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rødrev, piggsvin og grevling er noen 
av de mange andre artene som lever 
langs elva.
Hele fire av Norges 11 
flaggermusarter og seks av de åtte 
norske hakkespettene er funnet 
langs elva (grønnspett, vendehals, 
svartspett, flaggspett, dvergspett, 
tretåspett). 
I motsetning til sine mer artsrike 
frender – byduene – er skogdua en 
sjelden dueart som er på rødlista, 
men noen eksemplarer har tilhold 
her. Vil du se to av fugleartene som 
er typiske for Oslo (som 
har sin største bestand 
her i hele Norge), finner 
du både vintererla og 
stilitsen langs elva. Liker du 
fuglesang, er det mange av 
de såkalte sangerne som 
lever og synger langs elva, 
for eksempel bøksanger og 
gulsanger.

Frodig vegetasjon
Det rike dyrelivet, skyldes 
variert og relativt uberørt 
vegetasjon. I motsetning til 
andre byelver, er områdene 
langs Ljanselva de siste 
større, sammenhengende 
områder som på grunn av 
vernet, er ubebygget og 
urskogaktig. Her er mye 
løvskog, og løvskog har 
større artsmangfold av dyr 
og planter enn barskog. Ikke 
bare det, langs Ljanselva er 
det mye gråor-heggskog 
– som kan sammenlignes 
med tropiske regnskoger når 
det gjelder det rike antallet 
hekkende fugler. 

Kulturminner
Fram til år 1900 var Ljanselva, i 
likhet med de øvrige vassdragene 
i Oslo, livsnerven for en hel rekke 
ulike aktiviteter. Her fantes det i 
perioder blant annet sagbruk, møller, 
kruttverk, smier, skoler, gårdsbruk 
og husmannsplasser. Ved utløpet av 

dalen fantes det to flotte herregårder. 
Den gamle steinhvelvbrua ”Ljabru” 
fra 1805 som krysser Ljanselva i 
Ljabruveien, er bygget med steiner 
som er lagt i hvelving uten mørtel. 
Den fungerte godt for hest og vogn, 
kyr og mennesker, men hvem kunne 
den gang ane at tungtrafikk med 
biler og busser skulle kunne passere 
over her? Brua forener i dag bydelene 
Nordstrand og Søndre Nordstrand. 
I Liadalen var det i en periode en 
husflidskole og en festplass som på 
fine sommerkvelder kunne 

samle hundrevis av mennesker. 
Ljansviadukten fra 1879 var en 
jernbanebro som krysset elva. Den 
sto ferdig da Smaalensbanen (senere 
Østfoldbanen) ble opprettet.  Etter 
datiden var den et fantastisk stykke 
ingeniørkunst, bygget etter samme 
prinsipp som Eiffeltårnet i Paris. Nede 
i dalen kan man se brofundamentene 
og skjæringen i fjellet der jernbanen 
gikk før 1925 da linjen ble lagt om og 
Hauketo stasjon ble åpnet.


