Velkommen til Birkesø
Vis hensyn

Undgå at beskadige søbund og
planter ved kun at bade i den nordlige ende af søen ved badebroen.
Når du følger trampestien rundt i
området, passerer du både kommunale og private arealer. Stien
går gennem en hegning med kvæg.

Dyrene er rolige, og der er ingen
tyr, så du kan trygt færdes i indhegningen. Du må gerne have din
hund med, men den skal føres i
snor.
God tur!

Lobelien – er tidligere fundet i
Birkesø. Den har blade i en krans ved
bunden og blomster over vandet

Hvis du følger stien mod nord,
kommer du ind på Gammelstrup
Hede, der er så sandet og tør, at
der danner sig en helt speciel “lavhede”, hvor der kun gror lav og
hedelyng.

I tiden omkring 2. verdenkrig var
her stadig et stort og øde hedeområde, og en lokal modstandsgruppe
brugte området til nedkastning af
våben fra engelske flyvemaskiner.
Ved søen står der en mindesten for
gruppen.
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Birkesø er helt speciel, fordi den
er meget næringsfattig. Den kaldes
også for en lobelie-sø efter en særlig plante, der kun trives i klart og
næringsfattigt vand.

Den lysåbne natur – heden og
engen – er et resultat af menneskets brug af naturen. Vi fældede
den oprindelige skov helt tilbage
i oldtiden. Heden og engen vandt
frem og blev vedligeholdt af vores
græssende husdyr og afslåning til
hø og tækkematerialer. I løbet af
1900- tallet blev meget af heden
igen til skov, nu i form af plantager.
Andre dele af heden blev opdyrket
til agerbrug.
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Landskabet omkring og selve Birkesø blev dannet, da smeltevand
fra istidens sidste gletsjere løb ud
over området. Smeltevandet aflejrede magert sand og grus, men
efterlod også store isblokke. Sand
og grus blev aflejret rundt om isblokkene og nogle blev helt begravet. Efterhånden som isblokkene
smeltede, opstod der lavninger som
kaldes for ”dødishuller”. I hullerne
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Smeltevand og dødishuller

Det sand og og grus, som smeltevandet aflejrede, er senere blevet
udnyttet. I nordenden af Birkesøområdet, er der spor efter gamle
sandgrave, som blev benyttet op til
slutningen af 1960erne.

Tidligere tiders brug af
området
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Birkesø ligger i et varieret landskab
med plantager, lynghede og ådal.
En afmærket sti på 2,6 km leder
dig rundt i området, hvor du kan
opleve sø, moser, åben hede og en
flot udsigt over Jordbro Ådal. Vandreruten starter her. I nordenden
af søen er der offentligt badested,
borde/bænke og bålplads.

opstod der søer uden afløb, og Birkesø er én af dem.
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Sø, hede og ådal
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Hede
Hede, privat
Skov
Skov, privat
Overdrev
Eng
Eng, privat
Mose
Gammel sandgrav
Sø
Å / grøft
Skrænt
Kreaturhegn
Afmærket sti (2,6 km)
Sti, ikke afmærket
Offentlig vej
Grusvej
Parkering
Toilet
Bord og bænke
Teltplads
Infostander
Udsigtspunkt
Mindesten
Badestrand

