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RINGMARKNING AV
EKOPARKENS BERGUVAR !

tisdag 31 maj 1994, kl 15.00
Samling vid Huvudentren trll Gasverket,
Gasverksvägen 1, Hjorthagen.

Ett berguvpar slog sig spontant ned ien av gasverksbyggnaderna våren 1993.

kunnat se framförallt hanen sitta på sin borg och hoa på vårkvällarna. innan
han givit sig ut på jakt. Måndag 17 maj 1993 kunde konstateras att 3 ungar.
diverse sorkar och ett rötägg fanns i boet. Ungarna ringmärktes och döptes till
Hedvig. Helge och Hoa. Om ungarnas fortsatta öden vet vi intet bortsett från
att Hedvig kom in död till riksmuseet i höstas.Samtidigt satt fadern Karl-
Edward på Skansen, sjukskriven för en infektion. När han kom ut
återförenades paret Karl-Edward och Görel. Nu är det dags att ringmärka
årets kull på två ungar, vilket är viktigt för att kunna följa uvungarnas
fortsatta öden. Berguven har ju tidigare varit starkt hotad i Sverige,
framfcjrallt p g a miljögifter. Ringmärkningen kommer att ske under
betryggande former för såväl berguvar som inbjudna gäster. Goda möjligheter
att filma och fotografera ges av säväl uvungar som den kulturhistoriskt
intressanta miljön där SE Gas AB fortfarande producerar gas till 120 000
stockholmare.

Ringmärkningen kommer att ufföras av bitr miljöminister Görel Thurdin

För mer information Henrik Waldenström, tel 08/ 666 51 61, vx 666 40 00
Projekt Ekoparken WWF/Naturhistoriska riksmuseet

Björn Hagman, tel: 08/ 67178 11, vx 671 70 00
vd SE Gas AB

Projekt Ekoparken WWF som numera drivs från Naturhistoriska Riksmuseet med stöd av
Ståthållarämbetet och Vdrldsnaturfonden har som mål att värna. vårda och visa Ekoparken - det
unika natur- och kulturområdet Fjäderholmarna, Södra och Norra Djurgården, Haga-
Brunnsviken. tllriksdal och Sörentorp. Området är föreslaget som nationalstadspark.

Nrcurhisroriska riksmuseet Frescativägen 40 Box 50007 101 05 Stockholm
Tele[on 08-666 40 00 Fax 08-666 40 85
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