Rebilds Kilder
Kovads Bæk
I Stendalen for foden af Rebild Bakker vælder vandet
frem af mange små sumpkilder, der samler sig i
Kovadsbækken. Hvor bækken løber under
Rebildvejen kan man se resterne af dæmningen, der
tidligere blev brugt til at stemme bækken op.
Oprindelig drev vandet Kogers Mølle; sidenhen blev
der etableret en vandrende (akvædukt) over bækken,
så Rebild-bønderne kunne vande engene og sikre
vinterfoder til kvæget. Vandrenden kan stadig ses.
Kovadsbækken er især om vinteren et besøg værd.
Havørrederne kan ofte ses gyde i det klare vand, og
vandstære holder til ved bækken.
Kovads bæk

Ravnkilden

Lille Blåkilde
Trods navnet er den måske Rold Skovs mest vandrige.
Cirka 90 liter i sekundet strømmer ud af hullerne i
kalken. Langs stien findes også nogle små bassinkilder,
hvor man kan se vandet boble op af bunden. Hvor
kommer navnet fra? Ja, vandet er ikke blåt som St.
Blåkilde eller Gravlev Kilde. Maske menes der ofring
eller måske bare kalkens blegende egenskaber. En
Blegkilde findes jo mange steder. Ved Lille Blåkilde går
en af de ældgamle veje over Lindenborg A.
Vejdæmningen ligger stadig i engen. Skoven bagved
er et af de steder i Danmark, hvor gravhøje og andre
fortidsminder ligger tættest. Her, ved kildens
livgivende og hellige vand, har der boet mennesker i
6000 ar.

Ravnkilde
For mange er Ravnkilden den smukkeste af Rold Skovs kilder.
Uden tvivl er den også den mest besøgte. En ekstra forklaring
er nok, at man kan gå i den (men absolut kun hvor vandet
strømmer over vejen). Trædesten sikrer dog, at man kan
komme tørskoet over. Kilden udspringer som sumpkilde for
foden af de forkrøblede bøgetræer og løber mellem store
puder af kildemosser og over grusvejen, inden den forsvinder
i engen ud mod Lindenborg A. Ravnkilde giver mellem 60 og
70 l vand i sekundet, og lige som i skovens andre kilder er det
7-8 grader varmt året rundt. Sådan har det været siden
Istidens slutning for mere end 10.000 ar siden. Især i
Ravnkilde er insektlivet umådelig rigt. Flere hundrede arter
lever i kilden og kildebækken. De fleste er små myggearter,
men her er også sjældne vårfluer, der her har overlevet
utallige klimaændringer.

Lille Blåkilde

Gravlev Kilde

Flottere end St. Blåkilde, men næsten ukendt. Godt gemt
mellem den gamle og nye landevejs dæmninger og lunden
ved Gravlev Kirke ligger den store Gravlev Kilde. Udsigten
over den blå og smaragdgrønne bassinkilde er fantastisk,
og er vejret stille, ser man maske store ørreder svømme
dovent rundt. Lidt held skal der også til for at møde isfuglen,
som yngler her. Om vinteren er vandstæren en sikker gæst
ved kildebækken, hvis vand ender i Gravlev Sø. Søen er
sammen med Madum Sø den bedste fuglelokalitet i Rold
Skov. Et fint udsigtspunkt er pa grusvejen mod Lille Blåkilde
og Buderupholm lige nord for Gravlev.
Gravlev Kilde

Egebæk Kilde
I den sydlige del af Gravlev finder man Egebæk Kilde.
Den giver 70-80 liter vand i sekundet. Der har tidligere
ligget en vandmølle ved kilden, som blev opstemmet til
en mølledam. Ved hjælp af en turbine forsynede møllen
både Gravlev og Oplev med strøm i en periode fra
begyndelsen af 1900-tallet. Siden blev Egebæk
Dambrug anlagt. I 1997 blev dambruget nedlagt efter at
være blevet opkøbt af Naturstyrelsen. Kildebækken blev
genskabt med et slynget forløb og dammene jævnet. I
forbindelse med genslyngning af Lindenborg Å, fik
bækken i 2009 forlænget sit løb til åen.
Egebæk Kilde

Lindenborg Å
Midt i dalen mellem alle kilderne løber Lindenborg Å.
Ingen å Danmark får så meget kildevand. Fra Nybro til
Buderupholm vokser vandføringen fra 350 til 1050 liter,
og det er alt sammen 7-8 grader køligt og rent vand.
Åen er i 2008 ført delvis tilbage til sit gamle løb fra 1700tallet, og Gravlev Sø er blevet lukket af fra åen. Det skulle
give en bedre vandløbskvalitet i åen til gavn, for fisk,
insekter, oddere og isfugle.

Lindenborg å

