Kløverstier

Brøndbyøster

		Sort rute Efterår

Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
Når dagene bliver kortere og de
kolde nætter sætter ind, begynder
skoven at skifte karakter. Bladene
farves i fantastiske nuancer og
dyrene sætter slutspurten ind for
at gøre sig klar til den kommende
vinter.

Sort rute starter med at følge Banestien, som løber langs med jernbanen.
Lige inden Fæstningskanalen krydses,
drejes der til venstre ned af Voldgaden,
som løber langs med Vestvolden.

Vestvolden
Det store gravearbejde som blev udført, da voldanlægget blev bygget har skabt
et unikt landskab, som i mere end 100 år har fået lov til at stå mere eller mindre
urørt. Der blev oprindeligt plantet enkelte træer og buske som røn, brombær, lind
og tjørn.
Skovskaden er en af de lidt større fugle,
som kan opleves på Vestvolden hele
året rundt. De opholder sig i småflokke
og deres skræppen afslører dem ofte
før man ser dem. Skovskaden kendes
på den kastanjebrune fjerdragt, med
de karakteristiske turkise felter på
vingerne.

Beplantningen og den begrænsede
pleje af området i mere end 50 år har
givet et helt særligt skyggefuldt miljø,
som har givet gode forhold for en lang
række sjældne planter og svampe. En af
de svampe som kan opleves om efteråret er porcelænshat, der vokser på
udgåede bøgestammer.
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For at give svampe og insekter gode
betingelser, har man valgt at lade døde
og døende træer og buske blive stående
og kun fjerne de træer som er til gene
for stierne. Et rigt insektliv skaber også
gode fødemuligheder for en lang række
fugle. Halemejsen er en af de hyggelige
vintergæster som kan opleves på Vestvolden. Halemejserne kendes på deres
sort/hvide fjerdragt og de lange halefjer. De optræder i småflokke og lever
primært af insekter og eddekopper.
De mange væltede træer og det tætte krat giver en helt særlig fornemmelse af at
man opholder sig på et vildt og eventyragtigt sted når man færdes på Vestvolden.
På Voldgaden passeres en tunnel til en
af dobbeltkaponierene (1). Hvis man
begiver sig derned, kommer man ned til
fæstningskanalen, på et sted hvor der
er lysåbent.

Landsbymiljø
Fra Vestvolden følges Park Allé over
motorring 3, hvorefter der drejes til venstre i 2. lyskryds. Brøndbyvester Mølle
(2) passeres og der drejes til højre ned
ad Brøndby Møllevej.
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Derefter følges stisystemet ned forbi
Brøndby Stadion, hvorefter stien under
Brøndbyvester Boulevard følges ind til
Brøndbyvester Landsby (3). I Brøndbyvester Landsby kan der opleves en
rigtig landsbystemning, med gamle
huse og træer.
Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sensommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 151 plantearter, 5 fiskearter,
2 paddearter, 18 fuglearter og 58
smådyr og insekter i den grønne
kile.
Den grønne kile
Den Grønne Kile (4) er et dejligt område
med meget varierende naturtyper. På
de åbne områder som ligger i kilens
nordøstlige hjørne kan der opleves
flere forskellige sommerfugle og andre
insekter. I det tidlige efterår 2011 var
der overraskende mange guldsmede.
Udover mosaikguldsmede var libeller
som denne blodrøde hedelibel et meget
almindeligt syn i Den Grønne Kile.
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Kilebakkerne (5) er et kuperet landskab
med varieret vegetation. Bakkerne er
forholdsvis tørre, mens der er fugtigt i
de lavtliggende områder. Der kan både
opleves vandhuller og overdrevslignende natur. Den store variation i landskabet er med til at skabe levesteder for et
alsidigt plante- og dyreliv.
Efter at have krydset Midlergårdsvej
kommer man til Middelalderlandsbyen (6), hvor man kan opleve hvordan
hverdagen udfoldede sig i et landsbysamfund i Brøndby sidst i 1300-tallet.

Skoven i Kilen, vest for Midlergårdsvej
(7), kendetegnes ved at være markant
anderledes udseende end de øvrige
skovarealer i Brøndby kommune.
Træerne er primært eg og birk med
enkelte fyrretræer. Stierne er snoede og
de mange slyngplanter som vedbend
og gedeblad kravler op ad stammerne
og giver et helt specielt urskovslignende
miljø. De mange slyngplanter er værter
for en lang række insekter, så der holder
en masse småfugle til som lever af
disse.
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Fra Den Grønne Kile går vejen tilbage til
Brøndby Stadion, hvor boldbanerne bag
ved stadion krydses. Her findes en sti
der leder hen til den tunnel, som fører
over på Vestvolden.
Vestvolden
Så snart man har passeret motorring 3
gennem tunnelen bag ved Brøndby Stadion kommer man ind på Vestvolden.
Et stykke inde på Vestvolden passeres
fæstningskanalen via en lille bro (8).
Billedet viser et view over bassinet med
broen i baggrunden.
Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sensommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 140 plantearter, 8 svampearter, 8 fiskearter, 2 paddearter,
18 fuglearter og 37 smådyr og
insekter på Vestvolden.
Inden kulden for alvor sætter indskal
de færdigtudvoksede larver, finde et
sted til at forpuppe sig indtil vinteren er
overstået. Her ses den karakteristiske
bøgenonnelarve, som til foråret kommer ud som en hvidlig natsværmer.
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Det er også ved dette bassin at der ligger et lille vandfald, som fungerer som
overløb fra det øvre bassin. Dæmningen kaldes for et batardeau og sikrer at
der permanent er vand i fæstningskanalen. Både oven- og nedenfor står der
ofte stimer af gråskaller og rudskaller,
som spiser de smådyr, der bliver ført af
sted med vandet.
Brøndbyskoven
Et stykke inde i Brøndbyskoven ligger Festpladsen (9), som er et åbent
græsstykke. Med festpladsen som
udgangspunkt er det spændene at gå
på opdagelse i skoven, og se efter både
svampe, planter, fugle og smådyr. Her
ses en krystalstøvbold, som i perioder
kan være forholdsvis talrig.

Faktaboks: Under en screening af
dyre- og planteliv i Brøndby Kommune udført i sensommeren 2011
er der blevet observeret og artsbestemt 164 plantearter, 22 svampearter, 3 pattedyrsarter, 3 paddearter, 2 fiskearter, 15 fuglearter
og 35 smådyr og insekter i Brøndbyskoven.
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Brøndbyskoven består primært af ung
bøgeskov, men der er også områder
med nåleskov og blandede træsorter.
Alle de forskellige typer skov skaber
nicher for forskellige dyr og planter.

Efter at have krydset Park Alle kommer man op i Nordskoven, hvor stien følges
indtil ruten fører til højre, ud af Brøndbyskoven og via Brøndbytoften ind i Brøndbyøster Landsby.
Brøndbyøster Landsby
Ved Vestergade drejes til venstre og vejen følges op til Brøndbyøster Boulevard,
hvorfra Brøndbyøster Torv nås.
På vej gennem Brøndbyøster Landsby passerer man Brøndby Kommunes ældste
træ (10). Det er en prægtig blodbøg som er mere end 260 år gammel. Træet står
på Brøndbygårds Børnehus’ legeplads, men kan beskues fra Brøndbyøstervej, som
er første sidegade på højre hånd umiddelbart efter at man er drejet ned af Vestergade.
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