Kløverstier

Brøndbyøster

		Sort rute Sommer

Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
Sommeren er en skøn tid, hvor
insekterne summer, blomsterne
blomstrer og dyrene har travlt med
at opfostre deres unger. Skoven
er grøn og de åbne vidder bølger i
varmen. En sommerbyge kan friske
luften op og de lange lyse aftener
giver mulig-hed for at nyde sommeren og naturen i fulde drag.

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.
Tjørn og brombær blev oprindeligt
plantet for at virke som naturligt pigtrådshegn, hvis fjenden skulle komme
helt tæt på København. I dag er hele
voldanlægget domineret af de tætte
tjørnekrat og de hurtigt voksende løn
som selv har etableret sig. Løn er hurtigvoksende og danner et løvtag over
det meste af Vestvolden.
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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.

Beplantningen og den begrænsede
pleje af området i mere end 50 år har
givet et helt sær-ligt skyggefuldt miljø,
som har givet gode forhold for en lang
række sjældne planter og svampe. For
eksempel kan man være heldig at finde
svampearten glat klokkemorkel, som
kun vokser meget få steder i Danmark.
Mere end 2000 danske svampearter
vokser på døde og døende træer og
buske, og en lang række spændende
insekter lever i nedbrudt træ.

Faktaboks: Mere end 2000 danske
svampearter vokser på døde og
døende træer og buske, og en lang
række spændende insekter lever i
nedbrudt træ. Her ses den rødlistede glat klokkemorkel, som vokser
på Vestvolden.

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.

Sommeren er højsæson for sommerfugle. Der findes mange forskellige
arter i Brøndby. Blandt andet denne
almindelige blåfugl, som her sidder på
en almindelig merian.

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. De lysåbne områder skaber
gode betingelser for et mere varieret
udbud af planter. Her ses blandt andet
gul iris, mjødurt og sværtevæld.
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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.

Derefter følges stisystemet ned forbi
Brøndby Stadion, hvorefter stien under
Brøndbyvester Boulevard følges ind
til Brøndbyvester Landsby. I Brøndbyvester Landsby (3) kan der opleves
en rigtig landsbystemning, med gamle
huse og træer.
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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. Sommerfuglen dagpåfugleøje
er sammen med Nældens takvinge
nogle af de første sommerfugle som
viser sig i det tidlige forår.

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.
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.
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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.

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.
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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).
Det gamle stormgitter sidder stadig
på broen, men gitteret står permanent
åbent.

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.

I bassinet ved siden af enkeltkaponieren på venstre hånd kan der i det tidlige
forår vrimle med skrubtudser og enkelte
butsnudede frøer som er i fuld sving
med at yngle. Her ses en lille butsnudet
frø, som levende bevis på at det ikke
kun er skrubtudserne, der yngler med
succes i fæstningskanalen.
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Det er også ved dette bassin at der
ligger et lille vandfald, som er en del
af den dæmning der kaldes for et batardeau som 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. Ved
skovesøerne kan man opleve sumpforglemmigej.

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, 3 fiskearter, 35 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.

Naturbeskrivelse Kløverstier 9

Udgivet af Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
www.brondby.dk
tlf. 4328 2828
Idé: Pia Hansen, Børn, Kultur og
Idrætsforvaltningen
Tekst og billeder: Anders Tersløv
Jørgensen, Teknisk Forvaltning

Brøndby kommune

