Velkommen i
Bringstrup skov

Skovens historie
Bringstrup skov er plantet i 1999 på foranledning
af Bringstrup menighedsråd, der fik ideen om at
rejse skov tilbage i 1995.
Skoven blev navngivet ved en ceremoni på
grundlovsdagen i 1998 af sognepræst Lisbeth
Lundbeck. Navnet blev valgt af menighedsrådet
blandt 20 indkomne forslag fra BringstrupSigersted og Gyrstinge sogne. Dagen var et tilløbsstykke og blev fejret med musik samt ballonopsendelse.
Det nuværende skovareal var før tilplantningen
åbne marker og blev dyrket traditionelt. Jorden er
meget kalkholdig og med et stort indhold af flint,
som kan konstateres i skovbunden.
Skoven omfatter 9,5 ha, hvoraf 8 ha er løvskov
om overvejende består af eg, bøg, birk, ask og
lind. Ca. 1 ha er nåletræer som rødgran og lærk.
Resten er udlagt som lysåbne
partier i skoven til glæde for
skovgæsterne og ikke mindst
insektlivet.
Menighedsrådet har skabt skoven til glæde for
alle borgere. Håbet er derfor, at du vil være med
til at værne skovens værdier og herligheder.

Livet i skoven

Bringstrup Menighedsråd

Allerede efter skovens 3. vækstår indvandrede
mange dyr og fugle. Tilvæksten i ungdomsårene
er stor og hurtigt øges mængden af nye fødemuligheder og beskyttende opholdssteder. Især
buskene og senere træerne producerer store
mængder frø og frugter.
Fuglene i skoven
En ny skov bliver hurtigt til et
godt sted for fuglene. De mest almindelige arter
som bl.a. fasan, solsort, sangdrossel, gulspurv,

bogfinke, løvsanger, rødkælk og mejser er de
første til at etablere sig. Efterhånden som skoven bliver ældre stiger antallet af nævnte arter
og nye arter som f.eks. skovdue, gransanger,
m.fl. indfinder sig. Fuglekasser kan skabe nye
ynglepladser for endnu flere fugle, da skoven
pga. sin unge alder mangler muligheder for de
hulrugende arter.
Dyrene i skoven
På turen kan du være heldig at møde hare og
vores mindste hjorteart råvildt. De to arter er
specielt glade for den nye skov pga. den store
mængde føde i form af bladeog blomsterknopper. Samtidig
sidder de i en lav højde, hvor
det er muligt at nå dem.
Ræv og grævling er også i
skoven og ses jævnligt i de
tidlige morgentimer eller sen
aften, når de jager mus,
frøer, fugle eller finder bær.

Skovsøen
Skovsøen indeholder et
helt unikt liv af smådyr
og insekter.
Men også større dyr som frøer, tudser og salamandere - der alle er fredede og truede dyr i
Danmark, nyder godt af skovens sø i den sydligste ende.
Søen blev etableret samtidig med skoven. Den
er cirka 2 meter på det dybeste sted. Tilløbet
kommer gennem den åbne grøft fra mosen
nord for skoven og gennem tilsivning fra den
meget kalkholdige undergrund. Afløbet sker i
søens østlige side og reguleres via drænsystemet under boldbanen.

Arboretet i skoven
Bringstrup skov indeholder et arboret med en
samling af vore mest almindelige skovtræer
som eg, bøg, ask og lind, men rummer også
arter, der gennem det seneste århundrede er
importeret med henblik på at producere træ til
formål som gulve, møbler og papir.
En af træarterne er douglasgran, der gror
langs kysten af NV-Amerika og trives i det
danske klima.
I arboretet findes yderligere rødgran, østrisk fyr
og thuja, der ligeledes er importeret.
I området omkring søen ses både ægte kastanie som kan spises, og hestekastanie der kan
bruges til dekorationer og lejeredskaber.

Venlig hilsen
og med håb om en god tur
Bringstrup – Sigersted Menighedsråd

