SKÆRSØ

Tvepibet Lobelie
Tvepibet Lobelie er sjælden,
for den kræver næringsfattige klarvandede søer.
Den er afhængig af, at sollyset kan nå ned til bunden,
hvor bladene sidder i rosetter.
Bladene er to luftfyldte rør,
deraf navnet Tvepibet Lobelie. Den ilt, planten producerer i bladene kan den pumpe
ned i søbunden og dermed
holde den iltet og sund.

Rundt om Skærsø

Tvepibet Lobelie blomstrer i
juli-august. I Vejen Kommune findes den kun i Skærsø.

Skærsø er Danmarks østligste he- Søen er fredet sammen med hedesø og er Trekantområdets ene- demosen Nørremose, der ligger
ste såkaldte lobeliesø. Denne type øst for søen.
sø er opkaldt efter den sjældne
og krævende undervandsplante,
Tvepibet Lobelie.

Du kan finde en film om Tvepibet Lobelie ved Skærsø
på www.visitvejen.dk/skaerso

Skærsø er en lobeliesø og er dermed en sjældenhed. Nyd denne
lille og børneegnede perle i ro og fred.

Stier og badested
En del af arealerne rundt om søen
ejes af Naturstyrelsen, resten er
privat. Du kan vandre ad et stisystem rundt om søen.
Der er et enkelt sted mulighed for
en dukkert i den rene sø. Sejlads
er forbeholdt bredejerne.
Det er også ved badestedet, du
i juli og august kan se de blomstrende Lobelier. Men tramp ikke
på dem, de er sprøde på grund af
de luftkanaler, de har i bladene.

Klokke-ensian
I den næringsfattige mose omkring Skærsø lever den sjældne og
meget smukke Klokke-ensian.
Du kan være heldig at se de klart
blå blomster fra juli til september.
Skærsø
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Tvepibet Lobelie

Parkering nord for søen ved Skærsøvej 19, 6040 Egtved
Rutens længde er knap to kilometer lang
Der er bord-/bænkesæt ved p-pladsen og badestedet
Læs mere om Skærsø på www.visitvejen.dk/skaerso

Klokke-ensian er en vigtig værtsplante for sommerfuglen Ensianblåfugl, der er afhængig af Klokkeensian for at kunne formere sig.
Klokke-ensian
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