
Parkruten

La
ng

el
an

ds
ga

de

Ve
str

e R
in

ggad
e

Viborgvej

Paludan-Müllers Vej

N
ørrebrogade

Nordre Ringgade

BOTANISK HAVE

UNIVERSITETSPARKEN

NATURHISTORISK
 MUSEUM

Høegh-Guldbergs Gade

Kaserneboulevarden
VENNELYST-
PARKEN

SKT. MARKUS KIRKE
P

P

Samsøgade

N

SIGNATURFORKLARING

Rute = 5,4 km

© Baggrundskort: Magistratsafdelingen for
     Teknik og Miljø
     Informatikområdet november 2009.

     Januar 2010.

  Se tekst side 2nr.

Grønbenet rørhøne

Dagpåfugleøje

Humlebi

illustration Bjarne Golles

1

2

3

4

5

6
0                                      250 m



Om Parkruten
Ruten på 5,4 km begynder ved Naturhistorisk Museum og følger asfalterede stisyste-
mer gennem tre parker i det centrale Aarhus. Turen egner sig især til lettere rekreativ 
benyttelse i vandre- eller løbesko. Selvom rutens forløb er en smule kuperet, er stier-
nes underlag velegnet til både barnevogne og kørestole, dog kan der være problemer 
med trappen bag Sankt Markus Kirke. Cykling er derimod ikke tilladt.

1  Søen i Universitetsparken
Vand skaber liv! Ved søen ses normalt masser af hættemåger, gråænder og vandhøns. 
Ofte ser man fiskehejren stå i vandkanten ved øen i den nedre sø på jagt efter fisk og 
ællinger. På visse årstider dukker der andre fugle op, bl.a. skeænder, troldænder og 
moskusænder. En stor del af vandet i søerne løber ud via et overløbsrør i den øvre sø. 
Vandet fortsætter i en aquadukt under den nedre sø for til sidst at dukke op til over-
fladen igen umiddelbart før Vennelystparken.

2  Morænekløften
Kløften, som bækken løber i, er et levn fra istiden - en såkaldt morænekløft. Bækken 
har sit udspring i området ved Nordre Ringgade og løber via to parker ud i 
Aarhus Bugt. I midten af 1800-tallet, da Aarhus kun var en lille by, var der masser af 
små vandløb fra de højtliggende områder uden for byen. I dag er langt de fleste 
vand-løb rørlagte, men i de tre parker på Parkruten er de stadig åbne på lange 
strækninger.

3  Arboretet
Botanisk Have rummer et arboret, dvs. en samling af træer og buske. Spredt i alle 
hjørner af parken er der plantet over 1100 træer og buske fra nær og fjern, fx pago-
detræ og skæbnetræ fra Kina og Japan og indigoplante fra Himalaya. De træer, der 
indgår i arboretet, er forsynet med et lille metalskilt, de andre er bare til pynt.

4  Grønne søer
Søen i havens nord-vestlige hjørne ved friluftsscenen er en typisk parksø. Om som-
meren er den ofte grøn og uklar af enorme mængder alger. Derved ligner den mange 
andre parksøer, hvor alt for mange ænder tiltrækkes af intensiv fodring med bl.a. 
franskbrød. Ændernes næringsholdige ekskrementer overgøder vandet, så algerne 
vokser vildt.

5  Dyrelivet i Botanisk Have
Haven er nok den mest varierede park i Aarhus, og det skaber masser af liv. Om som-
meren ser man et mylder af sommerfugle og andre insekter samt masser af ynglende 
småfugle. Om natten kommer flagermusene og by-rævene frem. I vinterhalvåret duk-
ker småflokke af trækfugle op, bl.a. de smukke silkehaler.

6  Væksthusene
I Væksthusene er der gratis adgang til naturoplevelser i andre klimazoner – fra 
kølige, temperere egne til fugtig regnskov.


