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Naturbeskrivelse
Sommeren er en skøn tid i
Brøndbys forstadsmiljø. De grønne
områder summer af liv. Varmen og
de lange lyse aftener gør det skønt
at være udendørs, hvor naturen kan
ydes i fulde drag.
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 variationen af dyr og planter i bynaturen 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.

Det er muligt at se flagermus som denne
brunflagermus, der fanger insekter ved gadelamperne i skumringen. Der er faktisk flere
flagermus i bynaturen end man skulle tro. I de
aftagende lys forveksles de tit med småfugle,
men har en mere flaksende flyvestil og laver
nogle akrobatiske vendinger i luften på jagt
efter insekterne.

Der findes flere forskellige arter af planten
storkenæb. Stinkende storkenæb er en af de
Fra nordenden af Nygårds Plads drejes til højre planter som ofte står i buskadserne. Navnet
storkenæb skyldes frøkapslen som ligner et
op ad Nykær, hvor vejen følges op til Vestbanæb og hvis man forsigtigt gnider plantens
det. Her drejes til højre op ad Højkær, hvor
blade eller frøkapsler mellem fingrene kan
Byggelegepladsen Højkær passeres.
man forstå hvorfor den kaldes for stinkende.
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Der findes rigtig mange husskader i forstadsmiljøet. De ses ofte i mindre flokke, som
skræpper op og gør livet usikkert for de mindre fugle. Husskaderne har tilpasset sig rigtig
godt til forstadslandskabet og spiser hvad de
kan få fat i.
Fra Højkær drejes ned af stien til højre, efter
den første boligblok. Herfra følges stien ned til
Solkær.

De mange blomsterbede lokker insekterne ind
i bynaturen. Her ses sommerfuglen Admiral,
som sidder på en sommerfuglebusk.

Selve strukturerne som de høje bygninger
danner, ligner for fuglene bjergformationer
som skaber kraftige opvinde. Det er ikke
unormalt at blandt andet musvåger og andre
rovfugle benytter disse opvinde til at stige højt
mod himlen.

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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