Kløverstier

Brøndbyøster

Blå rute Efterår

Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og
gule, orange, røde og brune nuancer
giver et fantastisk farvespil. Nætterne
bliver kolde, dagene kortere og dyr og
planter gør sig klar til at gå endnu en
vinter i møde.
Fra Brøndbyøster station følges ruten
langs Brøndbyøster Torv ned til Brøndbyøster Boulevard, som følges hele
vejen ned til Park Alle. Park Alle følges
til venstre og der drejes ind i Brøndbyskoven ved den røde bom.

Brøndbyskoven
Den nordøstlige del af Brøndbyskoven kaldes for Østskoven og er en
hundeskov (1). Skoven er det eneste
sted i Brøndby Kommune, hvor det er
tilladt at have løse hunde, hvis de vel
og mærke er under kontrol. Træerne i
Østskoven er primært bøg, ahorn og
løn, men i nogle områder er der mere
fugtigt og moselignende og her dominerer rød-el og pil. Fra Østskoven begiver man sig via stierne ud i Bakkeskoven.
Bakkeskoven
Bakkeskoven er en nyetableret skov.
Det første træer blev plantet i sommeren 2003 og er i dag ved at vokse op.
Området er stadig præget af åbne vidder, men flere steder er træerne blevet
så store at man får en fornemmelse for
at komme væk fra byens stress og jag.
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For at skabe en varieret oplevelse når
man færdes i Bakkeskoven, har man
valg at plante forskellige grupper af
træarter. Dermed får man nye indtryk
alt efter hvor i skoven man befinder sig.
De mange forskellige træsorter giver
også en større artsrigdom af dyr og
planter som knytter sig til særlige typer
skov.

Midt i Bakkeskoven ligger et lille vandhul som hedder Grisekæret (2). Det
ligger i et åbent markbælte som skærer
sig gennem hele Bakkeskoven.
Markbæltet har form som en drage,
hvis man kigger på luftfotos over området. Der bliver ikke plantet træer i dette
bælte, så det forbliver åbent og bibeholder et varieret skovbillede til glæde
for besøgende, samt dyr og planter.

Den stadig lysåbne skov bliver i dag flittigt benyttet som jagtmark af rovfugle.
De mest almindelige er tårnfalk, musvåge og spurvehøg, som jager småfugle
og gnavere som mus og mosegrise.
Musvåger som denne sidder ofte i skovbrynet og spejder efter gnavere i det
åbne land.
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Ruten fører tilbage til Brøndby-skoven,
hvor stien følges til venstre ned til
Brøndbyøstervej.

Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sensommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 155 plantearter, 11 fuglearter, 3 pattedyrsarter og 19 smådyr
og insekter i Bakkeskoven.

Brøndbyskoven
Inden Brøndbyøstervej krydses ligger
der et regnvandsbassin (3), hvor der er
opstillet borde og bænke. I regnvandsbassinet lever der både fisk og padder,
så fiskehejren er en flittig gæst ved
søbredden, hvor den søger føde.
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Brøndbyskoven blev åbnet for offentligheden i 1952 og er i dag en spændende skov med et varieret dyre- og
planteliv. Faktisk er Brøndbyskoven den
næstmest besøgte skov i landet, kun
overgået af Dyrehaven i Klampenborg.

Efter Brøndbyøstervej går man ind
i hovedskoven, som i det område er
domineret af bøgetræer.

Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sensommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 164 plantearter, 22 svampearter, 3 pattedyrsarter, 3 paddearter, 2 fiskearter, 35 fuglearter
og 35 smådyr og insekter i Brøndbyskoven.

Et stykke inde i skoven ligger Hellig
Geist kæret (4) på venstre hånd. Det
er et lille lavvandet vandhul, hvor der
blandt andet lever lille vandsalamander.
På billedet ses en lille vandsalamanderhun. Om efteråret går salamandrene
på land og overvintrer på steder som
forbliver frostfrie. Her går de i dvale og
kommer først frem i det tidlige forår,
når temperaturerne begynder at stige.
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Efteråret er årets 2. højsæson for paddehatte, der er svampens frugtlegeme
som bruges til formering. Mange
svampe lever i samspil med træer
og danner et fint net i jorden, hvor
svampen og træet udveksler vand og
næringsstoffer. Dette net udgør faktisk
9/10 af svampen og ligger i jorden hele
året. Hundestinksvamp som denne kan
findes i Brøndbyskoven mellem juli og
oktober. Svampen er ikke spiselig.

Inde i skoven passeres vandhullet Engtoftekæret (5), hvor der blandt andet
lever lille vandsalamander, skrubtudse
og butsnudet frø. Udover padderne er
der masser af smådyr som vandkalve,
vandnymfer, guldsmedelarver, igler og
meget andet spændende liv i vandhullet. Midt i Engtoftekæret står der et
karakteristisk dødt træ på en lille ø. Der
kan ligeledes findes en række spændende planter i og omkring vandhullet.
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På vej gennem Brøndbyøster Landsby passerer man Brøndby Kommunes ældste træ (6).
Det er en prægtig blodbøg som er mere end 260 år gammel. Træet står på Brøndbygårds
Børnehus’ legeplads, men kan beskues fra Brøndbyøstervej.
Lige efter Brøndbyøstervej møder Vestergade, drejes ad en lille gangsti ind til højre som
forbinder Torvestien med Brøndbyøstervej. Herfra følges Torvestien op til Brøndbyøster
Torv.
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