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Birk 

 
Birk (her vortebirk) 
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Birk 

Den første skov i jægerstenalderen var en birkeskov. 

Et birketræ kan blive op til 25 - 30 meter højt og 100 år gammelt. 

             

Navnet birk betyder lys – birken har fået sit navn efter barkens farve på stammen, der er lys. 

 

Opgave: Prøv at rive birkebarken af et stykke kløvet birkebrænde.  

               Tal om hvordan det er at rive i.  

               Tal om at man i jægerstenalderen benyttede birkebark til at lave små og store bøtter    

               og æsker af.  

               Tal om at birkebarken kan benyttes til optænding, når du tænder bål. 

 

I Danmark har vi to slags birk. 

Vortebirk og dunbirk.  

 

Opgave: Se på det birketræ du sidder ved. Det er en dunbirk. Den vokser i fugtig jord. Jorden her i 
Guldager Plantage er gammel mosejord. 

Sammenlign den birk du sidder under med billedet på forsiden på opgaverne her. Kan du se forskel 
på dunbirk og vortebirk? 

 

Birkens blomster springer ud samtidig med birkens blade. 

Blomsterne sidder i rakler. Hunblomsten sidder i små rakler – hanblomsterne i store rakler. 

 

Opgave: Kan du se birketræets rakler? 
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Om foråret kan man tappe saft fra birketræet. Om foråret stiger saften op fra birkens rødder og op i 
stammen. Det er den saft vi kan tappe og drikke. Saften er meget sund og giver styrke! 

 

Opgave: Lyt til en lille historie om birken: 

I gamle dage fejrede man i maj at foråret var kommet. Så gik man ud og tappede saft fra birketræet 
og blandede saften med honning. Saften gav nye kræfter og sundhed efter en lang vinter. Det 
kaldtes at drikke marv i benene. 

Opgave: Prøv at smag på birketræets saft. – Gå hen til bålpladsen og byg et bål, benyt birkens bark 
til optænding og birkens stamme til brænde. Det brænder godt! 

 

Opgave: Fortæl de andre børn, hvad du nu ved om birketræet. Lad de andre børn smage på 
birkesaften. 

 

Til opgaverne skal du bruge: 

Tre stykker birkebrænde med bark. Æske af birkebark. Birkesaft og små drikkebægre. Tændstikker.   

 
 

 

 

 

 




