Strandparken
- og kystlandskabet langs Køge Bugt

Gæs hører til andefuglene, men er større og tungere
end ænderne. Grågåsen, der findes i stort antal i
Strandparken, forekommer i Danmark både som trækfugl og ynglefugl. Grågæssene har været på vej fra vinterkvarterene i Holland og Spanien og ankommer til
Danmark omkring slutningen af februar. Grågæssene
foretrækker græsarealer, hvor vegetationen er lav.
Ved Jægersø forekommer i efteråret og om vinteren en
lang række andre rastende andefugle. Her kan man se
store flokke af blandt andet svaner, troldænder og skalleslugere. Endvidere ses store flokke af overvintrende
blishøns. På de kunstige øer i Jægersø yngler strandskader, måger og af og til klyder. Langs østbredden af
Jægersø har en rågekoloni slået sig ned i nogle høje
træer. Året rundt står fiskehejrer langs Store Vejleå og
fisker med deres spydformede næb. Der er gode muligheder for at iagttage det mangfoldige fugleliv i området
fra fugletårnet, der er placeret tæt ved Store Vejleås
udløb.

I Strandparken forekommer en række sjældne plante- og dyrearter. Ved søerne og strandengene lever den grønbrogede
tudse. Den grønbrogede tudse bliver 6-9 cm lang og ligner
en skrubtudse. Den er lysegrå til olivengrå og har store,
grønne, bugtede pletter med sort kant. Dens kvækken lyder
nærmest som en fløjten – derfor kaldes grønbroget tudse
også for ”fløjtetudse”. Den grønbrogede tudse kommer frem
af vinterdvalen i begyndelsen af maj og søger hen til små
solrige lavvandede vandhuller, hvor hunnen lægger sine æg.
På engarealer mellem Jægersø og stranden samt
i Greve Kommune syd
for Hundige Havn vokser
grupper af den forholdsvis sjældne Maj-Gøgeurt.
Den kan ses blomstre fra
slutningen af maj til midt i
juni. Den er 15-40 cm høj.
Gøgeurten er fredet og
dens levesteder er beskyttede. Det er derfor ikke
tilladt at plukke eller ødelægge blomst eller blade.

Er man ude at gå mellem klitterne eller på græsengene kan
man måske se et par spidse ører stikke op. Det er haren,
som hurtigt orienterer sig i området. Haren er dog overvejende nataktiv. Haren er sammen med vildkaninen et gnaverlignende pattedyr, og den kan blive op til 70 cm lang og
veje op til 6 kilo. Haren lever i tilknytning til åbne arealer
som dyrkede marker, enge, heder og moser, hvor den enten færdes alene eller i små flokke. Den bor i fordybninger
i vegetationen eller under buske. Haren har tidligere været
meget almindelig i den danske natur, men de sidste 30 års
udvikling i det åbne land har bevirket, at bestanden er gået
meget tilbage.
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Strandparkens tilblivelse
Idéen om at skabe et strandområde for storbybefolkningen opstod i trediverne. Byvæksten langs
Køge Bugt i 1960’erne satte skub i planerne om en
strandpark, der også ville give de mange tilflyttere let
adgang til badestrand og natur. Samtidig kunne et
dige fungere som beskyttelse mod de hyppige oversvømmelser af strandområderne.

Færdsel til fods og på
cykel er tilladt på alle
stierne i Strandparken.
Færdsel langs stranden
og på græsarealer uden
for de indhegnede folde er
tilladt til fods. Hunde må
ikke medtages i vandet, på
stranden og i klitterne i perioden 1. maj til 1. september. Der er mulighed for at
sejle med kano og kajak
på strandpark-søerne. I tilknytning til parkeringspladserne er der køreslisker
egnet for handicappede.

Planerne blev til virkelighed og i juni 1980 blev
Strandparken indviet. Til at skabe det kunstige landskab havde man gravet ud til 4 havne og 6 saltvandssøer, plantet 200.000 træer og buske og pumpet
5 millioner m3 sand op fra havbunden. Resultatet
var en 7 kilometer lang sandstrand og klitrække fra
Avedøre Holme i øst til Hundige Strand i sydvest.
Strandparken i Ishøj Kommune udgør i dag et kystnært og naturskønt fritidslandskab blot 15 kilometer
fra Rådhuspladsen i København. Det oprindeligt kunstige landskab har med tiden fået en naturlig karakter, hvor vilde planter er indvandret og en lang række
fugle har fundet egnede yngle- og rasteområder.
Strandparken danner rammen om et utrolig alsidigt
friluftsliv med en lang række kultur- og naturoplevelser til gavn for Vestegnens beboere.

Kultur- og fritidsoplevelser
Et naturligt udgangspunkt for en tur til Strandparken er
Kunstmuseet Arken. Arken – Museum for Moderne Kunst
fra 1996 er ikke kun et besøg værd på grund af udstillingerne, men også som bygningsværk. Arkitekten Søren Robert Lund har skabt en bygning der leder tankerne hen på
skibsformer. Arken blev i 2008-2009 udvidet betydeligt.
På Ishøj Tange afholdes flere idrætsstævner og kulturarrangementer - bl.a. det årlige Skt. Hans Bål. På indersiden af tangen ligger Ishøj Havn. Havnen rummer foruden

I Strandparken er der gode muligheder for at fiske. I
strandpark-søerne kan der fiskes efter skaller og brasen. Mellem stenene på Ishøj Tange gemmer der sig
mange krabber. Det er tilladt med fisketegn at fiske
langs den nederste del af St. Vejleå, hvor der er mulighed for at fange laks, ørred, aborre og ål. Fiskeri er
frit i Strandparken. De nærmere regler for fiskeri kan
oplyses af Ishøj Turistbureau.

De generelle ordensregler for området fremgår
af skilte langs stierne og
ved parkeringspladserne.
Vil du vide mere er du
velkommen til at kontakte
Park- og Vejcenter i Ishøj
Kommune, www.ishoj.dk
og Strandparken I/S,
www.strandparken-kbh.dk.

de mange havnepladser og restauranter en række klubber
med tilknytning til vand samt forretninger relateret til salg
af lystbåde og maritimt udstyr. Havnen blev i 2008 og 2009
udvidet og udbygget med yderligere faciliteter. Yderst på én
af havneøerne ligger Vandkulturbåden ”Havfruen”, der ved
medlemskab giver mulighed for badning sommer såvel som
vinter. På havnen ligger endvidere en campingplads ligesom
der ligger campingplads og vandrerhjem ved Ishøj Strandvej.

Udvalget af fritidsaktiviteter i Strandparken er næsten ubegrænset og området er meget velbesøgt. På varme sommerdage kan livredderne på stranden tælle op til 100.000 badegæster, heraf hovedparten ved Ishøj Strand. Ishøj Strand
har flere år i træk været Blå Flag Strand. Strandparken er
nem at komme til og komme rundt i. Tre af Danmarks nationale cykelruter går igennem Strandparken og Naturstien,
der fører helt til friluftsområdet Hedeland i Høje-Taastrup
Kommune, har sit ”udspring” i Strandparken. Ved Arken er
en større parkeringsplads og skjult bag klitrækkerne er der
toiletfaciliteter, kiosker og talrige borde og bænke faciliteter.

Naturoplevelser
Strandparken byder på et rigt udvalg af oplevelser
for den naturinteresserede. På strandengene nær Ll.
Vejleås og St. Vejleås udløb samt på græsarealer bag
klitrækkerne kan man i sommerhalvåret se folde med
græssende køer og får. De græssende dyr er gode naturplejere og hjælper med at holde arealerne åbne til
stor gavn for områdets fugleliv. På strandengene ses
flokke af grågæs og om vinteren også Canadagæs.

