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Brøndby kommune

Naturbeskrivelse
Når foråret melder sig starter det
med at myldre med liv. De første
blomster kommer frem, fuglene
synger og i de lune kroge begynder insekterne at svirre.

Når dagene bliver længere og solen
varmer jorden kommer der et mylder af
blomster til syne. Erantis og vintergækker er de første forårsbebudere, som
viser sig i det tidlige forår. De findes i et
utal af bed og buskadser.
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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, fin-des 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 naturom-råde 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 variationen af dyr og planter i
bynatu-ren stor, fordi der er så mange
forskellige typer beplantning. Insekter
og planter kommer helt naturligt ind i
områderne og en lang række fugle og
pattedyr har lært at der er masser af
mad og skjulesteder i forstadsmiljøet.

Flere sommerfugle overvintrer på frostfrie steder og kommer frem, så snart
foråret melder sin ankomst. Sommerfuglen her kaldes for det hvide C, og er
en af de første dagsommer-fugle som
kommer frem.

I forstadslandskabet holder småfuglene
sig sammen. Tit ses flere arter i det
samme område, hvor de skiftes til at
holde vagt efter rovfugle, kragefugle og
skader, mens resten af flokken spiser
fuglefrø eller et tabt pølsebrød.
Så snart temperaturerne stiger begynder hanmusvitterne at synge for at
tiltrække hunner. Sangen der gentages
lyder lidt som ti-fy ti-fy og jo flere
gange dette gentages jo mere attraktiv
er hannen for hunnerne.
Fra Højkær drejes ned af stien til højre,
efter den første boligblok. Herfra følges
stien ned til Solkær.

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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