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Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
Når vinteren rigtig får fat er der en
lang række fugle, som trækker syd
på. Samtidig får vi besøg af en masse
fugle nordfra, som overvintrer i Danmark. Vinteren er også det tidspunkt
på året hvor man kan se dyrespor i
sneen og sporene fra de mange dyr,
som lever i naturen kan pludselig ses.
Fra Brøndbyøster station følges ruten
langs Brøndbyøster Torv ned til Brøndbyøster Bou-levard, 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.
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.

2 Naturbeskrivelse Kløverstier

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 be-finder
sig. De mange forskellige træsorter
giver også en større artsrigdom af dyr
og planter som knytter sig til særlige
typer skov.

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

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.
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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. Her
ses en tårnfalk, kort tid inden den slår
ned på sit bytte.

Ruten fører tilbage til Brøndbyskoven,
hvor stien følges til venstre ned til
Brøndbyøstervej.
Brøndbyskoven
Inden Brøndbyøstervej 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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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.

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.
Vandhullet skifter størrelse alt efter
nedbørsmængderne og kan i perioder
næsten udtørre, mens det andre gange
kan fordoble sin størrelse.
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Hvis sneen lægger sig er der gode muligheder for at se dyrespor. Sporene
afslører de mange pattedyr, som normalt kun ses sjældent. Her et aftryk fra
et egern. De forreste potespor er fra
bagbenene og viser hvordan egernet
bevæger sig i hop på jorden. Sporet til
højre er en str. 43 fra pattedyret Homo
sapiens
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
svampear-ter, 3 pattedyrsarter,
3 paddearter, 2 fiskearter, 35 fuglearter og 35 smådyr og insekter i
Brøndbyskoven.
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.
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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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