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Indledning

Hvad kendetegner en dam, en mose, 
et gadekær, en pyt, et vandhul og en 
småsø? Det danske sprog har en lang 
række betegnelser for mindre vande, 
men nogen præcis betydning har 
ordene ikke, og de benyttes oftest i 
flæng. Størrelsen er der til gengæld lidt 
mere styr på. Vande under 100 m2 er 
ikke omfattet af Naturbeskyttelsesloven 
(Sand-Jensen 2001). Opad i størrelse er 
der ikke nogen rigtig naturlig grænse 
mellem en dam og en sø, men EU regner 
alt under 50 ha som en dam (pond), 
mens Sand-Jensen sætter en grænse 
ved 1 ha. Der er mange søer og damme 
i Danmark, ca. 120.000 stk. over 100 m2, 
men kun ca. 2.760 over 1 ha og kun et 
par hundrede er over 50 ha. Omkring 
700 af søerne og dammene er under 
en eller anden form for overvågning i 
forhold til en målsætning, så de fleste 
af vandene er altså kun omfattet af den 
beskyttelse, der ligger i loven.

Vandhullernes oprindelse er meget 
forskellig. Nogle er naturlige, fx lav-
ninger i klitter og tilgroede søer, mens 
mange er menneskeskabte i form af 
opstemninger, mergelgrave, fiskedam-
me, krebsedamme, grusgrave, lergrave, 
kreaturvandingsdamme, isdamme, 
gadekær, branddamme, havedamme og 
andehuller. Nogle vande er permanente, 
mens andre er temporære, dvs. de tørrer 
regelmæssigt ud hvert år i løbet af som-
meren eller kun engang imellem. Ofte 
kan man kende de menneskeskabte 
damme på, at de har stejle brinker, men 
det kan være vanskeligt at afgøre, om en 
dam er naturlig eller ej.

Floraen i damme er meget velunder-
søgt, og botanikere opererer med en 
lang række forskellige typer af damme 
som fx nedenstående syv beskrivelser 
fra Novana-programmet:

• Tidvis våd eng på mager eller 
  kalkrig bund, ofte med blåtop
• Aktive højmoser
• Hængesæk og andre kærsamfund 
  dannet flydende i vand
• Kilder eller væld med kalkholdigt 
  (hårdt) vand
• Rigkær

• Skovbevoksede tørvemoser
• Elle- og askeskov ved vandløb, søer 
  og væld

De botaniske afgrænsninger af de for-
skellige typer er væsentligst baseret på 
kemiske forhold og på, hvilke plantear-
ter der gror der.

Der er også gjort nogle forsøg med 
at se på smådyrsfaunaen ved mindre 
vande i både Danmark (Søndergård et 
al. 2001) og i udlandet (S. Angelibert et 
al. 2010).

I nærværende projekt er det valgt at 
undersøge nogle karakteristiske danske 
typer af damme med henblik på at få 
belyst, om de kan inddeles i grupper på 
grundlag af smådyrsfaunaen og vand-
kemien og enkelte fysiske faktorer, og 
om disse grupperinger giver enslydende 
resultater. Ikke alle typer af damme er 
blevet undersøgt af hensyn til tiden og 
økonomien. Undersøgelser af temporæ-
re vande er blevet prioriteret højt, fordi 
den generelle viden om disse er meget 
ringe for så vidt angår smådyrsfaunaen 
og vandkemien. Desuden var det kendt 
fra udenlandske undersøgelser (Nicolet 
2001), at de temporære vande i Storbri-
tannien rummer lige så mange sjældne 
smådyr som de permanente, og vi vidste 
fra egne undersøgelser (Hansen et al. 
2010), at temporære vande i Danmark 
også er levested for mange interessante 
arter.

Som undersøgelsesområde blev det 
valgt at fokusere specielt på National-
park Thy, både fordi der her ligger nogle 
af de højest prioriterede damme inden 
for EU, og fordi Naturhistorisk Museum 
har et meget stort baggrundsmateriale 
herfra.

I 1950’erne og 1960’erne blev der 
foretaget adskillige grundige under-
søgelser af faunaen i Thy, specielt med 
fokus på vandlevende invertebrater. 
Disse undersøgelser blev publiceret i 
tidsskrifterne Flora og Fauna og Ento-
mologiske Meddelelser under overskrif-
ten „Zootopografiske undersøgelser i 
Thy“. 

Naturhistorisk Museums samlinger rum-
mer adskillige prøver fra denne periode. 
Specielt den ferskvandsbiologiske 
samling omfatter næsten hele materia-
let fra disse indsamlinger. Fra perioden 
1953-66 foreligger i alt 449 prøver af den 
lavere ferskvandsfauna indeholdende 
mange tusinde dyr. Alene af vandtæ-
ger er der et materiale på over 18.000 
individer, og af snegle er der indsamlet 
over 150.000 individer. Indsamlingerne 
blev væsentligst foretaget af Carlo F. 
Jensen, E. W. Kaiser og Poul Bondesen. 
Nogle af prøverne er dog taget uden for 
nationalparkens område.

For at lave en sammenligning med, 
hvad der tidligere er fundet, blev der i 
2008-9 gennemført en undersøgelse af 
ca. 30 vande inden for nationalparkens 
grænser (Jensen 2009). Undersøgelsen 
blev gennemført med samme metodik 
som ved de tidligere undersøgelser. 
Ved de gamle undersøgelser blev der 
også foretaget mange enkeltmålinger af 
vandkemien med henblik på at kunne 
foretage en opdeling af de forskellige 
søtyper. Følgende vandparametre blev 
målt: Alkalinitet, pH, kalkindhold, led-
ningsevne og salinitet. Disse parametre 
er ligeledes målt ved undersøgelsen, 
dog med moderne udstyr. Alle vande 
er blevet beskrevet og fotograferet til 
sammenligning med de tidligere under-
søgelser.

Ud over materialet fra Nationalpark 
Thy er der lavet undersøgelser i Natio-
nalpark Mols Bjerge. Desuden er der 
suppleret med materiale fra bøgesko-
vene ved Moesgård og tørvemoserne i 
Løvenholm Skov, da det ikke var muligt 
at finde egnede lokaliteter inden for 
nationalparkerne. Oplysninger af 
faunistisk karakter, der er fremkommet 
i forbindelse med undersøgelserne, er 
placeret i afsnittet „Faunistiske noter om 
enkelte arter“.
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Metoder

Målte kemiske parametre

Ledningsevne
Ledningsevnen fortæller, hvor mange 
elektrisk ladede partikler, særligt i form 
af salte, der er i vandet.

Ledningsevne måles i µS (mikro 
Siemens) og viser, hvor meget strøm 
der kan gå gennem en centimeter vand 
pr. sekund. Til målingerne er brugt en 
bærbar ledningsevnemåler af mærket 
CD-4301. Den er kalibreret over for en 
standardopløsning på 1413 µS før hver 
måleserie.

Ledningsevnen er meget afhæn-
gig af salt og andre elektrisk ladede 
partikler. I saltvand med en styrke på 
1 promille er ledningsevnen ca. 2.000 
µS, mens den i perfekt destilleret vand 
i Danmark er ca. 25 µS. Steder med me-
get høj ledningsevne er kontrolleret for 
saltvand gennem natriumclorid-analyse.

Temperatur
Temperaturen er målt i grader Celcius 
med et kviksølvtermometer med en 
nøjagtighed på 1/10˚ fra Struers.

Alkalinitet
Alkalinitet er et udtryk for koncentratio-
nen af basiske ioner, der kan neutra-
liseres af brintioner uden en kraftig 
sænkning i pH. Man kan også sige, at 
alkalinitet er et udtryk for, om der er en 
„stødpude“ i vandet over for fx sur regn.
Til målingerne af alkalinitet er brugt en 
bærbar Exact EZ Advanced Photo Metric 
System fra Industrial Test Systems USA 
(USEPA compliant).

pH
pH er et udtryk for, hvor surt vandet er. 
En pH-værdi på 7,0 svarer til helt neutralt 
vand, mens pH = 1 er meget surt, og 
pH = 14 er meget basisk. Skalaen er 
logaritmisk, så en pH-sænkning på et trin 
betyder, at vandet er blevet 10 gange så 
surt.

Til målingerne er der brugt to 
bærbare pH-målere af mærket Hanna 
HH98152, som før hver måleserie er 
kalibreret over standardopløsninger på 
hhv. pH4 og pH10, således at der til alle 

målinger i sure vande er brugt én måler 
og i basiske vande én anden måler.

Calcium++ 
Indholdet af calcium-ioner er et udtryk for, 
hvor stor en del af vandets hårdhed der 
skyldes tilstedeværelsen af frie calciumio-
ner. Det er opgivet i enheden ppm (parts 
per million), der svarer til mg pr. liter.
Til målingerne af calciumhårdhed er brugt 
en bærbar Exact EZ Advanced Photo 
Metric System fra Industrial Test Systems 
USA (USEPA compliant).

Total hårdhed
Total hårdhed er en enhed, der viser, 
hvor hårdt vandet er, og omfatter CaCO

3 

og MgO. Magister Kaiser brugte denne 
enhed til mange af sine målinger i Thy 
i 1950’erne (Kaiser 1978 og 1958). Til 
målingerne af total hårdhed er brugt en 
bærbar Exact EZ Advanced Photo Metric 
System fra Industrial Test Systems USA 
(USEPA compliant).

Turbiditet
Turbiditet er et udtryk for, hvor klart 
vandet er. Normalt måler man vandets 
klarhed ved at sænke en hvid skive ned 
i vandet og aflæse, hvor langt ned man 
kan se den. Imidlertid er det ikke praktisk 
at bruge denne metode i lavvandede 
søer, fordi der ikke er vanddybde nok til 
at sige noget om klarheden. Her bruger 
man så i stedet at måle, hvor mange 
af vandets partikler der kan kaste lyset 
tilbage. Enheden, der bruges, er NTU 
(nephelometric turbidity units). Jo højere 
NTU, des mere uklart er vandet. Til må-
lingerne af turbiditet er brugt en bærbar 
Exact EZ Advanced Photo Metric System 
fra Industrial Test Systems USA (USEPA 
compliant), der er kalibreret over for 
demineraliseret vand før hver måling.

Indsamling af faunaprøver 
og kvantitative prøver

Der er indsamlet med en rund 20 cm 
sigte med 6 masker/cm monteret på 
en stang. Metoden gør det muligt at 
samle ind på næsten alle levesteder 

for smådyr. Der er som ved de tidligere 
undersøgelser i 2008 og 2009 suppleret 
med at pille smådyr af større sten o.l., 
som ikke tages op i sigten.

Metoden er ikke rigtigt kvantitativ, 
men semikvantitativ. Der er på de enkel-
te lokaliteter opsøgt alle de forskellige 
levesteder for smådyr, som kan erken-
des på lokaliteten. Der er indsamlet et 
materiale på 400 ml sigtet materiale fra 
hver lokalitet. Metoden giver glimrende 
kvalitative data, fordi der samles i alle 
habitater, mens de kvantitative data ikke 
nødvendigvis er et udtryk for fordelin-
gen af arterne. Det skyldes, at mange 
af arterne er klumpet fordelt, og nogle 
er meget nært knyttet til bestemte 
levesteder. De sammenligninger, der er 
foretaget, bygger på et fagligt skøn.

Til supplering af de indsamlede fauna-
prøver er der også foretaget kvantitative 
indsamlinger. Der eksisterer p.t. ikke 
nogen anerkendt kvantitativ teknik til 
indsamling i vandhuller, og derfor er der 
til de kvantitative indsamlinger brugt en 
modificeret udgave af den metode, der 
bruges til indsamling af prøver til Dansk 
Vandløbsfaunaindeks (Skriver 2009).  Der 
er sparket i bunden med en str. 43, og 
det ophvirvlede materiale er fanget med 
vandketsjer ført i en S-bevægelse over 
1 meter. På denne måde er der udtaget 
5 kvantitative prøver på hver lokalitet 
jævnt fordelt over lokaliteten. Antallet af 
prøver tilstræber, at summen af forskel-
lige arter i de kvantitative prøver skal nå 
70% af artsantallet i den semikvantitative 
prøve (Indermuhle 2010).

I laboratoriet er de indsamlede 
prøver sorteret fri for sand grus og 
plantemateriale under 25 x forstørrelse 
for at sikre, at også meget små individer 
kommer med. Vandbillebestemmelser 
er kontrolleret af Viggo Mahler.

Ikke alt det indsamlede materiale, 
som består af i alt 43.055 individer, er 
endnu bestemt til art. Det har der for 
det første ikke været tid til, og desuden 
vil der altid være individer i stadier, hvor 
de ikke er mulige at bestemme med 
den nuværende viden. Materialet er 
konserveret og etiketteret, og alle data 
er tastet i museets ferskvandsdatabase.
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De undersøgte lokaliteter

THY. Hededam ved Aalevande 
2,59 km ØNØ f. Vorupør Kirke, 
56°57’6,67”N  8°24’58,88”Ø

Lille dam i Aalevande hede. Formodent-
lig et gammelt tørveskær. Omgivelserne 
er en stor hedeslette bevokset med 
hedelyng. Vandet er klart, men lidt 
brunfarvet. Bunden består overvejende 
af tørv, der overlejrer det fine blegsand. 
Der er ikke nogen submers vegetation, 
men en del græsser og halvgræsser 
langs kanterne. Der er en svagt udviklet 
hængesæk af sphagnum. Området er 
totalt lysåbent.

THY. Hededam ved Aalevande 
2,51 km ØNØ f. Vorupør Kirke, 
56°57’3,00”N  8°24’56,25”Ø

Lille dam i Aalevande hede. Formodent-
lig et gammelt tørveskær. Omgivelserne 
er en stor hedeslette bevokset med he-
delyng. Vandet er klart, men lidt brunfar-
vet. Bunden består overvejende af tørv, 
der overlejrer det fine blegsand. Der er 
kun en tynd besætning af strandbo som 
submers vegetation, men en del græsser 
og halvgræsser langs kanterne. Der er en 
svagt udviklet og tynd bræmme af tag-
rør. Der er en svagt udviklet hængesæk 
af sphagnum. Området er totalt lysåbent 
og benyttes som fourageringsplads af 
gæs og svaner.

THY. Hededam ved Aalevande 
2,80 km ØNØ f. Vorupør Kirke, 
56°57’4,79”N  8°25’10,69”Ø

Lille dam i Aalevande hede. Formodent-
lig et gammelt tørveskær. Omgivelserne 
er en stor hedeslette bevokset med 
hedelyng. Vandet er klart, men lidt 
brunfarvet. Bunden består overvejende 
af tørv, der overlejrer det fine blegsand. 
Der er ikke nogen submers vegetation, 
men en del græsser og halvgræsser 
langs kanterne. Der er en svagt udviklet 
hængesæk af sphagnum. Området er 
totalt lysåbent og benyttes som fourage-
ringplads af gæs og svaner.
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THY. Hededam ved Aalevande 
2,83 km ØNØ f. Vorupør Kirke, 
56°56’57,40”N   8°25’14,52”Ø

Den største af dammene på Aale-
vande hede. Formodentlig et gammelt 
tørveskær. Omgivelserne er en stor 
hedeslette bevokset med hedelyng. 
Vandet er lidt uklart og lidt brunfarvet. 
Bunden består overvejende af tørv, 
der overlejrer det fine blegsand. Der 
er en sparsom submers vegetation af 
strandbo og en del græsser og halv-
græsser samt gråris langs kanterne. 
Der er en svagt udviklet hængesæk af 
sphagnum. Området er totalt lysåbent 
og benyttes som fourageringplads af 
gæs og svaner. Området virker noget 
nedbidt.

THY. Hededam ved Aalevande, 
2,94 km ØNØ f. Vorupør Kirke, 
56°57’5,01”N  8°25’19,04”Ø

Lille dam i Aalevande hede. Formodent-
lig et gammelt tørveskær. Omgivel-
serne er en stor hedeslette bevokset 
med hedelyng. Vandet er klart, men lidt 
brunfarvet. Bunden består overvejende 
af tørv, der overlejrer det fine blegsand. 
Der er ikke nogen submers vegetation, 
men en del græsser og halvgræsser 
langs kanterne. Der er en svagt udviklet 
hængesæk af sphagnum. Området er 
totalt lysåbent.

THY. Hededam ved Aalevande, 
1 km N f. Førby Sø, 
56°56’34,23’’N  8°24’33,69’’Ø

Lille dam i Aalevande hede. Formodent-
lig et gammelt tørveskær. Omgivelserne 
er en stor hedeslette bevokset med 
hedelyng. Vandet er klart, men lidt 
brunfarvet. Bunden består overvejende 
af tørv, der overlejrer det fine blegsand. 
Der er en submers vegetation af svøm-
mende vandaks, meget tørvemos og 
grønalgetråde samt en del græsser og 
halvgræsser langs kanterne. Der er en 
svagt udviklet hængesæk af sphagnum. 
Området er totalt lysåbent.

De nære omgivelser er hede, som er 
afbrændt for nylig. Her er hedelyng og 
lidt porse, manna-sødgræs, frøbid og 
klokkelyng. Bunden er tørveagtig og blød. 
Bredzonen er domineret af trådalger.
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THY. Brakvandsdam på Ag-
ger Tange 670 m V f. Aggervej, 
56°42’49,49”N  8°14’13,68’’Ø

Dammen ligger helt ude i klitten 50 m 
fra Vesterhavet. Der er en bevoksning af 
strandkogleaks omkring og i dammen 
og en sparsom rørskov af tagrør. 

Den submerse bevoksning består 
af spredte Ruppia sp., der er overvokset 
med grønalger. Bunden er sand over-
lejret med dynd og lidt klæg. Vandet er 
lidt uklart. Der er kreaturgræsning med 
kvæg i området. Vandet er højst 60 cm 
dybt, og dybden ser ud til at være per-
manent. Der er 9-pigget hundestejle.

THY. Svanesø, Agger Tange, 
56°42’58,89”N  8°14’21,43”Ø

Virker som en kunstigt gravet sø. Der 
er gravet en forbindelse til de øv-
rige damme inden for diget. Søen er 
omgivet af en strandeng, der holdes 
afgræsset. Vegetationen er sparsom, 
og strandkogleaks og tagrør, der går 
lidt ud i søen, er de dominerende arter. 
De fleste steder skråner  en strandbred 
af sand svagt ned til vandet. Vandet er 
klart og uden nogen form for farvning, 
ca. 150 cm dybt på midten. Der er en 
meget sparsom vegetation af rørhinde 
og andre brakvandsalger, og alle faste 
genstande er overgroet af grønalger. 
Bunden består af fint gult sand. Om-
rådet er helt lysåbent og huser en stor 
bestand af kutlinger og hundestejler.

THY. Brakvandsdam 500 m 
V f. Aggervej, Agger Tange, 
56°42’53,56”N  8°14’26,23”Ø

Lille dam, der er forbundet med et 
afløb ud til Limfjorden. Dammen er tid-
vist tørlagt ved lavvande. Omgivelserne 
er en tidligere afgræsset strandeng. 
Vandet er lidt uklart. Bunden er sand 
blandet med mudderpartier og masser 
af marine skaller i sedimentet. Der er 
ingen submers vegetation, men en del 
nedhængende brinkvegetation, som 
består af græsser og halvgræsser. Der 
er fuldstændigt lysåbent. Der lever 
3-pigget hundestejle og kutlinger i 
dammen.
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Birkesig Råstofgrav Vest, 1,2 
km N f. Rugård, 56°17’48,44”N  
10°48’15,07”Ø

Undersøgelsesdatoer 2. april og 
november 2009. Nedlagt grusgrav, der 
er retableret med muldlag. Noget af 
arealet er taget i landbrugsmæssig drift 
igen. Bevoksning af blandingsskov på 

Hoed Grusgrav Syd, sydligste 
dam, 1,13 km S f. Hoed Kirke, 
56°18’16,38”N  10°49’2,51”Ø

Undersøgelsesdato 3. juni 2009. Nedlagt 
grusgrav. Retableret, men pæn. Submers 
vegetation af græsbladet vandaks 
dækker næsten hele bunden af grus. Blå 
kærhøg er set. 

Der er udsat ænder, som fodres 
direkte i vandet. Ved besøget i juni 
2010 var hele bunden dækket af et tykt 
algetæppe og så snasket ud.

den ene side, den anden side dyrket 
mark. Der er et par øer med bevoksning 
i dammen. Langs land er der flere store 
pilebuske. Bunden er sten overlejret 
med slam, der er flere meter dybt i den 

dybe del af dammen. Der er ingen sub-
mers vegetation, men en del grønalger 
på stenene. Andehul med grønt uklart 
vand og mange røde dansemyg. 23 
gråænder observeret.
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Hoed Grusgrav Syd, nordligste 
dam 0,95 km S f. Hoed Kirke, 
58°18’21,29”N  10°49’0,21”Ø

Undersøgelsesdato 3. juni 2009. Retab-
leret med et meget tyndt muldlag, men 
pæn. Hele bunden begroet med Chara. 
Der er bredbladet dunhammer i kanten 
enkelte steder. Et svanepar har etableret 
sig. Bunden er mest grus, men også med 
pletter af meget fint materiale, som man 
synker ned i. Dybden er op til 1,5 m.

Rosmus Grusgrav Øst, 900 m Ø f. 
Frue Kirke i Rosmus længst mod 
øst, 56°18’4,73”N  10°47’17,08”Ø

Undersøgelsesdato 13. juli 2009. Ikke 
retableret, og der er stadig grusgravning 
i den anden ende, men der har været en 
naturlig succession, så dammen nu er 
omgivet af ca. 20 år gamle piletræer. 

Der er udsat gråænder samt karper, 
der fodres direkte i vandet. Vandet er 
meget uklart af alger. Udpræget sten-
bund overlejret med dynd.

Fuglslev Grusgrav, 300 m NNV 
f. Fuglslev Kirke, 56°17’ 17,57”N  
10°42’57,07”Ø

Undersøgelsesdato 3. juni 2009. Nedlagt 
grusgrav omgivet af dyrkede marker. 
Sigtedybde på højst 2 cm. Stenbund 
overlejret med slam (sort og boblende). 
Dybden på det dybeste sted er ca. 75 cm. 
Retableret med muldlag og udformet 
som andesø med en ø i midten. Det 
uklare vand forhindrer enhver submers 
vegetation i effektivt at få lys, selvom 
dammen ligger helt lysåbent.
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THY. Bagsø (Barnsø), nordbred, 
57°02’31,21”N  8°37’15,29”Ø

Ganske lille sø, der er opstået ved en 
sammenstyrtning af en kalkhule. Der er 
meget stejle brinker og kun en ganske 
smal rørsump med tagrør, søkogleaks, 
gul åkande, vejbredskeblad, dyndpad-
derokke og tusindblad. Bunden skråner 
hurtigt nedad. Vandet er meget klart 
med en dybde på midten på ca. 4 m. 
Bunden består af kalk overlejret med 
lidt blegsand og lidt dynd.

Udvikling i søen: I 1954 var der langs 
nordbredden høje graner, som blev 
fældet i 1957. Nu er nye træer vokset 
op. Søen var og er en rigtig perle af en 
skovsø.

THY. Besulvand, ½ km NØ 
f. Lyngby Redningsstation, 
56°52’23,17”N  8°18’53,07”Ø

Det omgivende terræn er klitter med 
grå klit-plantesamfund samt lidt 
plantage og hedelyng. Kun lidt vand 
tilbage, delt i flere afdelinger. 
Sandbund af blegsand med et fint lag 
„slik“. Strandbo, børste/trådvandaks, 
manna-sødgræs, vandpileurt, lobelie, 
frøbid, tudsesiv, knopsiv, brøndsel. 
Krikand og hvidklire er set. Regnløje 
fundet død. Søens dybde går fra ca. 2 
m ved maksimum til helt udtørret. Det 
er et meget smukt område, som er ret 
enestående i Danmark.
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Birkesig Råstofgrav Vest, vest-
ligste temporære pyt 1,5 km 
SØ f. Frue Kirke i Rosmus, 
56 °17’49,14”N  10 °47’46,09”Ø

Undersøgelsesdatoer 20. november 
2009 og 6. oktober 2010. Nedlagt grus-
grav, hvor der ikke er foretaget nogen 
retablering bortset fra, at der er plantet 
nogle få Alnus incana og lidt lærk. 
Der er ikke tilført muld, og over store 
strækninger er der stadig ren sand- og 
stenbund uden bevoksning. Der er ikke 
udviklet nogen submers vegetation, 
men der er en del oversvømmede 
vådbundsplanter.  Området er næsten 
fuldstændigt lysåbent, og bunden er 
meget fast af sten og grus. Den maksi-
male dybde er ca. 60 cm. Der er her en 
stor bestand af den sjældne pytsnegl 
Galba truncatula.

Temporær pyt i Birkesig, 
1,25 km NNV f. Rugård, 2010,
56 °17’45,31”N  10 °48’5,27”Ø

Der er en lille klat tagrør i midten af 
pytten, hvor der er  lidt dybere – op til 
70 cm i et lille område. Formodentlig er 
denne den sidste af pytterne til at tørre 
ud. Den er fuldstændig lysåben. 

Bunden er fast og består af sand. 
Der er en svag bevoksning af kransnål-
alger samt en del græsser og halvgræs-
ser, der tåler vanddækning i længere 
tid.

Temporær pyt i Birkesig, 
1,25 km NNV f. Rugård,
56 °17’45,31”N  10 °48’5,27”Ø

Undersøgelsesdato 20. november 2009. 
Nedlagt grusgrav, hvor der ikke er 
foretaget nogen retablering bortset fra, 
at der er plantet nogle få Alnus incana 
og lidt lærk. Der er ikke tilført muld, og 
over store strækninger er der stadig ren 
sand og stenbund. Der blev observeret 
15 solsnegle og 1 håret snegl. 

Der er her en stor bestand af den 
sjældne pytsnegl Galba truncatula.
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Temporær pyt i Birkesig,
1,26 km NNV f. Rugård 
56 °17’44,50”N 10 °47’58,81”Ø

Nedlagt grusgrav, hvor der ikke er fore-
taget nogen retablering bortset fra, at 
der er plantet nogle få Alnus incana og 
lidt lærk. Der er ikke tilført muld, og over 
store strækninger er der stadig ren sand 
og stenbund. Temporær, helt lysåben 
pyt med maksimalt 20 cm vand. Bunden 
er sand og grus med en del ral. Der er en 
del vegetation af græsser halvgræsser 
og en begyndende opvækst af pil.

Temporær pyt i Birkesig, 1,22 km 
NNV f. Rugård 
56°17’44,61”N  10 °48’8,34”Ø

Nedlagt grusgrav, hvor der ikke er fore-
taget nogen retablering bortset fra, at 
der er plantet nogle få Alnus incana og 
lidt lærk. Der er ikke tilført muld, og over 
store strækninger er der stadig ren sand 
og stenbund. Temporær og temmelig 
lysåben pyt med maksimalt 20 cm vand. 
Bunden er sand og grus med en del ral. 
Der er en del vegetation af græsser halv-
græsser og en kraftig opvækst af pil.

Temporær pyt i Birkesig, 
1,22 km NNV f. Rugård,  
56°17’44,48”N 10°48’9,02”Ø

Nedlagt grusgrav, hvor der ikke er 
foretaget nogen retablering bortset 
fra, at der er plantet nogle få Alnus 
incana og lidt lærk. Der er ikke tilført 
muld, og over store strækninger er der 
stadig ren sand og stenbund. Ganske 
lille, temporær pyt, hvor man stadig ser 
sporene efter bulldozernes store dæk. 
Ellers er bunden sand og småsten. I 
bunden af nogle af sporene er der en 
svag bestand af kransnålalger, ellers er 
bevoksningen udelukkende græsser, 
halvgræsser samt pil og lidt birk.
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Birkesig Råstofgrav Øst, 1,8 km 
S f. Hoed Kirke, 
56°17’42,62”N  10°48’42,50”Ø

Undersøgelsesdato 2. april 2009. Aktiv 
grusgrav, men der er et par damme, 
hvor der vaskes sten med genbrugs-
vand. Vandet i den ene dam er uklart 
af slam, mens det er klart i den anden. 
Der er meget stejle skråninger ned til 
vandet, og her er der rigtigt mange 
landsnegle. Dybden er omkring 7 m. 
Der er ingen submers vegetation. Der 
er her fundet et enkelt eksemplar af 
den sjældne pytsnegl Galba truncatula 
og 7 eksemplarer af den endnu sjæld-
nere Omphiscola glabra.

THY. Hededam 3,4 km ØNØ f. 
Klitmøller Kirke,
57°3’2,66”N  8°33’33,12”Ø

Lille, temporær dam i den grå klit i 
Hykær Sande. Der vokser hedelyng, 
klokkelyng, gråris og græsser og i 
kanten af vandet lidt star. Der er ikke 
nogen rigtig submers vegetation, kun 
oversvømmede græsser. Dammen er 
fuldstændig lysåben, og vandet er klart 
med en svag brun tone. Bunden er fast 
tørvebund. Vanddybden er ikke over 
50 cm.

THY. Hededam 3,27 km ØNØ f. 
Klitmøller Kirke,
57°3’2,26”N  8°33’24,64”Ø

Lille, temporær dam i den grå klit i 
Hykær Sande. Der vokser hedelyng, 
klokkelyng, gråris og græsser og i kan-
ten af vandet lidt star. Der er ikke nogen 
rigtig submers vegetation, kun over-
svømmede græsser. Der er fuldstændigt 
lysåbent, og vandet er klart med en svag 
brun tone. Bunden er fast tørvebund. 
Vanddybden er ikke over 60 cm.
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THY. Hededam 3,57 km ØNØ 
f. Klitmøller Kirke, 
57°2’58,06”N  8°33’41,34”Ø

Lille, temporær dam i den grå klit i 
Hykær Sande. Der vokser hedelyng, 
klokkelyng, gråris og græsser og i kanten 
af vandet lidt star. Der er en kraftig
submers vegetation af svømmende 
vandaks og en stor bræmme af 
oversvømmede græsser.

Der er fuldstændigt lysåbent, og 
vandet er klart med en svag brun tone. 
Bunden er fast tørvebund. Dammen 
bruges af gæs til fouragering.

THY. Hededam 3,48 km ØNØ 
f. Klitmøller Kirke, 
57°2’59,27”N  8°33’46,81”Ø

Lille, permanent dam i den grå klit i 
Hykær Sande. Der vokser hedelyng, 
klokkelyng, gråris og græsser og i kan-
ten af vandet lidt star. Der er en submers 
vegetation af svømmende vandaks og 
oversvømmede græsser. Der er fuld-
stændigt lysåbent, og vandet er klart 
med en svag brun tone. Bunden er blød 
tørvebund. Der er tilsyneladende en lille 
udsivning af kalk fra vejen, der tangerer 
det ene hjørne af dammen.

THY. Storevand 3,72 km ØNØ 
f. Klitmøller Kirke, 
57°2’56,08”N  8°33’56,42”Ø

Storevand er den største permanente 
dam på Hykær Sande. Der vokser 
hedelyng, klokkelyng, gråris og græsser 
og i kanten af vandet lidt star. Der er 
en submers vegetation af svømmende 
vandaks, enkel pindsvineknop, lidt 
star-tuer og tagrør og langs bredden en 
bræmme af oversvømmede græsser. Der 
er fuldstændigt lysåbent, og vandet er 
uklart med en svag brun tone. Bunden 
er blød tørvebund. Dammen bruges af 
gæs og svaner til fouragering.
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THY. Største dam i Blegsø Sande 
5,27 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
57°3 54,47 N  8°35 13,72Ø

Permanent dam omgivet af lynghede 
og vildtvoksende fattigkær med mange 
spændende planter, bl.a. vibefedt, 
soldug, ulvefod og ensian. Bunden 
består af blegsand med et fint lag 
detritus, og der er ca. 1 m vand på det 
dybeste sted. Der er en fin bevoksning 
af lobelie, strandbo og ganske enkelte 
eksemplarer af tagrør. Langs land er der 
en meget tynd bræmme af sump-
strå. Vandet er klart med en ganske 
svag gullig tone. Der er fuldstændigt 
lysåbent. Dammen bruges af gæs og 
ænder til fouragering. Der lever 9-pig-
get hundestejle.

THY. Lille dam i Blegsø Sande 
5,26 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
57°3 56,89N  8°34 54,62Ø

Permanent dam omgivet af lynghede 
og vildtvoksende fattigkær med mange 
spændende planter, bl.a. vibefedt, sol-
dug, ulvefod og ensian. Bunden består 
af blegsand med et fint lag detritus, og 
der er ca. 80 cm vand på det dybeste 
sted. Der er en meget fin bevoksning af 
lobelie, strandbo og ganske enkelte ek-
semplarer sumpstrå. Vandet er klart med 
en svag gullig tone. Der er fuldstændigt 
lysåbent. Dammen bruges af ænder og 
gæs til fouragering.
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THY. Nordligste dam i 
Blegsø Sande 5,08 km SSV f. 
Hanstholm Fyr, 
57°4’4,00”N  8°34’46,72Ø

Permanent dam omgivet af lynghede 
og vildtvoksende fattigkær med mange 
spændende planter, bl.a. vibefedt, 
soldug, ulvefod og ensian. Bunden 
består af blegsand med et tyndt lag 
detritus, og der er ca. 120 cm vand på 
det dybeste sted. Der er en meget fin 
bevoksning langs land med enkelte 
eksemplarer af lobelie og strandbo 
og en fin tæt bræmme af sumpstrå. 
Der er en svag bevoksning af svøm-
mende vandaks. Vandet er klart med en 
tydelig gullig tone. Der er fuldstændigt 
lysåbent. Dammen bruges af ænder og 
gæs til fouragering. Der lever 9-pigget 
hundestejle.

THY. Hykær nordende, 
57°03’26,03”N  8°36’05,59”Ø

Hykær er stor og lavvandet og er kun 
adskilt fra Blegsø ved en ganske lav vold 
med en bredde på 75 m. Der er næsten 
ingen submers eller emergent vegetati-
on, lidt enkel pindsvineknop og manna-
sødgræs, vandpileurt og tudsesiv, der er 
græsset ned af kreaturer, kronhjorte og 
gæs. Bunden består af sand og tørvelag. 
Stor drift af små tørvestykker. Ved besø-
get i august 2008 virkede det som om, 
vandet var kommet hurtigt op, og på 
noget af det helt lave sand sås stadig et 
fint, tyndt lag grønalger.

Udvikling i søen: Der er ikke sket me-
get. Dog ser det ud til, at tagrørsbevoks-
ningen i bredzonen er græsset næsten 
væk, og der var ingen lobelie-rosetter i 
2008 og 2009.
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Kaisergård Grusgrav Syd, 1,3 km 
SØ f. Tirstrup Kirke,
56°17’35,02”N   10°42’36,72”Ø

Undersøgelsesdato 2. april 2009. Stadig 
aktiv grusgrav. I et hjørne er der en lille 
pyt tilbage af et tidligere langt større 
vådt område. Leret bund med meget 
fint sand, meget blødt og ustabilt – man 
synker dybt i. Der er ingen vegetation 
af nogen art. Vandybden er maksimalt 
30 cm.

Koltegård Grusgrav Vest, 1,3 km
NØ f. Fuglslev Kirke, 
56°17’39,72”N  10°43’58,02”Ø 

Undersøgelsesdato 3. juni 2009. Der er 
kun en lille, temporær pyt tilbage uden 
vegetation. Maksimalt 15 cm vand på 
det dybeste sted. Bunden består af grus 
med et fint lag detritus og mudder.

THY. Kæpshede dam, 4 km Ø 
f. Lyngby Redningstation, 
56°52’9,30”N  8°22’33,33”Ø

Permanent dam i et tidligere klitområde, 
der nu er bevokset med skovfyr og lidt 
løvtræ, bl.a. birk og røn. Langs kanten er 
der en smal bræmme af pil, bortset fra 
den østlige ende, hvor der er bade-
strand. Bunden er fint sand, og der er en 
del store grene i henfald. Der vokser en 
del emergente star-tuer. Der er ganske 
lysåbent. Dammen er formodentlig gjort 
større i forbindelse med en vejdæmning, 
der virker som en opstemning. I den  
nordlige ende er der sumpkilder. Vandet 
er flere meter dybt.
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THY. Lyngby Hedesø, 1 km ØSØ f. 
Redningstation Lyngby, 
56°51’59,90”N  8°19’24,88”Ø

Ganske lille hedesø i lynghede. De fleste 
år er den tørlagt, men i november 2010 
var der endelig kommet vand i dam-
men. Der er ingen undervandsvegeta-
tion, men en del oversvømmet hede 
med lyng. Bunden er i den ene ende fint 
blegsand overlejret med et tyndt lag 
detritus, mens den i den anden ende 
er oversvømmet lynghede. Dybden er 
i midten ca. 1 m. Der er fuldstændigt 
lysåbent.

Nygravet dam, 1,6 km ØSØ f. 
Løvenholm Slot,
56°26’41,05”N  10°28’34,10”Ø

1-2 år gammel dam gravet i et tidligere 
skovområde, der nu er ryddet og er 
under tilgroning med græs og lyng. Der 
sås mange frugtlegemer af orangebæ-
ger. Dammen har udpræget tørvebund 
og stejle brinker. Dybden er ca. 1 m. Der 
er et ganske lille tilløb og afløb. Vandet 
er meget brunfarvet af humus og 
nærmest af samme farve som en kraftig 
Assam-te. Der er ingen vegetation ud 
over lidt nedhængende vegetation fra 
brinkerne, dog sås de første små skud af 
sphagnum-tørvemos ved det lille tilløb. 
Dammen ligger fuldstændig lysåben.

Branddam, 2,57 km S f. 
Løvenholm Slot, 
56°25’47,28”N  10°27’33,92”Ø

Tidligere tørvemose, der er uddybet for 
at kunne tjene til branddam. Dammen 
er omgivet af en blandingskov af bøg, 
eg og rødgran og er halvt skygget. 
Langs bredderne er der flere pilekrat, og 
nogle steder en del græsser og star. Der 
er store områder med korsbladet ande-
mad og overalt en overdådig bevoks-
ning af blærerod. Langs den vestlige 
kant er der udviklet en hængesæk af 
sphagnum. Vandet er kun lidt brunfar-
vet af humusstoffer. Dybden er over 2 m 
næsten helt ind til bredden.
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Parkagtig dam, 1,86 km S f. 
Løvenholm Slot, 
56°26’6,72”N  10°27’5,65”Ø

Stor dam, som inden for det sidste par 
år er blevet uddybet. Trævæksten langs 
den ene halvdel er desuden blevet 
ryddet og erstattet med et klippet 
engområde. Det omgivende terræn er 
rødgran, der er afløst af birk i de fug-
tige omgivelser. Der er ingen egentlig 
bundvegetation. I stedet er bunden helt 
overvokset af sphagnum. Dammen 
ligger næsten fuldstændig lysåben. 

Vandet er klart, men lidt brunfarvet. 
Bunden består udelukkende af tørv.

Langsø sydende i 
Løvenholm Skov, 
56°26’37,68”N  10°30’0,46”Ø

Langsø er, som navnet antyder, meget 
langstrakt og omgivet af stejle skrænter, 
der er løvskovsbevoksede helt ned til 
vandet, bortset fra den smalle sydende, 
hvor der er udviklet en eng, som holdes. 
Her er der en flot bevoksning af star og 
andre halvgræsser. Der er en ganske 
smal og tynd bevoksning af tagrør og 
sumpstrå i sydenden. Ellers er der ikke 
udviklet nogen egentlig rørsump. Bun-
det består af sand, der er overlejret med 
et fint lag detritus. Vandet er flere meter 
dybt i midten af søen. Der blev observe-
ret gedde ved besøget. Vandet er brunt 
af humusstoffer, men ganske klart.

Gjesing Mose i Løvenholm Skov, 
56°26’32,34” N  10°29’18,24”Ø

Gammelt tørveskær, der er omgivet af et 
højmoseagtigt terræn med lidt opvækst 
af birk. Længere tilbage fra vandet er 
der en zone med birk. Langs bredden af 
søen er der en flot udviklet hængesæk 
af betragtelige dimensioner. Langs 
kanten er der lysesiv, sødgræs og store 

star-tuer. Hele mosen er meget lysåben. 
Der er ikke udviklet nogen submers 
vegetation ud over lidt blærerod, men 
der er flere steder store klatter af hvid 
åkande. Bunden består udelukkende 
af tørv, og det er svært at afgøre, hvor 
langt der er ned til fast bund. Der er dog 

enkelte partier med blegsand. Resterne 
af de gamle balke fra tørvegravningen 
ses stadig som småøer ude i mosen. 
Gjesing Mose er et rigtig flot eksempel 
på en typisk tørvemose og er i den 
nuværende tilstand af stor landskabelig 
skønhed.
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Vandmose i Løvenholm Skov, 
56°26’11,67”N  10°29’7,85”Ø

Gammelt tørveskær omgivet af et 
moseterræn og længere væk fra vandet 
en zone med birk og lidt eg. Dammen er 
næsten fyldt med drivende tørvemosser, 
og der er en dårligt udviklet hængesæk, 
som man nemt falder igennem. Der sås 
ingen submers vegetation, og der var 
kun lidt star som emergent vegetation. 
Vandet er ganske gulfarvet af humus-
stoffer. Der er dybt, men alt er overlejret 
af en ganske blød tørv. Der sås ingen 
steder med fast bund. Der er fuldstæn-
digt lysåbent.

Gl. Tørveskær, 2,5 km ØSØ 
f. Løvenholm Slot, 
56°26’38,73”N  10°28’58,99”Ø

Gammelt tørveskær omgivet af et mo-
seterræn og med hedelyng og birk på 
de højereliggende dele. Langs kanten 
er der udviklet en smuk vegetation af 
græsser og star i tuer. Der er ingen sub-
mers vegetation, men meget tørvemos. 
Vandet er meget brunfarvet af humus-
stoffer. Bunden er en blød tørvebund, 
men nogle steder, hvor der tidvist står 
vand, er blegsand overlejret af et tyndt 
lag tørv.

Skovdam i Marselisborg Skov, 
1,3 km NØ f. Moesgård, 
56°5’45,61”N  10°14’29,37”Ø

Opstemning af en lille kilde, så der 
nu er omkring 1 m vand på de dybe 
steder. Dammen er omgivet af gammel 
højstammet bøg og enkelte rødgran. 
Beskygningen er næsten total. Der er en 
kraftig bestand af korsbladet andemad, 
som nærmest er vokset sammen til et 
stort tæppe over store dele af dammen. 
Der er ellers ingen submers vegetation, 
men i kanterne en del emergent star af 
forskellige arter. Der er store mæng-
der af bøgeblade under omsætning 
i dammen. Dammen er permanent 
vandførende. Bunden er blødt mudder 
overvokset med et grønalgetæppe.
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Lille skovpyt i Moesgårdsko-
vene, 1,11 km ØNØ f. Moesgård, 
56°5’25,63”N  10°14’36,85”Ø

Denne lille pyt er udtørrende hvert år. Den 
er fuldstændig beskygget af den højstam-
mede bøgeskov. Vandet kan knapt nok 
ses for de mange bøgeblade, som falder 
her hvert år, og som blæser hertil. Bunden 
er blød, leret og mudret. Den er meget 
lavvandet, ingen steder over 10 cm. Der er 
ingen submers vegetation.

Skovdam i Moesgårdskovene, 
1,08 km ØNØ f. Moesgård, 
56°5’ 24,82” N  10°14’35,13”Ø

Permanent dam med lidt rødel, ellers 
kun højstammet bøg. Beskygningen er 
næsten total. Bunden er blødt dynd, og 
vanddybden ikke mere end 50 cm. Der er 
overalt et tykt lag henfaldende bøge-
blade.

Lille skovpyt i Moesgårdskovene, 
1,18 km ØNØ f. Moesgård, 
56°5’27,66”N  10°14’40,21”Ø

Ganske lille, temporær udtørrende 
skovpyt. Beskygningen er næsten total fra 
de højstammede bøgetræer, men 7-8 stk. 
ask på 2-3 m er under opvækst. Bunden 
er blød, dyndet og leret. Vanddybden var 
ved besøget ca. 20 cm. Alt er dækket af et 
tykt lag henfaldende bøgeblade. Der er 
også en del større  grene og enkelte store 
sten i vandet.

Skovpyt i Moesgårdskovene, 
1,37 km NØ f. Moesgård, 
56°5’38,23”N  10°14’41,49”Ø

Temporær skovpyt, der først plejer at tørre 
ud sent på sommeren. Den deles på mid-
ten af et gammelt stendige. Vanddybden 
er ca. 30 cm, og bunden er blødt, mudret 
dynd over det meste, bortset fra en 3 m 
bred stribe, hvor der engang har været 
en skovvej. Der er enkelte store sten og 
temmelig meget træ i vandet samt et tykt 
lag bøgeblade i henfald. I den vestlige del 
af dammen er der en del andemad, ellers 
ingen vandplanter, men lidt star i den ene 
side. Dammen virker mere næringsrig end 
de andre i nærheden, og på grund af et 
stormfald får den lidt mere lys.
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Skovpyt i Moesgårdskovene, 
640 m ØSØ f. Moesgård, 
56°4’54,75”N  10°13’53,13”Ø

Temporær skovdam tæt ved Giber Å 
med en blød, leret bund og en del dynd. 
Der er store mængder af henfaldende 
bøgeblade og en del større grene og 
stammer. Hist og her er der større sten. 
Beskygningen af højstammet bøg er 
total. Vanddybden er op til 50 cm. En 
perfekt skovpyt af stor naturhistorisk 
interesse.

THY. Lille dam ved Lyngby by, 
56°52’18,63’’N  8°18’43,54’’Ø

Dammen var tør i 2008, men i april 2009 
var der kommet vand i. Lille dam af 50 
meters længde med en svag tagrørs-
bevoksning, lidt sumpsnerre, frøbid 
og lidt tørvemos. Bunden er fast sand 
overlejret med et tørvelag. Der er ingen 
submers vegetation, men selvfølgelig 
en del oversvømmet vådbundsvegetion. 
Vanddybden er maksimalt 50 cm, når 
dammen er helt fyldt.

Søens udvikling: Der er foregået 
en kraftig tilgroning igennem årene. 
Præget af klitsø er næsten forsvundet, 
og søen ligner i dag meget mere en 
hedesø.

THY. Possø i Overgård Plantage, 
56°50’45,19”N  8°20’35,52”Ø

Lille sø på ca. 2 ha, som er omgivet af 
granplantage. Der er en veludviklet 
rørsump med tagrør, porse, kæruld, 
gul åkande, dyndpadderok, blære-
star, svømmende vandaks og frøbid. 
Uden for rørsumpen er søen fyldt med 
submers vegetation. Vandet er meget 
klart. Bunden er fast med lidt overlejring 
af henrådnende plantemateriale. Ved 
undersøgelserne blev der hverken set 
strandbo eller lobelia, som tidligere var 
her. Ifølge Sand-Jensen (2001) var der i 
1960’erne og 1970’erne andeopdræt og 
andefodring i større stil her. Vanddybden 
er ikke stor, maksimalt omkring 1 meter. 
Søen bruges som fourageringsområde af 
gæs og ænder, og der yngler traner i ter-
rænet. Vandkemien har ændret sig noget 
gennem årene (Jensen 2009).
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THY. Præstkær,
57°04’14,91”N  8°36’13,05”Ø

Præstkær er en lille sø på nogle få hektar 
midt i Hansted-reservatet. Der er en 
sparsom vegetation af bl.a. tvepibet 
lobelie og enkel pindsvineknop samt 
en meget tynd bevoksning af tagrør 
og tudsesiv. Søen har fin sandbund og 
er meget lavvandet med en maksi-
mal dybde på 1 m. Den er omgivet af 
hedeflade og sumpvegetation. Søens 
udvikling ser ud til at være langsom. Ved 
besøget i 1957 blev det bedømt, at der 
var fare for tilgroning og opfyldning via 
sandflugt, men ved besøget i 2008 så 
søen stabil ud, og tagrørsbevoksningen 
var tilsyneladende gået tilbage.

THY. Vestligste dam i Præstekær, 
4,42 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
57°4’20,62’’N  8°35’9,84’’Ø

Lille, permanent dam i den grå klithede 
i Præstekær. Der er en ganske tynd 
bræmme af sumpstrå langs land iblan-
det lobelie og strandbo og længere ude 
en del enkel pindsvineknop. Vandet er 
kraftigt brunfarvet af humus, og dybden 
er ca. 1 m det dybeste sted. Bunden 
er af fint blegsand overlejret med et 
tyndt lag detritus. Der er fuldstændigt 
lysåbent. Dammen bruges om fourage-
ringsområde af krikænder, som der blev 
observeret flere af.

THY. Midterdam i Præstekær, 
4,56 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
57°4’16,59”N  8°35’22,57”Ø

Lille, permanent dam i den grå klithede 
i Præstekær. Der er en ganske tynd 
bræmme af sumpstrå langs land iblan-
det lobelie og strandbo og længere ude 
en del enkel pindsvineknop. Vandet er 
kraftigt brunfarvet af humus, og dybden 
er ca. 1 m det dybeste sted. Bunden er af 
fint blegsand overlejret med et tyndt lag 
detritus. Der er fuldstændigt lysåbent.

THY. Smalle dam i Præstekær 
4,68 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
57°4’14,14N  8°35’32,67’’Ø

Lille, permanent dam i den grå klithede 
i Præstekær. Der er en ganske tynd 
bræmme af sumpstrå langs land med 
mange lobelie og strandbo og længere 
ude en del enkel pindsvineknop. 
Der er så lavvandet, at der ikke er nogen 
fri vandflade tilbage. Vandet er kraftigt 
brunfarvet af humus, og dybden er ikke 
mere end ca. 50 cm det dybeste sted. 
Bunden er af fint blegsand overlejret 
med et tyndt lag detritus. Der er fuld-
stændigt lysåbent.
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Rosmus Grusgrav Nord, 0,56 
km N f. Frue Kirke i Rosmus, 
56°18’28,57”N  10°46’22,24”Ø

Undersøgelsesdato 2. april, 3. juni og 
20. november 2009. Nedlagt grusgrav/
kridtgrav, hvor der ikke er foretaget en 
retablering, men plantet lidt træer og 
buske. Ved besøget i juni helt tør med 
snegle på bunden. I november er der ca. 
45 cm vand på det dybeste sted. Vandet 
er krystalklart, og der blev set mange 
snegle. Tæt bestand af den sjældne 
pytsnegl Galba truncatula, og et enkelt 
eksemplar af den endnu sjældnere 
Omphiscola glabra blev fundet.

THY. Røstrimme vand i grå klit 
ved Trapsandevej, 
56°59’47,22”N  8°28’37,26”Ø

Lige i kanten af Røstrimme i den grå klit 
ligger denne lille hededam. Den har fin, 
fast sandbund overlejret med et tyndt 
lag detritus. Der er masser af tvepibet 
lobelie og andre rosetplanter, i kanten 
er der græsser, star og lidt længere væk 
fra vandet lidt gråris. Dybden er ved 
højvande ca. 1 m. Vandet er klart, når 
det ikke blæser. Der er ganske lysåbent, 
og der vokser lidt tørvemos på beskyt-
tede steder.

THY. Tilgroende dam 
Ø f. Røstrimme i Nystrup 
Plantage N f. Trapsandevej, 
56°59’46,75”N  8°28’35,88”Ø

Dammen har tidligere ligget inde i 
klitplantagen, som blev fældet for nogle 
år siden. Terrænet er ved at udvikle 

sig til grå klit. Der er en svagt udviklet 
submers vegetation med lidt strandbo, 
men ellers er det meste dækket af en 
omkringflydende masse af tørvemosser. 
Vandet er svagt gulfarvet, men ellers 
klart i stille vejr. Dammen er fuldstændig 

lysåben. Bunden er fint, fast sand, og 
dybden er ikke mere end 50 cm ved 
højvande. Dammen tørrer formodentlig 
ud i tørre somre og bliver sikkert meget 
tidligt varm, så den er en meget interes-
sant habitat for sydlige arter.
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THY. Sokland, sydvestbred, 
57°04’17,83”N  8°36’31,52”Ø

Sokland virker meget brunvandet. Der er 
lidt tagrør i kanten, og der er vandpileurt, 
enkel pindsvineknop, tvepibet lobelie 
og gul åkande. Bunden er sandet med 
lidt fint mudder. Vandprøve viser svagt 
gul, meget lidt bundfald. Østbredden 
er afgræsset, mens vestbredden ligger 
urørt. Her er der kraftig bevoksning i tuer 
af forskellige star-arter. Søen virker på 

en gang eutrof, sur og oligotrof og er et 
rigtigt spændende sted.

Der synes ikke at været sket ret meget 
ved Sokland siden det ene besøg i 1957. 
Dog kan man se, at der har været en be-
gyndende tilgroning af østbredden med 
pilebuske, som nu er stoppet gennem 
græsning. Soklands bredder er for største-
delens vedkommende domineret af nogle 

fantastisk dekorative star-tuer. Soklands 
vand er klart, men tydeligt brunfarvet, 
og bunden består i store områder af 
sand med løse tørvestykker ovenpå. I 
andre områder er der fint mudder. Uden 
for selve den emergente vegetation 
af star, søkogleaks og tagrør er der et 
bælte med forskellige flydebladsplanter, 
bl.a. enkelt pindsvineknop.

THY. Tormål, sydenden, 
57°03’34,85”N  8°37’15,09”Ø

Meget lavvandet lille sø, maksimalt 2 m 
dyb, med meget svagt skrånende sider og 
stor sandstrand ved lavvande. På den faste 
sandbund er der en vegetation af bl.a. 
strandbo, forskellige arter af vandaks, gul 
åkande og vandpileurt. I kanten, især mod 
syd, er der en del tagrør og sumpstrå. 

Gedde er observeret. Tormål er en sø 
af overordentlig stor landskabelig skøn-
hed. Der er en stor bestand af snegle. De 
meget svagt skrånende sider betyder, at 
selv en beskeden ændring i vandstan-
den ændrer areal meget voldsomt.

Søens udvikling: Der ser ikke ud til at 
være sket noget som helst.

THY. Torup Vestersø, 
56°58’12,19”N  8°27’57,93”Ø

Hededam, brunvandet, fast bund med 
lidt tørv, ellers sand, svag rørsump med 
tagrør, porse, star og sumpstrå. Der er 
flotte bevoksninger af ferskvandssvam-
pen Spongilla. Søen er omgivet af eng 
og rørsump (fast), og den kan sikkert 
hurtigt gro til i pilekrat, hvis ikke der 
græsses eller slås.

Udvikling på lokaliteten: Søen er 
groet noget til, og de lavvandede partier 
er blevet indtaget af store tuer af sam-
menvokset star o.l. Et stort omgivende 
parti er blevet slået, og nu ville det være 
godt at få fjernet lidt af rørsumpen, så 
sandstranden kan komme frem igen.
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Kemi

Tabel 1 (se bilag side 8) viser vandke-
mien på de enkelte lokaliteter. Det ses 
umiddelbart, at i de brakke vandhul-
ler, markeret med rødt i tabellen, er 
ledningsevnen en faktor 100 større end i 
de andre vandhuller. Det skyldes, at der 
i disse huller er tidvis adgang for salt-
vand, som har en langt større lednings-
evne, specielt på grund af dets indhold 
af NaCl. For at være helt sikker blev der 
her lavet en kontrolundersøgelse, som 
klart viste, at der var meget salt i vandet 
(over 5000 ppm NaCl).

I undersøgelsen indgår der også 5 
tidligere grusgravssøer, der i en årræk-
ke har været benyttet som andehuller 
med udsætning og fodring af ænder. 
De er i tabellen markeret med grøn 
farve. Disse huller er karakteriseret ved 
at have en forhøjet høj ledningsevne, 
forhøjet pH, forhøjet total hårdhed – 
de når ganske simpelt målegrænsen, 
forhøjet alkalinitet – på linje med en 
brakvandssø, og nogle har stærkt ned-
sat sigtedybde på grund af voldsom 
algeblomst. Der er ikke lavet analyser 
af kvælstof og fosfat her, men de vil 
formodentlig udvise stærkt forøgede 
værdier i forhold til lignende vandhul-
ler uden andehold.

I undersøgelsen indgår også 4 aktive 
grusgravssøer, markeret med gult, hvor 
der stadig graves grus eller vaskes ral og 
sten. Disse huller udviser forhøjede tal 
for ledningsevne, hårdhed, kalkindhold 
og alkalinitet.

Markeret med orange i tabellen er 7 
vandhuller i Løvenholm Skov. De er ka-
rakteriseret ved meget lav ledningsevne, 
meget lav pH, næsten ingen kalk og 
mørktfarvet vand med nedsat sigtedyb-
de. Nogle af disse er tidligere højmoser, 
der er blevet drænet, og andre er gamle 
tørveskær.

Fysiske faktorer

De fysiske faktorer på de enkelte lokali-
teter er fremstillet på en simpel måde i 
tabel 2 (se bilag side 11).

Det er angivet, om en lokalitet er tempo-
rær, eller om der permanent er vand. Der 
er ikke skelnet mellem, om en lokalitet 
tørrer ud hvert år, eller om den kun tørrer 
ud enkelte år. Ligeledes er der heller ikke 
skelnet mellem lokaliteter, der bliver 
vandfyldt hver vinter, og sådanne, som 
kun er vandførende med års mellemrum. 
Der findes ikke data, som viser dette for 
alle lokaliteterne, men der er hentet data 
fra de „Zootopografiske undersøgelser“ 
(Jensen 1958). Det vides dog for alle 
de temporære vandpytter i Moesgård-
skovene, at de tørrer ud hver eneste 
sommer. Det samme gælder for Rosmus 
grusgrav nord, 0, 56 km N f. Frue Kirke i 
Rosmus (ROSMUS 1). Ved Lyngby ligger 
der flere damme såsom Besulvand, 
Lille dam ved Lyngby (NÆSTEVAND) 
og Lyngby hedesø, 1 km ØSØ f. Lyngby 
Redningstation, hvor der kan gå flere 
år imellem, at de er vandfyldte, men til 
gengæld kan de så holde vand i mere 
end ét år.

Beskygning af en lokalitet er angivet 
ud fra et skøn foretaget i felten over, 
hvorvidt en væsentlig del af vandhullets 
vandflade modtager sollys eller ej.

Tørvemos eller ej er baseret på en vi-
suel rekognoscering i felten af, hvorvidt 
der er en bevoksning af tørvemosser i 
kanten af vandhullet.

Endelig er der i felten foretaget en 
bedømmelse af, hvilken type vandhul 
den enkelte lokalitet hører til, baseret på 
en visuel rekognoscering.

Smådyrsfauna

I løbet af undersøgelsen blev der samlet 
ind på i alt 85 forskellige vandhuller, 
men ikke alle er medtaget på grund af 
tidsnød. På de fleste lokaliteter er der 
indsamlet 1 semikvantitativ + 5 kvantita-
tive prøver af smådyrsfaunaen. Fra de 78 
lokaliteter, som er medtaget i undersø-
gelsen, var der godt 42.000 individer af 
mindst 351 forskellige arter af smådyr.

Ikke alle smådyr er bestemt til art, 
bl.a. fordi nogle var i stadier, hvor de 
ikke kan bestemmes, mens andre ikke 
kunne bestemmes på grund af mang-

lende taksonomisk ekspertise.
Hele materialet er etiketteret, konser-
veret og opbevares på Naturhistorisk 
Museum. Alle data er indført i Naturhi-
storisk Museums ferskvandsdatabase. 
Udskrifter herfra kan rekvireres.

Tabel 1 viser vandkemien på de enkelte  
lokaliteter.

Tabel 2 viser fysiske faktorer på de 
enkelte lokaliteter.

Tabel 3 er en liste over samtlige fundne 
arter.

Tabel 4 viser fundne snegle og 
 muslinger.
Tabel 5 viser fundne vandbiller.
Tabel 6 viser fundne vandtæger.
Tabel 7 viser fundne guldsmede .
Tabel 8 viser fundne vårfluer.
Tabel 9 viser fundne døgnfluer og 

slørvinger.
Tabel 10 viser arter, som ikke er 
 medtaget i den statistiske analyse, 

fordi der er få få af dem.

Det fremgår af tabel 3-9, at der er en 
høj biodiversitet i de undersøgte vande 
samlet set. Specielt rummer nogle af de 
temporære vande en meget stor artsrig-
dom. Dette er ikke nogen ny iagttagelse. 
Wesenberg-Lund påviste det allerede før 
første verdenskrig, og Kaiser (1961) be-
kræftede det senere for vandtægernes 
vedkommende. De temporære vande er 
så gode til at rumme mange arter, fordi 
de giver ny-indfløjne arter mulighed 
for at etablere sig uden konkurrence fra 
nærtstående arter således, at der over 
tid bliver nogle meget artsrige samfund, 
inden vandet forsvinder. Desuden kan 
næsten ingen arter af fisk overleve i 
temporære vande.

I tabel 11 er vist de enkelte arters 
forhold til de forskellige kemiske må-
leparametre og i forhold til de fysiske 
forhold. Det fremgår, hvilke arter der har 
et signifikant forhold til en parameter. 
Udregningerne er lavet af Thorsten S. 
Balsby ved hjælp af SAS 9.1-statistik-
pakken. Der er regnet signifikans efter 
GLIMMIX-procedure og Least Square 
Means (LSM). Resultatet bliver, at for de 
fleste arter kan der ikke påvises nogen 

Resultater
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signifikans for de undersøgte parame-
tre, og deres fordeling må derfor søges 
i andre forhold, fx er nogle insekter 
afhængige af en bestemt fødeplante o.l.

For de arter, hvor der er signifikans, 
viser tabel 11, at ud af de undersøgte 
kemiske parametre er den vigtigste 
faktor så langt total alkalinitet. Et 
lignende forhold er kendt fra undersø-
gelser over vandplantevegetationen 
(Sand-Jensen 2001). En kort forklaring 
på dette er, at total-alkaliniteten er et 
godt udtryk for, hvor stabile de kemi-
ske forhold er i et vandhul.

For de fysiske forhold er lysforhol-
dene vigtigst efterfulgt af, om der er 
tørvemos eller ej, og endelig betyder 
det meget, om lokaliteten er perma-
nent eller temporær.

I tabel 12 er arterne inddelt efter, 
hvad de kan lide af levesteder, baseret 
på oplysninger fra litteraturen. Dette er 
så sammenholdt med en inddeling af 
lokaliteterne, baseret på deres kemiske 
og fysiske og andre særpræg. Der er 
så markeret, om en art er til stede eller 
ej, for på denne måde at få et overblik 
over, hvordan arterne er fordelt.

Det tydeligste resultat er, at de brakke 
vande adskiller sig fra alle andre med 
tilstedeværelsen af nogle arter, der kun 
er fundet i brakvand.
Tørvemoser rummer også nogle arter, 
som kun er fundet her.

Ligeledes er der i skovdamme og 
skovpytter i bøgeskov en række arter, 
som næsten kun er fundet her – MOES 
1 falder dog udenfor, formodentlig fordi 
der er tale om en opstemningssø.

De temporære lysåbne pytter har 
nogle arter til fælles med andre typer og 
er ikke nær så fast inddelt.

I de aktive grusgrave med højt kalk-
indhold er der en blanding af pionerar-
ter og arter, der er tilknyttet temporære 
basiske vande.

I de sure og oligotrofe vande er der 
ikke rigtigt nogen præcis artssammen-
sætning, formodentlig fordi andre fak-
torer såsom lysåbenhed og temporær/
permanent vand spiller en større rolle.

Endelig er der TORMÅL og BAGSØ, 
der ikke rigtigt lader sig beskrive som 
andet end oligotrof for Bagsøs vedkom-
mende og Tormål som er lidt eutrof, 
men meget klarvandet.

Korrelationer

For at se om de arter og grupperinger, 
der er vist i tabel 12, giver et retvisende 
billede, er der lavet en Chi-test på obser-
verede forekomster af arter i forhold til 
forventede. Testen viser, at arterne ikke 
fordeler sig tilfældigt, hvilket vil sige, at 
de følger opdelingen af de forskellige 
lokaliteter.

De forventede forekomster er bereg-
net på basis af antal lokaliteter inden for 
en gruppe multipliceret med antallet 
af arter inden for en gruppe, hvilket 
korrigerer for forskelle i antal arter og 
lokaliteter grupperne imellem.

chi 490.1757257
df 25
p <0.001

Resultatet er vist grafisk i figur 5, som 
viser chi-værdierne for de observationer, 
hvor dyrene forekommer hyppigere end 
forventet ifølge chi-testen. Denne graf 
visualiserer, hvilke grupper der er gode 
indikatorer.
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Cluster-analyser

Et af formålene med undersøgelsen 
var at se, om det var muligt at dele 
lokaliteterne ind i nogle grupper på 
basis af de målte kemiske parametre 
og de fysiske forhold og endelig, om 
faunaens sammensætning passer med 
grupperne. Det er forsøgt gjort ved 
hjælp af Cluster-analyser, hvor man på 
basis af konkrete målinger undersøger, 
om nogle lokaliteter ligner hinanden 
mere end andre, og hvor stor forskel 
der er på de enkelte lokaliteter. I figur 1 
„Kemi all“ er vist, hvorledes de forskel-
lige lokaliteter kan placeres i forhold til 
hinanden, og hvor stor forskel der er på 
dem (se figur 1, bilag side 4). 

Analysen viser helt klart, at de 
brakke vandhuller på Agger Tange lig-
ger meget langt fra alle andre lokali-
teter. Andehullerne AND 2, AND 4 og 
AND 5 er også meget forskellige fra 
de andre lokaliteter. Andehullerne og 
Agger Tange-vandhullerne er så meget 
forskellige fra de øvrige lokaliteter, at 
den indbyrdes forskel imellem disse 
næsten forsvinder.

Der er derfor lavet en ny Cluster-analyse, 
hvor data fra Agger Tange og andehul-
lerne ikke er medtaget. Denne ana-
lyse er vist i figur 2 „Kemi. No And and 
Agger“(se figur 2, bilag side 5).

Cluster-analysen viser, at kemiske 
målinger ikke giver noget særligt klart 
billede af, om der er forskellige klynger, 
men nogle klynger kan dog erkendes, 
fx LØVENHOLM 7, 6, 5 og 3. En af de 
åbenlyse forklaringer på, at man ikke 
får et tydeligere billede, er, at mens 
nogle områder kun er målt én gang, 
er andre målt flere gange, og man 
kan derfor finde den samme lokalitet 
placeret i flere forskellige clusters 
afhængigt af, hvornår den er målt, se fx 
BESUL 2008, 2009 og 2010. Når man ser 
de tilgrundliggende kemiske målinger 
i tabel 1, fremgår det, at værdier for 
de enkelte parametre kan ændre sig 
med en faktor 2 for nogle lokaliteter, 
fx RØSTRIMME 2, mens andre som fx 
BAGSØ er meget mere stabile. Det er 
selvfølgelig indlysende, at temporære 
vande er meget afhængige af, hvor 
meget af deres vand der er forsvundet 
ved fordampning, og man kan komme 

ud for, at brakvandsdamme bliver mere 
salte end havvand.

I figur 3 er vist, hvordan billedet 
tegner sig, når man baserer kemien på 
enkeltmålinger. Det ses, at opløsnin-
gen bliver bedre, men stadig giver de 
kemiske målinger ikke noget entydigt 
billede af en række klynger. Det ses dog, 
at når man måler på en serie vandprøver 
fra et bestemt område, som er indsamlet 
samme dag, giver kemiske målinger 
et godt billede af samhørighed, se fx 
LØVENHOLM 7, 6, 5 og 3 (se figur 3 og 4, 
bilag side 3 og 4).

. Hvis man ser bort fra LØVENHOLM 
4, som er Langsø, der adskiller sig fra alle 
de andre undersøgte lokaliteter ved sine 
fysiske forhold, men ikke på sine kemiske 
forhold, så viser Cluster-analysen 6 tyde-
lige klynger.

Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Klynge 4 Klynge 5 Klynge 6
     

Præst 0 Kolte Bagsø Moes 5 Sokland Næstevand

Tormål Kaiser Moes 3 Moes 4 Hykær Bleg 2

Præst 1 Rosmus 1 Moes 1 Moes 6 Possø Bleg 3

Blegsø sande 6 Birkesig 2  Moes 2 Bleg 5 Bleg 1

Blegsø sande 4 Birkesig 2   Bleg 4 Aale 5

Præst 2 Birkesig 5   Aale 2 Røstrimme 2

Præst 3 Birkesig 1   Aale 3 

Birkesig ø Birkesig 3   Aale 4 

 Birkesig 4   Aale 1 

 Blegsø sande 5   Torup 

 Besul   Aale 6 

 Lyngby hedesø   Løvenholm 7 

    Løvenholm 6 

    Løvenholm 5 

    Løvenholm 1

    Løvenholm 2

    Løvenholm 3

    Kæpshede

    Røstrimme 1
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Faunistiske noter om             
enkelte arter

I forbindelse med undersøgelsen er der 
gjort en del fund af arter, som enten 
er sjældne eller fundet et sted, de ikke 
tidligere har været kendt fra. Disse arter 
omtales her.

For så vidt angår Thy-lokaliteterne 
foreligger der et godt baggrundsmate-
riale fra „Zootopografiske undersøgelser 
i Thy“, som blev publiceret i en lang 
række artikler i Flora og Fauna. Fra de 
øvrige lokaliteter foreligger der ikke 
noget samlet, men der er dog tidligere 
enkelt-iagttagelser. Baggrundsmateria-
let er sammenholdt med oplysninger 
fra Naturhistorisk Museums samlinger 
og oplysninger fra hjemmesiden Fugle 
og Natur samt oplysninger fra Viggo 
Mahler, Orbicon, Mogens Holmen, Ros-
kilde Miljøcenter, og Jacob Damgaard, 
Zoologisk Museum, København.

Vandtæger

Rygsvømmere
Brakvandsrygsvømmer Notonecta viridis 
blev første gang fundet i Danmark i 
1994 i Gråsten Slotspark og har siden 
spredt sig noget i landets sydligere egne 
og særligt på Fyn og Sjælland. Der blev 
6. oktober 2010 fanget 6 voksne eksem-
plarer i Birkesig Vest, en temporær pyt 
1,5 km SØ for Frue Kirke i Rosmus. Det 
ser ud til at være det hidtil nordligste 
fund i Danmark.

Gul rygsvømmer Notonecta lutea er 
oprindeligt beskrevet fra Danmark af 
Otto Friedrich Müller i 1776. Arten er 
sjælden i Danmark og kun kendt fra få 
steder i landet. Der blev den 22. septem-
ber 2010 fundet 1 voksent eksemplar i 
Parkagtig dam 1,86 km S f. Løvenholm 
Slot og 26. juli 1 voksent eksemplar i Til-
groende dam Ø f. Røstrimme i Nystrup 
Plantage N f. Trapsandevej. Den er ikke 

tidligere fundet disse steder, men der 
blev i 1963 fundet 2 eksemplarer i en 
lille hedesø nogle få km fra Røstrimme.

Notonecta reuteri har tidligere været 
sammenblandet med N. lutea, men Kaiser 
(1963) udredte de to arter fra hinanden 
i Danmark i forbindelse med undersø-
gelser af vandtægerne fra Thy. Det er en 
udbredt, men sjælden art i Danmark. Den 
26. juli 2010 blev der fundet 2 voksne 
hanner og 2 voksne hunner i Røstrimme 
vand i grå klit ved Trapsandevej, hvor 
arten ikke tidligere er kendt fra.

Notonecta obliqua er sjælden i det 
øvrige Danmark, men almindelig i Thy, 
måske fordi den synes at foretrække 
kalkfattige vande. Der blev fundet 4 
voksne eksemplarer den 27. juli 2010 i 
Vestligste dam i Præstekær 4,42 km SSV 
f. Thyborøn Fyr og 1 voksen i Smalle 
dam i Præstekær 4,68 km SSV f. Hanst-
holm Fyr. Den 18. august 2008 blevder 
taget 1 voksen i Besulvand.
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Stavtæger
Stavtægen Ranatra linearis var ifølge 
Wesenberg-Lund almindelig i Danmark 
omkring første verdenskrig, men gik 
senere voldsomt tilbage. I løbet af de 
seneste 10 år har den imidlertid spredt 
sig meget i landet (Tolsgaard 2002 og 
2004). Den blev ikke fundet under de 
zootopografiske undersøgelser i Thy, 
men blev i 2008 fundet i Besulvand, 
Nors Sø og Torup Vestersø samt i Rø-
strimme Vand i 2010.

Bugsvømmere
Sigara iactans. Der blev i Hoed Grusgrav 
syd, nordligste dam 0,95 km S f. Hoed 
Kirke 3. juni 2009, og i den nært belig-
gende Hoed Grusgrav syd, sydligste 
dam 1,13 km S f. Hoed, taget 4 hanner af 
bugsvømmerarten Sigara iactans, som 
er en nyindvandret art i Danmark – først 
fundet i 1995 af Damgaard og Mahler. 
Det er en art, der kræver en del varme, 
og her er denne grusgravsø udmærket, 
da den er lavvandet og meget soleks-
poneret. Arten er også taget som 1 
voksen han i Nygravet dam, 1,6 km ØSØ 
f. Løvenholm Slot.

Mosebugsvømmer Glaenocorisa pro-
pinqua er relativt sjælden i Danmark. 
Kaiser (1963) anså den for at være 
knyttet til surt, kalkfattigt vand og for at 
være et glacialrelikt. I øvrigt er udbre-
delsen cirkumpolar og boreo-alpin. 
1 voksen blev taget 18. november i 
Røstrimme vand i grå klit ved Trapsan-
devej. Den 27. juli 2010 blev der taget 
1 voksen i Nordligste dam i Blegsø 
Sande 5,08 km SSV f. Hanstholm Fyr og 
9 voksne i Midterdam i Præstekær 4,56 
km SSV f. Hanstholm Fyr. Den er tidligere 
kendt fra Besulvand i 1940-44 og fra 
Næstevand i 1962.

Strandbugsvømmer Corixa panzeri er 
ikke almindelig i det vestlige Danmark. 
Der blev taget 1 han 18. november 
2010 i Tilgroende dam Ø f. Røstrimme i 
Nystrup Plantage N f. Trapsandevej.

Tandet bugsvømmer Corixa dentipes 
er relativt sjælden i Danmark og er kun 
fundet en gang tidligere i Thy, i 1962. 
Der blev fundet 2 voksne 27. juli og 
18. november 2010 i Røstrimme Vand i 
grå klit ved Trapsandevej og 1 voksen i 
Nygravet dam 1,6 km ØSØ f. Løvenholm 
Slot den 22. september 2010.

Brun bugsvømmer Hesperocorixa 
castanea er relativt sjælden i Danmark 
og ser ud til at være knyttet til sure og/
eller kalkfattige områder. Der blev taget 
1 voksen 26. juli 2010 i Tilgroende dam 
Ø f. Røstrimme i Nystrup Plantage N. f. 
Trapsandevej, 1 voksen i Vandmose i 
Løvenholm Skov 23. september 2010, 81 
voksne i Thy Possø i Overgård Plantage, 
1 voksen i Thy Hykær nordende 19. 
august 2008 og 1 voksen i Sokland 19. 
august 2009.

Sigara limitata er relativt sjælden i 
Danmark. I Nygravet dam 1,6 km ØSØ f. 
Løvenholm Slot blev der 22. september 
2010 taget 13 voksne, i Røstrimme Vand 
i grå klit ved Trapsandevej blev der 18. 
november 2010 taget 11 voksne, 6. 
oktober 2010 blev der taget 1 voksen i 
Birkesig Vest, temporær pyt 1,5 km SØ 
f. Frue Kirke i Rosmus, 2. april 2009 blev 
der i Birkesig Råstofgrav vest 1,5 km SØ 
f. Frue Kirke i Rosmus taget 1 voksen, 
og endelig blev der i en lille 2 x 6 m pyt 
i Koltegård Grusgrav vest 1,3 km NØ f. 
Fuglslev Kirke taget 1 voksen.



31

Nordligste dam i Blegsø Sande blev der 
27. juli 2010 fundet 1 han 2 hunner, og i 
Vestligste dam i Præstekær blev der 27. 
juli fundet 1 han.

Skræddere
Skrædder Hydrometra stagnorum er 
udbredt og almindelig i det meste af 
landet, men sjælden i Nordjylland og 
endnu ikke registreret fra Nordvestjyl-
land (Damgaard 2004). Denne art blev 
taget i Norså, Tuekær i Vilsbøl Plantage 
20. august 2008.

Lille skrædder Hydrometra gracilenta 
er udbredt, men meget lokal. Der blev 
taget 5 eksemplarer af arten i Branddam 
2,57 km S f. Løvenholm Slot 22. septem-
ber 2010.

Vandrøver
Vandrøver Ilyocoris cimicoides fandtes 
ikke tidligere i Thy, men har nu bredt sig 
dertil og findes i antal i Possø. Der blev 
taget 1 enkelt larve i Nordligste dam 
i Blegsø Sande 5,08 km SSV f. Hanst-
holm Fyr 27. juli 2010. Arten var også til 
stede i alle de undersøgte lokaliteter i 
Løvenholm-skovene.

Stribet bugsvømmer Sigara semistriata er 
sjælden i Thy, men anset for at være al-
mindelig i resten af landet. Den 26. april 
2009 blev der taget 1 voksen i Possø.

Klitbugsvømmer Arctocorisa germari 
er fundet i det meste af Jylland samt 
et par gange i Nordøstsjælland og på 
Bornholm. Arten foretrækker kalkfattige 
søer med ringe vegetation og uorga-
nisk, gerne stenet eller sandet bund, fx 
klitsøer, grus- og mergelgrave. Den ken-
des også fra vandløb. Dens forekomst i 
nyetablerede eller temporære vandsam-
linger tyder på en god spredningsevne. 
Klitbugsvømmer er ret udbredt i Thy 
ifølge Kaiser (1963). Der blev fundet 9 
voksne i Aalevande 2 og i Aalevande 4 
den 18. november 2010. Samme dato 
blev der taget 8 voksne i Røstrimme 
Vand, og den 27. juli 2010 blev der taget 
4 voksne i Blegsø Sande.

Hesperocorixa moesta er kun kendt 
i 3 eksemplarer fra Danmark fra 1869 
og 1907, men det ser ud til, at der nu er 
fund af denne sjældne art fra Thy. I Rø-
strimme Vand i grå klit ved Trapsandevej 
blev der 18. november 2010 fundet 4 
hanner (mikropræparat) og 5 hunner, i 
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Biller

Hydroporus glabriusculus er en sjælden 
art i Danmark. Den ser ud til at foretræk-
ke et levested, hvor der er godt med 
sphagnum, så meget passende blev der 
nu fundet 1 voksen den 23. september 
2010 i Gjesing Mose i Løvenholm Skov – 
en gammel tørvemose med veludviklet 
hængesæk. Det er det første fund af 
arten fra Østjylland. Bilton (1994) anser 
arten for at have overlevet i isolerede 
moser som et relikt fra postglacialtiden. 
Den anses i Skotland for at være afhæn-
gig af, at der er mindre områder i mosen, 
hvor der er svingende vandstand, så der 
indimellem er tørt (Foster 2001).

Hygrotus quinquelineatus er en me-
get sjælden art i Danmark. Den ser ud til 
at foretrække levesteder med kalkfattigt 
vand, gerne oligotrofe eller dystrofe, 
mindre søer. Det er en udpræget nordlig 
art med enkelte populationer i bjerg-
egne i alperne. I Thy blev den fundet 
flere steder 19. august 2008: 1 voksen i 

Præstkær, 1 voksen og 1 larve i Sokland, 
2 larver i Hykær. I den dystrofe Langsø 
i Løvenholm Skov blev der 23. septem-
ber 2010 fundet to voksne. Samme år 
blev der 19. august fundet 1 voksen her 
af Niels Sloth. Mogens Holmen (pers. 
comm.) har godkendt fundet på grund-
lag af fotografiet på www.fugleognatur.
dk, som tydeligt viser de forskellige 
størrelser af mikropunktur. Foster (2001) 
anser arten for at være særligt tilknyt-
tet oligotrofe lavlandssøer, gerne med 
skygge, hvilket passer rigtigt godt med 
Langsø.

Hygrotus novemlineatus er relativt 
sjælden i Danmark. Foster (2001) anser 
arten for at være tilpasset de større 
søer, gerne med sandbund og sparsom 
submers vegetation, men også områder 
med tørvemos. Arten blev registreret 
med 3 voksne i Tormål 19. august 2008, 
6 voksne i Hededam ved Ålevande 2,51 
km ØNØ f. Vorupør 18. november 2010, 

7 voksne i Hykær 2008-9 samt 1 voksen 
og 1 larve i Præstekær 19. august 2008 
og 1 voksen i Røstrimme Vand i grå klit 
ved Trapsandevej 18. november 2010.

Agabus labiatus er relativt sjælden 
i Danmark – med fund hist og her. 
Foster (2009) anser arten for at være 
specielt tilpasset et liv i „turloughs“, en 
temporær type sø i karstområder, mens 
andre mener, at den først og fremmest 
er i sådanne områder for at undgå pre-
dation fra fisk. De fund, der er gjort i Thy, 
bekræfter til fulde, at arten fortrinsvis 
findes i temporære vande. Arten blev 
registreret med 4 voksne i Lille dam 
ved Lyngby by 26. april 2009, med 1 
voksen i Besulvand ½ km NØ f. Lyngby 
Redningsstation 16. november 2010, 1 
voksen i Tilgroende dam Ø f. Røstrimme 
i Nystrup Plantage 18. november 2010 
og 16. november i alt 7 voksne N f. 
Trapsandevej og i Lyngby Hedesø, 1 km 
ØSØ f. Lyngby Redningstation.
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Hydroporus elongatulus er sjælden i 
Danmark. Foster (2001) anser arten for 
at være tilknyttet temporære, kalkrige 
vande. Nilsson & Holmen (1995) opgiver 
den fra småvande som moser med star 
og mosser. Der blev fundet 2 voksne i 
Tormål 23. marts 2009.

Hydroporus neglectus er ikke almin-
delig i Danmark. Nilsson & Holmen 
(1995) angiver den fra tørvemoser. Det 
første fund fra Nordvestjylland, 3 voks-
ne, blev taget 26. april 2009 i Hededam 
ved Ålevande 1 km N f. Førby Sø.

Graphtodytes pictus er relativt sjæl-
den i Danmark. Ifølge Nilsson & Holmen 
(1995) har den tidligere været mere 
udbredt, men er gået kraftigt tilbage. 
Det foretrukne levested er småsøer med 
sparsom plantevækst og klart vand. Den 
23. september 2010 blev der taget 3 
voksne i Langsø sydende i Løvenholm 
Skov og 2 voksne i Gl. Tørveskær 2,5 km 
ØSØ f. Løvenholm Slot.

Rhantus suturellus er relativt sjælden 
i Danmark. Ifølge Nilsson & Holmen 
(1995) er levestedet i Danmark oftest 
lysåbne, næringsfattige og ofte også 
sure søer og damme. Arten blev regi-
streret med 1 voksen 18. august 2008 i 
Possø i Overgård Plantage, med 1 vok-
sen 26. april 2009 og igen 27. juli 2010 i 
vestligste dam i Præstekær 4,42 km SSV 
f. Hanstholm Fyr.

Brillevandkalv Dytiscus circumcinctus 
findes hist og her i Danmark. Kendes 
mest fra vegetationsrige damme. Blev 
registreret ved 1 voksen 26. juli 2010 i 
Røstrimme Vand i grå klit ved Trapsan-
devej sammen med D. marginalis og D. 
semisulcatus.

Hedevandkalv Dytiscus lapponicus er 
relativt sjælden i Danmark ifølge Nils-
son & Holmen (1994). Dens foretrukne 
levested er små, dystrofe damme uden 
fisk, og det passer helt på fundet 22. 
september 2010, hvor der blev taget et 
par voksne i Parkagtig dam 1,86 km S f. 
Løvenholm Slot.

Gyrinus minutus forekommer spredt 
i Danmark. Den blev fundet flere steder 
i Thy: 1 voksen 18. august 2008 i Possø i 
Overgård Plantage, 4 voksne 19. august 
2008 i Blegsø, 3 voksne i Sokland og 2 
voksne i Præstekær, 1 voksen 27. juli 
i Nordligste dam i Blegsø Sande 5,08 
km SSV f. Hanstholm Fyr og 3 voksne i 
Smalle dam i Præstekær 4,68 km SSV f. 
Hanstholm Fyr.

Gyrinus distinctus er relativt sjælden i 
Danmark. Der blev fundet 5 voksne i 
Blegsø 19. august 2008, 1 voksen 23. 
marts 2009 og 1 voksen 26. april 2009 i 
Torup Vestersø.

Helophorus fulgidicollis er fundet 
flere steder i Danmark altid i brakvand. 
Den 16. november 2010 blev der fundet 
5 voksne i Brakvandsdam S f. Svanesø, 
Agger Tange, Thy.

Haliplus flavicollis er sjælden i Thy. 
Der blev fundet 6 voksne den 19. august 
2008 i Blegsø, som opfylder artens krav 
om rent og klart vand med kransnålalger.

Haliplus fulvus er relativt sjælden i 
Danmark. Der blev taget 1 voksen 23. 
marts 2009 i Tormål, 1 voksen 26. april i 
Possø i Overgård Plantage, 1 voksen 19. 
august 2008 i Torup Vestersø og 3 pup-
per i Blegsø.

Strømklobille Elmis aenea. Der blev 
26. juli 2010 fundet en enkelt voksen 
af denne art i Røstrimme Vand i grå klit 
ved Trapsandevej. Det er det eneste af 
Naturhistorisk Museums 1324 fund, der 
stammer fra en stillestående lokalitet.
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Snegle

Anisus leucostoma er relativt sjælden i 
Danmark. Arten kan forveksles med A. 
spirorbis, og de to arter er først blevet 
tilfredsstillende udredt af Glöer & Meier-
Brook 2009. Den foretrækker mindre, 
udtørrende vande, der ikke er sure. Den 
kan klare lang tids udtørring og danner 
ofte et tyndt låg over skalmundingen, 
når den er ved at blive tør. Der blev 
fundet 3 eksemplarer 4. november 2010 
i Lille skovpyt i Moesgårdskovene 1,11 
km ØNØ for Moesgård og 58 eksempla-
rer i Skovpyt i Moesgårdskovene 640 
m ØSØ f. Moesgård, og her blev den 
observeret i hundredvis.

Anisus spirorbis er relativt sjælden i 
Danmark. Den findes kun i små, tempo-
rære vande (Glöer 2002). På grund af for-
vekslingsmuligheden med A. leucostoma 
er der noget forskellige opfattelser af, 
hvor den findes. Mandal-Barth mente, 
at den kun med sikkerhed var kendt fra 
Frederiksdal, mens Schlesch mente, at 
den fandtes flere steder. Der blev fundet 
3 stk. den 4. november 2010 Skovpyt i 
Moesgårdskovene 1,37 km NØ f. Moes-
gård, 1 i Skovpyt i Moesgårdskovene 
640 m ØSØ f. Moesgård og 32 stk. i Lille 
skovpyt i Moesgårdskovene 1,11 km 
ØNØ for Moesgård.

Segmentina nitida er ikke længere al-
mindelig i Danmark. Der blev fundet 24 
stk., bl.a. sammen med Gyraulus crista, i 
Skovpyt i Moesgårdskovene 1,37 km NØ 
f. Moesgård. Arten synes at foretrække 

Præstekær 4,42 km SSV f. Hanstholm Fyr, 
43 larver 16. november 2010 i Lyngby 
Hedesø 1 km ØSØ f. Lyngby Redningsta-
tion, 31 larver 18. november i Røstrimme 
Vand i grå klit ved Trapsandevej, 2 larver 
i Nordligste dam i Blegsø Sande 5,08 
km SSV f. Hanstholm Fyr 27. juli 2010, 
og samme dato blev der fundet flere 
huse, som ser ud til at være denne art i 
Største dam i Blegsø Sande 5,27 km SSV 
f. Hanstholm Fyr.

Edderkopper

Dolomedes fimbriatus er et sjældent dyr 
i Danmark. Den synes at foretrække små 
vandhuller med rent vand og star-tuer 
o.l. langs bredden. Der blev fundet 1 
stk. den 22. september 2010 i Nygravet 
dam 1,6 km ØSØ f. Løvenholm Slot. 
Samme dato i Branddam 2,57 km S f. 
Løvenholm Slot blev der fundet 1 stk. 
Den 23. september i Gjesing Mose blev 
der observeret 2 voksne i ketsjeren, men 
de nåede at springe væk, før jeg fik dem 
i glasset.

Fisk

Regnløjen Leucaspius delineatus er sjæl-
den i Danmark. Der blev fanget et enkelt 
eksemplar 18. august 2008 i Besulvand, 
lige før den tørrede ud.

mindre vande med et godt lag dynd på 
bunden. Książkiewicz & Gołdyn (2008) 
anser arten for udelukkende at være 
knyttet til temporære, vegetationsfyldte 
vande, hvor den hurtigt yngler om for-
året, inden de tørrer ud. De finder den 
ofte sammen med A. leucostoma.

Galba truncatula var tidligere rigtig 
almindelig i Danmark, men den er 
blevet langt sjældnere, fordi mange af 
dens levesteder er drænet væk. Dens 
foretrukne levested er udtørrende vand-
pytter i kalkrige områder, og da den 
er mellemvært for leverikten Fasciola 
hepatica er den heller ikke populær 
blandt landbrugere. Arten blev fundet 
i hundredvis i den udtørrende Rosmus 
Grusgrav nord 0,56 km N f. Frue Kirke 
i Rosmus og i de udtørrende pytter i 
Birkesig.

Omphiscola glabra er sjælden i 
Danmark. Den fordrer højt kalkindhold i 
vandet, som gerne må tørre ud engang 
imellem. Der blev 2. april 2009 fundet 7 
stk. i Birkesig Råstofgrav øst 1,8 km S f. 
Hoed Kirke. Råstofgraven har et meget 
højt kalkindhold. Samme dato blev der 
fundet 1 enkelt eksemplar i Rosmus 
Grusgrav nord 0,56 km N f. Frue Kirke i 
Rosmus, hvor der er ren kalkbund.

Tovinger

Phalacrocera replicata er måske 
almindelig, men den bliver kun meget 
sjældent fanget. Det er en specialistart, 
som findes circumpolært udelukkende 
i sphagnummosser og andre mosser, 
hvor den er glimrende skjult på grund af 
sine gevækster. Der blev fundet 2 larver 
26. april 2009 i Hededam ved Ålevande 
1 km N f. Førby Sø, 5 larver 23. septem-
ber i Gjesing Mose i Løvenholm Skov, 
samme dato 6 larver i Gl. Tørveskær 
2,5 km ØSØ f. Løvenholm Slot, samme 
dato blev der fundet 6 larver i Langsø 
sydende i Løvenholm Skov, og samme 
dato blev der i Vandmose i Løvenholm 
Skov fundet 1 larve.

Vårfluer

Molannodes tinctus er relativt sjælden 
i Danmark. Den foretrækker søer og 
damme med sandbund og uden meget 
bundvegetation. Der blev fundet 12 
larver 27. juli 2010 i Vestligste dam i 
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Diskussion

Kurzątkowska (2008) undersøgte en 
række vandhuller I Olztynomdådet i 
Polen ved de Mazuriske søer og fandt 
en sammenhæng mellem vandtægefau-
naen og vandhullernes kemiske/fysiske 
faktorer. I de dystrofe vande var det ofte 
således, at Hesperocorixa sahlbergi var 
ene art eller sammen med Hesperoco-
rixa linnaei, hvilket kun delvis passer 
med nærværende undersøgelse. Hun 
fandt også meget ofte Sigara lateralis 
og Paracorixa concinna i temporære 
og/eller vande med høj ledningsevne 
eller nye vande, hvilket passer fint med 
nærværende.

Kaiser (1958) lavede en inddeling af 
vandene i Thy baseret på deres kemiske 
særpræg. Den stemmer næsten stadig 
med nærværende inddeling, meget lidt 
har ændret sig.

Problemerne med at få en række loka-
liteter til at gruppere sig i vel adskilte 
klynger ser ud til at være fælles for alle, 
der har arbejdet med problemstillingen 
(Indermuhle 2010). Det er helt natur-
ligt, at det er svært at få pænt adskilte 
klynger, når der i realiteten er tale om et 
kontinuum af vande.

En del af problemet består i at få 
undersøgt de forskellige artsgrupper 
på tidspunkter, hvor de er til stede 
således, at de ikke bliver overset. Dette 
er diskuteret glimrende af Angelibert 
(2010), som opstiller en række forhold 
for de enkelte grupper, hun arbejder 
med: Padder, guldsmede, vandbiller og 
vandtæger.

For sneglenes vedkommende er der 
lavet mange sammenligninger mellem 
forskellige snegles præferencer (Huben-

dick 1951, Glöer 2002). Men problemet 
med at sammenligne snegle er, at der 
er mange arter, som har været blandet 
sammen (Glöer & Meier-Brook 2008).

Nogle grupper af dyr ville formo-
dentlig være gode at opstille kriterier ud 
fra, da de findes næsten overalt, men de 
er taxonomisk meget utilgængelige, fx 
Hydracariner og Pisidier.

Savage (1989) gennemgår de forskel-
lige forhold, der er af betydning for 
vandtægerne, og viser, at de færreste 
arter er snævert knyttet til en bestemt 
type vand. Holmen (1987) og Nilsson & 
Holmen (1995) samt Hansen (1987) gør 
en tilsvarende gennemgang for vandbil-
lerne, og deres resultater passer meget 
godt med nærværende.
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Konklusion

Det er muligt på grundlag af en un-
dersøgelse af de kemiske parametre, 
de fysiske forhold og faunaens sam-
mensætning at opstille nogle typer af 
damme, vandhuller og småsøer, som er 
klart forskellige fra andre typer. Det er 
ikke muligt at få en fornuftig opdeling i 
typer på grundlag af blot et sæt parame-
tre, der skal en kombination til.

Klarest adskiller sig brakvandsdam-
me, der har en helt anden vandkemi og 
faunasammensætning end andre.

Tørveskær adskiller sig ligeledes på 
en kombination af vandkemi, fysiske 
forhold og faunaens sammensætning.

Vandhuller, der bruges til andeop-
dræt, og hvor der fodres, adskiller sig 
ligeledes ved deres vandkemi og fau-
nasammensætning, men afhængigt af 
andebestandens størrelse er der nogen 
forskel på effekten.

Temporære skovpytter i bøgeskov 
adskiller sig klart fra andre typer af 
vande på både de kemiske forhold, de 
fysiske forhold og på faunasammensæt-
ningen.

Tilbage bliver der imidlertid en del 
vande, hvor der ikke for nuværende er 
et helt klart billede. Det gælder således 
for de svagt sure, kalkfattige vande i 
relation til de sure, oligotrofe vande 
og de sure, kalkfattige, dystrofe vande. 
En mere intensiv undersøgelse vil dog 
sikkert kunne afklare disse forhold 
tilfredsstillende.

Temporalvariationen i løbet af et 
år er stor for både vandkemien og 
faunasammensætningen og i nogle 
tilfælde også for de fysiske forhold, især 
hvis vandhullet er lille. Det kræver derfor 
flere undersøgelsesserier, som er spredt 
i tid hen over året, for at man kan danne 
sig et retvisende billede af de kemiske 
forhold og faunaens sammensætning.

I nærværende undersøgelse har 
vandtæger, snegle og muslinger og 
vandbiller givet de bedste oplysninger, 
men det er meget afhængigt af tids-
punktet for indsamlingen, hvilke dyre-
grupper der giver de bedste resultater.
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Summary
The freshwater fauna of 68 small ponds 
in Danish Nationalparks were studied 
in the years 2008-2010. At all localities 
there was taken water samples which 
were analyzed for conductivity, pH, total 
hardness, total alkalinity, CaCO

3
 and 

turbidity. Likewise the physical condi-
tions of each locality was noted. It was 

attempted to make a typology based 
on water chemistry, physical condition 
and the composition of the fauna. The 
results were good for brackish water 
ponds, peaty ponds, temporary ponds 
in beach woods, active gravel pits and 
ponds in which ducks are kept for 
shooting. The results for acidic oligo-

trophic, and eutrophic water are not 
quite clearcut. Several very rare or rare 
species of water-bugs, water-beetles, 
snails and spiders were found. The 
biodiversity of Danish ponds are very 
high provided they are unpolluted and 
especially temporary water are very rich 
in rare species.
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