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Naturbeskrivelse
Vinteren er en smuk men kold tid. Bladene er for længst blæst af
træerne og fuglene ses tydeligt i de nøgne træer. På solrige og frostklare dage er det spændende at gå på opdagelse ved at lytte efter
fuglesang. Ofte er fuglene samlet i områder med føde. Her kan man
være heldig at opleve mange forskellige arter inden for et lille område.
Rød Rute starter i Brøndby Nord, hvor
der er en lang række grønne arealer,
som er meget forskelligt udformet.
Nogle arealer er bakkede, mens andre
er flade og der er mange for-skellige
typer træer og buske, som er med til at
give dyr og planter flere forskellige muligheder for at finde opholdsste-der.

Vestvolden
For enden af Brøndby Nord Vej nås
Voldgaden som løber parallelt med
fæstningskanalen. Den store allé
bestående af lindetræer på Voldgaden
fungerer som skjul og hjemsted for
rigtig mange forskellige insekter. Så
en lang række fugle og flagermus
søger føde i og omkring træerne på
Voldgaden.
Efter at have forladt Brøndby Nord Vej,
drejes til venstre lige ved bakken op
til broen over Roskildevej (1). I vinterhalvåret tiltrækker de mange tjørnebær,
som vokser på volden en lang række
trækfugle, som vindrosler, sjaggere og
silkehaler.

På vej ned af Voldgaden ligger der en gennemgang (2), som fører under voldanlægget og ind til Fæstningskanalen. Hvis man begiver sig lidt væk fra ruten og går
gennem den mørke gang kommer man ud til en del af forsvarsanlægget som er
forholdsvis isoleret.
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Efter at have passeret Park Allé kommer man til en mere åben del af
voldanlægget. Bygningerne fra forsvarsanlægget bliver flittigt benyttet
som kælkebakker når der er tilstrækkeligt med sne. Der er dog nogle fald
ved trappeskakter, hvor man bør være
påpasselig.

Ved parkeringspladsen på Voldgaden er
der en nedgang til Fæstningskanalen,
og holder man til venstre kommer man
ned til en af bunkerne kaldet enkelt
kaponierene i forsvarsanlægget. Der
er ligeledes en opdæmning, kaldet et
Batardeau, som skaber et lille vandfald
(3) Styrken på faldet er afhængigt af
nedbørsmængderne.

Fuglekongen er Danmarks mindste fugl.
Den kan opleves flere steder på Vestvolden, mens den søger efter insekter.
Fuglekongerne ses ofte sammen i par
og kan kendes på den markante gule
kalot på toppen af hovedet.
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Gedden er en rovfisk, og er i toppen af fødekæden. Udover gedder, lever der også
3- og 9-pigget hundestejle, aborre, gråskalle, rudskalle, suder og karusse i Fæstningskanalen.
Der må dog ikke fiskes på Brøndby Kommunes stykke af fæstningskanalen.
Brøndbyskoven
Ved Naturskolen (4), som står til rådighed for alle klassetrin og skolefritidsordninger i Brøndby Kommune, svinger Voldgaden til venstre og løber langs Brøndbyskoven. Ved den sidste vej på venstre hånd, er det muligt at følge ruten ind i
Brøndbyskoven.
I skoven holdes til højre og ved bænken
ved lysningen, hvor man blandt andet
kan opleve ræv, følges den midterste
sti dybere ind i skoven. Der kan opleves
både bøgeskov, nåleskov og skov med
blandede træsorter, hvilket giver et varieret billede med dertilhørende varieret
urte- og dyresammensætning.
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Faktaboks: Der findes over 20.000
orkidéarter på verdensplan og faktisk findes der 35 vilde orkidéarter
i Danmark. Nogle er forholdsvis
almindelige, mens andre kun vokser enkelte steder på landsplan.
Alle danske orkidéarter er fredede.
Det betyder at de fredede planter
ikke må beskadiges eller fjernes fra
deres voksested bortset fra haver,
gartnerier og andre
områder, hvor de opformeres kunstigt.
Langs med stien kan man blandt mange
andre planter, være heldig at finde en af
Dan-marks vilde orkidéer, som kaldes
skovhullæbe. I Vinterhalvåret er det kun
de tørre frøkapsler som er tilbage på
skovhullæben
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Midt i Engtoftekæret(5), som er det
største vandhul i Brøndbyskoven, står
der et karakteri-stisk dødt træ på en
lille ø. Der kan ligeledes findes en række
spændende planter i og om-kring vandhullet. Når der ligger sne kan man se
spor fra skovens beborere. Disse harespor kunne følges hen over isen i Engtoftekæret.

Et stykke længere henne ad stien ligger Hellig Geist kæret (6) på højre hånd.
Vandhullet skifter størrelse alt efter
nedbørsmængderne og kan i perioder
næsten udtørre, mens det andre gange
kan fordoble sin størrelse.

Brøndbyøster Landsby
Efter Hellig Geist kæret fortsættes ruten lige ud og Engtoftegård(7) passeres ved
udgan-gen fra skoven. Derefter gås der venstre om Brøndby Øster Kirke og Park
Allé krydses og Vestergade følges ind i Brøndbyøster Landsby.
Vestergade følges, indtil man møder Brøndbyøster Boulevard, hvor der drejes til
højre. Herefter ligger Brøndbyøster Torv inde på venstre hånd.
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På vej gennem Brøndbyøster Landsby passerer man Brøndbyøstervej, hvor man
kan opleve Brøndby Kommunes ældste træ (8). Det er en prægtig blodbøg som er
mere end 260 år gammel. Træet står på Brøndbygårds Børnehus’ legeplads, men
kan beskues fra Brøndbyøstervej.
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