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Naturbeskrivelse
Gennem vinteren findes der stadig
masser af liv i Brøndbys forstadslandskab. Når kulden rigtig bider, kan
fugle og pattedyr i perioder komme
helt tæt på for at finde føde, når føden
er knap i de større grønne områder.
En lang række trækfugle overvintrer
i Danmark og store flokke af sultne
drosler og andre gæster kommer og
spiser af byens bærbærende træer.

Den grønne rute går igennem Brøndby
Nord og viser forstadsmiljøet, som byder på en lang række spændende oplevelser. Ruten starter ved Brøndbyøster
Torv, hvor man går under jernbanen og
ud på Nygårds Plads.

Selvom en del af et forstadslandskab
som Brøndbys består af større boligkomplekser, findes der en masse
grønne områder som giver farve og
variation til bybilledet. De mange
grønne områder skaber korridorer, som
dyr kan benytte til at komme fra et
større naturområde til et andet. Og selv
i disse små grønne oaser finder man dyr
og planter som indfinder og tilpasser sig
til de forhold som er i byen. Ofte er variSpurvehøgen er den mest almindelige
ationen af dyr og planter i bynaturen
rovfugl i bynaturen. Dens utrolige
stor, fordi der er så mange forskellige
manøvreringsfærdigheder gør den til
typer beplantning. Insekter og planter
en ideel jager i villakvarterer og i parkkommer helt naturligt ind i områderne
landskaber, hvor fuglene aldrig kan vide og en lang række fugle og pattedyr har
sig sikre for høgens lynangreb. Her har lært at der er masser af mad og skjulen spurvehøg fået gevinst i form af en
esteder i forstadsmiljøet.
rødhals.
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Glat burre står i mange af buskadserne
og er en god fødekilde for mange mindre spurvefugle, som finker og siskener.
Burrer som disse indeholder frø som
flere fugle har specialeseret sig i at få
pillet ud af de stikkende frøkapsler.

Fra Højkær drejes ned af stien til højre,
efter den første boligblok. Herfra følges
stien ned til Solkær.

Vindroslen er beslægtet med solsorten.
Den trækker sydpå til Danmark fra det
nordligste Europa for at overvintre.
Tit ses store flokke som søger efter
bær i tjørn eller rønnetræer. Vindroslen
kan kendes på den spraglede fjerdragt,
øjenbrynsstriben og det markante orange felt ved vingen.

I Brøndbys forstadsmiljø ses mange
småfugle som skiftes til at holde vagt
efter rovfugle, kragefugle og skader,
mens resten af flokken spiser fuglefrø
eller et tabt pølsebrød. Blåmejser som
denne søger ofte føde sammen med
musvitter.
Hvis man går stille og roligt og er opmærksom på omgivelserne er der et
mylder af liv, selv på den mindste lille
græsplet og i det mindste buskads.
Solkær følges rundt og ender på
Nygårdsplads, hvorfra ruten går tilbage
under banen til Brøndbyøster Torv.
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