Kløverstier

Brøndbyøster

Blå rute Sommer

Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
Om sommeren står de fleste blomster
i fuldt flor, skoven er grøn, insekterne
summer og fuglene synger lystigt.
Nætterne er lyse og naturen summer
af liv.
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 ud i den nyetablerede
Bakkeskov.
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Bakkeskoven
Bakkeskoven blev indviet i 2003-2004
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.
Det har været et bevidst valg at plante
mange forskellige træarter i Bakkeskoven, så man får nye indtryk alt efter
hvor i skoven man befinder sig. De
mange forskellige træsorter gi-ver 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 bælte som skærer sig
gennem hele Bakkeskoven.
Grisekærets størrelse varierer meget
hen over året. Under sommerens kraftige regn i 2011 var vandhullets areal blevet næsten 4 gange større end normalt

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

Bæltet hvor der ikke er blevet plantet
træer, som har form som en drage, hvis
man kigger på luftfotos over området,
forbliver åbent og bibeholder et varieret
skovbillede i Bakkesko-ven.

Planten Eng-brandbæger er giftig for
de fleste insekter. Sommerfuglearten
blodplet lægger sine æg på disse planter, da deres larver, som nogle af de få,
godt kan tåle giften. Ved at græsse på
Eng-brandbæger bliver de sort/orangestribede larver også giftige, og kan være
i fred fra fugle og andre insektspisere.
Planten vokser spredt i de åbne områder over hele Bakkeskoven.
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Ruten fører tilbage til Brøndbyskoven,
hvor stien følges til venstre ned til
Brøndbyøstervej.
Brøndbyskoven
Inden Brøndbyøstervej krydses ligger
der et regnvandsbassin (3), hvor der er
opstillet borde og bænke. I regnvandsbassinet lever der både fisk og padder.
Skrubtudsens haletudser er svagt giftige og smager dårligt, så fiskene lader
dem være.
Efter Brøndbyøstervej går man ind
i hovedskoven, som i det område er
domineret af bøgetræer.

Brøndbyskoven blev indviet 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.
Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sen-sommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 164 plantearter, 22 svampearter, 3 pattedyrsarter, 3 paddearter, 3 fiskearter, 35 fuglearter
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Et stykke inde i skoven ligger Hellig
Geist Kæret (4) på venstre hånd. Det
er et lille lavvan-det vandhul, hvor der
blandt andet lever lille vandsalamander.
På billedet ses en lille vandsalamanderlarve, som kan opleves i sommerperioden. Mens de er larver har salamandrene gæller og kan dermed trække
vejret under vand. Når de er fuldt udvoksede forsvinder gællerne og de nu
voksne salamandre går på land.
Vandhullet er lavvandet og kan næsten
udtørre i perioder uden nedbør. Dette
medfører at der ikke kan etableres
en fiskebestand, hvilket sikrer at paddernes yngel har lettere ved at vokse sig
store uden at blive spist.

En af de sjove planter som står i fuldt
flor i løbet af sommeren er pindsvinekartebolle. Dens frøstand bliver flittigt
besøgt af en masse insekter. Her er det
en svirreflue, som ny-der godt af blomsternes nektar.
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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. Vandrøllike som denne er en af de
planter som vokser hele vejen rundt om
Engtoftekæret.

På billedet ses en af Engtoftekærets
beboere. Vandkalven er en aktiv jæger,
som kan tage større bytte såsom haletudser og fiskeyngel. Vandkalven kan
ikke optage ilt gennem vand. For at
kunne ånde under vand henter den en
luftbobbel i overfladen og tager den
med ned under vandet. Når boblen er
opbrugt, må den op og hente en ny portion luft.
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Brøndbyøster Landsby
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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