerede vandnymfe/guldsmedearter i nationalparken som umiddelbart er af størst beskyttelsesmæssig værdi, kan 
fremhæves den rødlistede Huevandnymfe; og ligeledes Månevandnymfe som i Holdensø formentlig har en af de bedste loka
liteter i landet. Levestederne for Huevandnymfe (Nors Sø, Langsande, Per Madsens Kær og Røstrimme) bør være i særlig 
fokus med hensyn til at bevare en klarvandet, næringsfattig tilstand. 
Flere lokaliteter med stor diversitet og stor tæthed af individer er blevet identificeret i undersøgelsen; disse og alle søer med 
lignende karakteristika i nationalparken bør have høj prioritet i forvaltningen. 
Undersøgelsen kan betragtes som en stikprøve, som har undersøgt en række lokaliteter grundigt, men store dele af national
parken er ikke blevet undersøgt, så flere af de sårbare og krævende arter vil givetvis kunne findes i andre af nationalparkens 
søer.
I fremtiden kan nationalparkens guldsmedefauna overvåges ved gentagelse af denne undersøgelse; alle lokaliteterne 
kan gen besøges med anvendelse af samme metodik ad de samme ruter, og man vil dermed få et datamateriale, som vil kunne 
doku mentere udviklingen i be stan dene.
Der har vist sig at være meget stor forskel på hvor rig guldsmedefaunaen er på de forskellige lokaliteter som indgår i undersø
gelsen, og ved en prioritering af ressourcer kan nogle af de mindre givende lokaliteter fravælges ved fremtidige undersøgelser 
uden større tab.

Lille Farvevandnymfe han og hun 
i parring, Vang Sø.
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