Får og naturpleje
I området er etableret indhegninger med får. De nøjsomme
Lüneburger får er med til at
pleje landskabet på en naturlig
måde - blandt andet spiser
fårene uønskede planter som
den giftige kæmpebjørneklo.
Fårene er sky dyr og udgør
ingen fare hverken for dyr eller
mennesker.
Fortid, nutid og mosens mystik
Fortiden markerer sig overalt i landskabet. Det kuperede terræn og lavbundsområder med moser og sø er skabt af isens
bevægelser under sidste istid - et såkaldt dødislandskab. Den
markante stendysse i områdets nordlige del stammer fra jægerstenalderen og er 5000-6000 år gammel. I Vestergårds
Mose er der gjort adskillige offerfund - man har ofret både
mennesker og heste. Fra stenalderen er der fundet flintøkser
i et såkaldt våddepot samt en forarbejdet vildsvinetand.
Jernalderen er repræsenteret ved fund af bl.a. et offerkar,
og fra senere perioder er der fundet dragtspænder.
Gå ind i Vestergårds Mose ad Mosestien og oplev mosens
mystik - der finder du yderligere information om de spændende fund. Der er altså tidlige tegn på, at området har været
beboet af mennesker.
For nutidens besøgende byder naturområdet på fred og
ro, bevægelse og frisk luft. Samtidig er skoven med til at sikre
vigtige grundvandsressourcer for Glumsø By.

Stier i området
Der er gode muligheder for at komme rundt ad stier i naturområdet. Gennem fårefolden ved Vestergårds Mose fører en
stikvej ind i mosens rørskov og ellekrat. Mellem skoven og
boligområdet i Glumsøs vestlige udkant ligger et åbent areal,
der omkranser området nordfra. Fra P-pladsen ved rundkørslen løber stien ned mod Glumsø Sø. Du kan fortsætte gåturen
og komme hele vejen rundt om Glumsø Sø - en tur på ca. 4
km. På engene langs søen vokser orkidéer. I blomstringstiden
kan du se dem fra stien - husk at orkidéer er fredede planter,
som ikke må plukkes.
Hundeskoven
I hundeskoven må hunde luftes uden snor, men i følgeskab
med en person, der har fuld kontrol over den. Her er legeredskaber, hvor hunde og deres mennesker kan øve fx balance
og spring. Op til P-pladsen ved Nyvej findes et lille indhegnet
areal, hvor specielt hvalpe og små hunde kan lege uforstyrret.
Naturbase
I den lille bevoksning på Tornskadesletten ligger en naturbase
med en bålhytte og tilhørende grejrum. Naturbasen ejes af
Næstved Kommune og benyttes af kommunens naturvejledere, skoler og institutioner. Naturbasen kan også benyttes
af andre besøgende i området via booking:
www.naestved.dk/naturbaser
Lejrplads med fiskesø
I skovens nordlige del ligger to sheltere og et multtoilet. Her er
også bålpladser og bænke med plads til en skoleklasse. Shelterpladsen ligger tæt ved en gammel grusgrav. Her er en fredelig lille sø omkranset af træer og stejle brinker. Fra fiskebroen kan man fange fisk og smådyr i vandet eller blot ligge
på ryggen og kigge op i skyerne. Lejrpladsen kan bookes på
www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang
God tur i Glumsø Skov!
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Også rovfugle jager over de åbne enge. Både musvåge, tårnfalk og spurvehøg ses jævnligt. I rørskoven nord for Vestergårds Mose yngler også rørhøgen.

Glumsø Skov

So

Da Glumsø Skov blev plantet i 2004-2005, blev et nyt naturområde skabt ganske tæt på byen. Landskabet er meget afvekslende og rummer, foruden løvskov, også højdedrag, enge,
søer og mindre moseområder. Som besøgende bemærker
man landskabets mange kontraster: bakker og søer, by og
land, fortid og nutid. Gå selv på opdagelse i området og læs
her om alt det, du kan møde på turen.
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Fugle og dyr
I skoven træffer man både rådyr, harer
og ræve. De åbne engområder og små
søer er levested for mange insekter.
Derfor er der også et rigt fugleliv i
området. Nattergalen og græshoppesangeren høres i sommerhalvåret.
Mange vandfugle raster ved Glumsø
Sø, fx stor skallesluger og toppet lappedykker. I forårsmånederne når myg og
fluer sværmer over søen, kommer der
ind imellem sjældne fugle forbi, som
fx dværgmåge og sortterne.
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Træerne i den nye skov
I Glumsø Skov dominerer den blandede løvskov bestående af
bøg, eg, ask, ær, lind og avnbøg – i lavbundsområder også rødel og birk. Af nåletræer kan nævnes bevoksninger med lærk
og partier iblandet skovfyr. I udkanten af skoven er plantet
buske og træer som er karakteristiske for skovbryn på egnen,
fx navr, hassel, vild æble og fuglekirsebær.
Kastanjeskoven kaldes den nordlige del af den nyplantede
skov. Her er træsorterne valgt ud fra hvilke træer, der kan give
børn gode naturoplevelser. Kastanjer, kogler og forskellige bær
og frugter kan alle høstes i efteråret og indgå i naturaktiviteter
for skoleklasser og børnehaver.
På modsatte side af Nyvej ned mod Glumsø Sø ligger Tornskadesletten. Dette område holdes åbent med lav vegetation
for at bevare det flotte kig ned mod søen. På engen vokser
spredt tornekrat af tjørn, slåen og hunderose. Her vil også blive
plantet den sjældne togriflede hvidtjørn som er lokalt hjemmehørende i området.
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Signaturforklaring
Offentlig vej / sti
Skovvej, grusbelagt sti
Sti
Å
Bæk/grøft
Skov
Mose
Eng / slette
Privat skov
Privat mose / søbred
Privat eng
Bebyggelse, privat
Sø, offentlig / privatejet
Parkering
Information
Primitivt toilet
Fiskebro
Shelterplads
Picnicplads
Bålhytte
Hundeskov
Gravhøj

