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Projekt Ekoparken -Stockhohms gröna lunga
Ilenrik S/aldensrröm och Göran Sandberg
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Frum och tlorn S7 ([S§2)

E ro Ekopwkm **, stwta*
des i aprfl 1991 på Naflrwu Hw
vld §tora. Skuggut på Non.a Diur-
gtudm i Stor,khotnr. Dettd proi&t
fu ett sfrfifrbete nud §tilluålluitm-
hetet och Ytuldwrrfanden WWF.
Nmrun och projeH hw tnitlsaf.s au
praieHle{arm llewik Wolden'
ström- Amrådet fu klilssislrt -Ditsgfudat\ Haga-kzam*ikea
llhilxdallSöruntorp.

Ekapdrken -och kulturpark
Luom Ekoparken fi:us ett fantastiskt vattsa-
lan&kap ued ärgar och skogar - ftfu Fjä-
dcrhoLmerna i öster, övcr Stora och r itta
VäHen, Husarviken, Leduviken, Brunrsvi-
kcn ned Flagaparken och ytter:st i aordväst
UldksdåIs slottsområde och Söreutorp. UI-
ril$dals slott sch omgivaade park mad Isel^

båcken år naturuårdsområde. Igelbäcken
5om nnnsr upp i §abysjöt på Järvafältet,
hyser den ovadiga och gåtfulla fisken gröu-

it+'irbavdande gsEsålgars. GröEsåDEare föreEöEBer
?åb&! I L§estäErilg l6rrtkog; fErträdesei§ i r,arurtkog
mm oc4qse i paiknilj0 psh t o m i granskog" NpttrE ljt$
sa'upe och ljusa bm Earst avsahed äv vinghrd, Fot§:
Terq Niqd-

@ nt:r

ling (Sveriges qällsyntaste fisk enligt projelrt
Artdl ochvackert avbildat på nyutsivet fti-
mårke).

Ekoparken ägcr yrpariip naturkvaliteta,
men därutöver pralabyggnader säsom slous-
a:rläg-minga:, gårdsanläggniqgar, hrsthus,

koppanålt (romersk sprnlssu) och turkisk
kiosk och ekotempel dll rilsinuessaota in-
dustriområdeu. Atla viltigare tidsepoka-
inom arkitektur ocfr. radgårdskoust fiuls i
ett eugsrående n-kt mått repreuseuterade hflr.
I Ekqparken fiut+ univer-silet odr högskolor

och ett stort statligf institgtiousosråde och

ett änml störe och rilindre bostadsonråden-
Tre stora uafikleder l6per genom området,
östtr om Bruuru-viken gfu Roslagsvägm och '
raster om Hagp-Bruunsvikeu gfu E4 uöITut
mot Uppsala och Lidingövägen delar Norra
Djurgårdcn.

Dena cenualt belägu.? område, Stock-
holms g6na irmga med sina rika aatnrbiotp-
per och vaclna parker år föremåI f6r en in-
tensiv plaredng som syftår till eo mycket

omf,attaude esploatering ffir bebEleplse-
Någa exmtpel: I Frs§O*tg och l{usartrl.

ken planeras 5 000 uya iägenheter, Haga-
Bellewe; hotell och koutor (motsvsrarde tio
hötorgsskrapor) och stora mbyg;gnader av

isEtitutioner och bostader vid Stockhohs
uriversitet och Narurhistoriska rikmuseet-
Till dena komm.er nya trafikmvesteringar
för såväI väg- som spårtrafik.

För an rädda Ekopsrkens gr6na Iun4a av

nett:r och kultur har på senare tid eE orufm-
ts.Edr rfiorEreke boriat värra frat- Eu stort
antal ideella föreiringar preseEr€f,ar deu 14

maj 1991 "Uppropet för Norra otfr S6fta
Dj-urgården, I{aga-Brmns'riken och Ulriks-
daUS6reutörp" och Världssdurfosdrd
(lVTtr) starrade 1991 "Proje}:tet Ekomrken
IV'WII' i sarnaf,bete med Nattsms Hus vid
Stora Skuggan på Norra Djurgårdm- Djur-
gårdsnaturen har äIttför mÄnga såBger tidi-
emre exploatemts för bebyggelse och vä€pr+'
jekt mm förslag tll skytld har också rests-
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rf,arat ou ätt dra upp gränser på Djursårå§- stad pnom tE gef
rarkrn för crr rräl'ng. "dcm. ofOrsterda nffr- Djrrrgårdea skydd- Deuna plan ger fudå
E-. lfidosr ddld;er OLaa förSlag Ell exempelvls §16gffishns universitst framfi'da

*rdd ftr dt hragli8a möf-lieå6er 61r övertä Etperimentalliåltets
EiltrrtFl 3y{o§ .mråfu flor sia plansade utlokaliserrng

dFr- llochfus cgrEw. Utbyeapäd6
airpcdt*nsphmoet

Måase insftn-
av Svarlra före-
gånEcEEE tiII Riksförbr:ndet för Hcnbygds-
v*rd-§tarbäck deltog i förarbetema dIL t90q
*§ nnffglcydA$ag$ifrning- [tlag rnirrrs vi
bouorn vid rtddasdet ev ueturskyddsf6r-
qingms färtjEnmedsljes-

tss osh kvartcrea gamlaTelmiskahög-
skolEn vid Obtcnxatorieluudm,/Spökperken,

Tlo år serure slEpps åter uya planer fr=m.
Krav pä uy mark for osploaterius fOr b+-

_ stadsaudauåI" institntioaer och urdenri§-
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Faua or:h llore fl (l§92)

uiassplar$a, vägar och rafikplarsff $tåIis

upp, §rat öclt ståd tillämpar "bit för bit"-
m.etoden: Exploateriagsplauer och äDdrad

marhanvändning fOrs fram som enshlda
projekt med beertinsad eller liteu rn:.liöpåver-

ksu och skulte därför kunna accepteras^ Så

har alltså djrrgårdsmarkcn stqg för steg kua-
nat bebygEas.

114fi1 mtute se byggaads- och vägexpioate-

ringen I Stocläo1m och Solm i eft semmsn-
hang. Då ser 6eu bätne den rrEldiga omfatt-
niugeu av den förestående ayerploateringeu.
Skall man rädda Ekoparkets gr6l"ska f6r
fra!iltiden får maa säga nej tiil frterligrare in-
EåEg, då dessa kommer ett generere immi-
sioner som bullsr och fdroreningar Iiksom
att vilriga kulfiff och nauulandskap går för-
lorade. Dtu biologiskå ft^ångfaldeo drabbas

av fragmeutariseringen av landskapet. För
Djurgarden gEller ocksa kvaliteter som inte
är reut fusiskasom srmmnnhsnger med skc-

- eadeu och händelscr i dcn +vmska historictr;
erlitekfer teler om platseus ald.e-genius loci.
Mau kau dela in Ekoparkm i tnå hlmoriska
delområdesr; Jakparken Djmgårdm oeh

Gustaviarska Parken. Dessa områdea repre-

senteriar såväl biolosisk som kulrurell mång-

fald-

{Jppropet fdr '['lorra oth Södra
Djurgårderu olh Ha7a-Brunw-
v iken Wrt k: sd ql / S ö r ent o rp
Farbundet för EKOPARKEN
I detta upprop lråvde (fiaj^9l) ea rad ideella
föreniugar oeh samnratslutningas- afi mä.8

§topFår dl65' åtmi,r$tone väserrtligt mi n+lqsr"

omfatmingen ev tilitänkta projeLr" För-
snisetsrna var dä 22 st med över 100 000
qedlemlusr" idae (feb-92) dryga 30. Under
Ekoparkers Dag deo 25 augusti l99I Hver
Projelt Ekoparkea SfSfF och föraniugama
stopp för all bebyggelse uuder te år f6r an
man ska kunua göra rniljökonsekvemsbe-

skrirmingar och få tifl $tånd ed särnordqad

E oos

planering. Dea 5 november 1991 hölls eu -ce-

'mioeitrrm i Naturens Hus dår aIIa tjä!g;t+
mannaktdrer var med, Då visade det sIE att
aila tilltEnkta projekt lrvarstår (ca I mf,i lrvm

hveg.vta).

Regeringen giper tn -ett års moraturtum! \

Den 21 nowmber 1991 kommer plötsligr em

utspel från regeringshåIl- Dä beslutar plan-
miniqer Görel Thurdirr med stöd av plat-
och bygsJ.iegen (PBL) samt näflrffesursl:agen
(NRLh
an Srockholurs stad och §olna stad skall
samordna alh arbete som syftar rill föråfld-
ring av pågående msrkatrvä.adnintr $yft+r er

också att områdets aIIa uatur- och L'ulrlrvär-
den och friluftslivrts hahov rkall ideatifisas
och värderas. Deu I december skall *rberet

'rara färdigt och och redovrsas u]I iässtyrel-
§eu.

Der fonjäaar an årer påpäkås äE §olnt
och. Stockbnlns sammentrfe båy8*els+
planer Ever Norra Djureårdfl oct ltrqe- ;'

Bnrmsvil(ea sr så omfanande an områdetg

rmrAa karalrtEr gfu f0rlorad f6r etieL Au
hår isräIlet skapa en nationell nsnu- och kul-
turpark för biolosisk, mårncf,ald i storstaden

kan gc äko över c& atttmcr rrrbad+gad
värtd.
StmloEc* floirr"Lo--cr hda årtr , **.{I park cotd qkoE+

rniliö övr hd.s Ekopsdrm Vbted.i [a sa sc dm
rara bebyggelse ocb vid fucla-plarc{r- F<;rta: Stis Li$d-

(_
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Flusra ödr fiorÅ trI (1993)

^ Ntrar IIe ce Stcrr. SksSEr,tr. Sriftelsens hus iavigrles 19S9 oci i hr:rt finm nflfi;nshole, koderenslokeler och
ffirgg ftr Etltå[[itrBär ocL rnulriuedir Öpptt hcfa året- årkjt+k har varh Arne C1er'+-ra.u^ Foro: GOrat Saad-
ber&

Många stöder iddn mdsiden f§r stsånirs avia{ehenda in-

Om EkopAfken, +ektsf0da (nrdemrsf;xter m fD' På lauplisa

A"miei*ioiou*htillet pl;atsersomea-ffirål6rlh'ngsmark'kanosräs'

dmsnfir"*rieäEbsrst EÅä och $årlål- gräs och ört r säEt äft hä återinföra idag

IarHmbetet (STA) stöder projehet. STÄ hsr fltrsruma åkerogräs.

006

bcstrlk cn utrerlsins av Hemik Wal-
Hus om förutsättniagar

gsm delnr till naturreservat.
Iåtoeältn sotr t g,?: rii:,r';kfiokns rsniyersita
och KTHvill bidra ur.sx eievarbeteu på olil:a

. dväer EJordaav studcats. GlHharhaft fle.
I(*.e irkottrekologiskfl rktiviteter eom t ex Eko.

perkrk*vlm fötn er Eu Ekqlodsk qrieute-

riq8p-i5vlfug. Nanrhistorlska riksmuseet har
varit med tidigt i projel*et och stöder med

Braft heln prsjelffet.

Det q förfartsfiäs avsikt ar:. i Fauaa och
florE återkomme :rred slildringar ev museets

ätagaadea i Ekoparkm. Eiksrnussct har i
snarr 100 år varit baläger på Norra Djurgår-
den; samlingarna har sdndigt utökars. Vad

Böus lute här I herbarier och spritburker?
Här IäqIfläE sf,,utidict en efterlysains; har

ui hEre Hlsare av FofI ellct oi son cymtuellt
ärbctgt vid musest och som har vetskap om
äIdre biogeomarrtal; kollektcr, opubfcerat
met6sis! eller käanedöm därorn, h§r av er t-ll
f§rfauarna eller Fofls redaltör.

)

Rilumuseet och Ekoparken
Förrilctrnrueets del kommer frem$ Ekopar-
kens tlkalascktsfaurraaä investeras och f6r-
fuoppuinesyis befrämjas geuofi ,skörselärgär-
dir- Elllr tån ffiharbgrs skc med Bergisnska

ProjeW Ekoparken WWF

Projekt Ekoparken WWF drivs vid Nalureos

Hus med stöd av StåthäIlarembetet. Projek-
tets Eotto är "Yärdå. - Vfud - \Es+": Dpt
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Farus och flore 37 (199f)

gär efltså Er på att delg iuvEntera fapnEn och

floren inom Ekoparken för frsstidå skydds-

åreErder, dels bevara och årerekapa uaturliEp

biotoper i de b+rörda områdeua §a:ntidist
kourner man ndrså an sama på pedagogiska

Eurangemang för allmåahet och skolor, som
uåtur- och kdlturstigar, exkursionern infor-
urationstavlor och slqiftliga gulder. Berräf-
fande frågor som rör ekologisk sk6tsel är
samarbete/kontakter tta-blcradc nacd mark-
forvaltarra iaom. Ekoparken, d v r tsungliga
Djurgården-s Förvalming, Illril$dals slons-
förvalui-ug fnkl Hagä.)" byg:gnadssryrelsea,

§oha korrurua och §tockholms §tads park-
förvalurrugar.

I inventeringrarbetEt medverkar flBrB vEil-

kärda f,aurvctäre såqom Pelle Hohberg
(svarupnr, fanerogamer), Per Sigurd Lind-
berg (fanerogarner), Ix,rs ImbV (fiiirilar),
Glrqrlår SjOAin (skalbaggar), I-ars.Åke Jaa-
zoa (steklar), fufatiås Månsson (fladder-
möss), Heurik WaldeustrÖm (fåelär) och na-
nugeografen Kart-Erik Prham (nåturlånd-
skapet)- }'nerligare zoologiska och botsnic-
ka områden avses löpalde kunne hytas tiil
projcktet. Därför ansöks och+å om en fri
poE ätt lEpancle fordela trli forrksre soro rä-

pr€serffierEr ett kunnande inom art för pro-
jekta intrcssa.nr område där vi idq* lnte hå-r

kosketa uamn att nEmna. Exeupelvis är be-

irovet av en mossinveutriag stort. Edvard
Kruseustjerna-s inventering från l93Gtaler
innehöll en rik och sållqmt samling ärter
från området. Det vore mfket intrwsant am

följa upp vad. som fin-us kvar idqg- Mossf*r-
skare hör av er tiII projektet!

Nanuens Hu-s - Ekoparkeu sarunå.ostäl-

ler allt inventerinssmätErial. Samordnare är
Göran Sandhag (tcl 0E/16 00 l5). Iäss infor-
mation överförs tiII kartor, ned ytschraffe-

riug förveget+tiou och f6rekornrnande ffid-,
busk- och Pålukikt mea s:rmUoler. Bonen-

sh-l+gt redovisat acd ot berg, sjö, gräsuark,
lav- och mostförekomster, om det er o\ranli-

EFrd ärtdr, redovigas på ptickkanor.

E ooz

Sredba.udad e[<barlrhork.Plegturofts d#rrfls ät €r Mft
två scatirnrts tios, gEI och svert, yeiliuscki: tkr hEr
f6mrpdligsr gu HsE fire]tpmn i Isnr.irl i ElccDsrt-E,
ueu är på nllbaklgåsg, ArtE dr på do u.tisgells hor-
Iistan ldassad som ah hotad, dvs hotlatqori l. Ihu
tradbudadc *barl$oottn ir kftra flEEöt e EIdE-
dE ekEr dFr dcr ltrrg rqds bertrrn rqta åm Ictu evm
tfiglBklss i SreBar och *ammEr au klmers dmmsimr-
Eu rfurdrrlig årEBrd.er art EyIigEE dadä dcrbrrbcr+
rcs trå lrtorra DjgrgErdetr, Foto; Brgte ÅJrdsro,E-

Ek och insekter
Elcskogärnå på djurgårdsffirrken hat mycker
varierad åldersstruldur, lrouform och star
dirmg661', vaxlar efta $åndort. T:attrete! i
bcståndcn flläts utvecklas eftff omeiwinE-
eu; park, namr och de för Djurgärd+ så

speciella forhåIlaudeua urformad nnder år-
hundradeas hiivd och skfiUelÅtgårder (€r-
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da.rspekteu), DEnns fdrekoust är oclså dea

uordll-enste i Sverigr vad slorleken betäffff.
Ii.grn nrrnanetsn§, §å lÄågt ffiot rtorr före-
kommer e11 §törre semling grovStrumiga
ekar, Derta förhållande Synnår hiodiversite-
teu dtt cxenrycl är dGd rika f6rekomsten av
vedfus*kter oct tjtilsr-

En v€etationskerta framsråIls på Stoch-
' ( rlim Fritids ruturvårdsbyrå" där: fyra ekolo-

\F" är itkqpplede Oå.Erbeut , asdrs åter gör
W över der r§rEgu. fti-
Iufectrlvm som I Ekoparken borde va.re ett
riksiiirtretee-

{* f*u*"har i rcgcl kortare " omloppstid"-

RIKSMTISEET

FårlEä sch florå fi (1902)

Geddstt&ffi -Efltars crlnatrc ar i Svuige csda$ häld
ffir Eh,oparkrn- Illnstrariqu: §tdlen Edudsson.

E oos

SneAgIdryråidöåI Wa fonnosno är cu dagå.hiv
färEgarn tlm Ia"tfrerU sqq Er laulra dU srqnå EIEBr

rncd. uurkrcn ved, De *pre solitära u'äden nsgasinträt
i'gruL t'm.t rnedför rtt gtrragsam tokaltflirnar- I Hor,
dE Er dE ed++ Epd ttEn Ekopqrteu" Den hryher
htqo'ri S på dm uationeilalistru övsr hsude art€r. dv§
dm er såIIE]rar oEä, här ea nyc,Eet lokatr bqräosad ur-
ärudrlug Fotal I-årFÅEc Jasaon-

(

'\

Fågelfauuan bur regelbundet studeram och
aatffikpats atltiffin hovjdeprnas jortnaler
hll vfuä daelars fältbiologer. Små och *ona
besökare vid Netur'ef,s Hus gor dagligen ob-

servadoner av fägellivet året oro. Så hög sb-
rerv*tionstä'thet f6rekomrner veterligen ing-
en ånnänttåns i Sverige. D*fr. get bra data
för fennlogisft2 snmnirnrtållnin$u. Dessa

här ett stort pedagogislct vårde och modverar
mÄngq besÖk i Ekoparken visa-aspelrten,

Fågellskaler inom Ekoparken
Tnom Ekoparkeg har hittifl§ ebscrver€ls över

250 arter av dessa häcka-r regelbundet en

hgudrats,l. §allsynta gEsrer från förr kan
nä:nnas blåIrråka, sorrlnergylliag, meLtan-

-cpett, viffyggig hackrprtt och töfsltukä-

tjtiderholmarna
Fjäderhslm.ams. bcstfu av ffra öafi Stora

Fjåderhotmen, Älgshotrmen, Hbertas och

Rövams hotua. Dstra år ticn euda platsen

inom Ekoparken som innåhåIler kolouier av
gäss och virfågel. Här hEckar 8rå8ile, vitkitr-
dad S,A§ (52 par 1990), bläsErd, storslrake,

' 
ekrrefiriå§, sltrrrt (§tockhol.rns stOrsta kolo-
ED" fislmäs, strandsketa, drillsnäppa och

7

fhE

{rt

g

{{

f ,Å

å
l

I{ffi
-.-!,1ia
{

-';ll

r f
I

fi H
b7

E



-

r)85 i

Fma och florr E7 (1992)
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kaaske även cmåqkrake. Under hösten rastår
flockar Bed $raftErender

,§tidra Djurgården
§ödsa Djurgården hettc för Valdcrnarsou

och rrer eu halvö lnnen kanslea grävdes

1EI2" Omddet Es Ftr efcdouiuerad krlfitr-
park mEd mstaka orördä partier, t ex bcgs-
ryggen Stoor Ja-Lten med tnllsls6g på toppeit

och håssel på sluttniueerne. Ur ornitologisk
Enviskgl tir orgradst Oster orD, Maallllavågen
av störst inuesse.

Isbladskärret (1)

I(årret skapade+ I98l ur iil $sqkä$g oiir
djursårdsförvslmlngetr underlitt attn ttlktt

. bruHigt vår r pilepa ur åugpn. Redas forsta
sä,§ougeu bEckacle sErädoppmg och sqafte-
rand, §edan de*s hcr kårret varit deq fräEstä

/ fåeelkärrgt på Djureftden. Blasd sjöfåglar
' hff föUaade artcr hltcknt {meximatt sntal

par'fo.:m parentes): mnådopping (2), skågg-

doppiw {5), cvartkltedoppiue (3), häeEE

{2), knOhvan (1), :;+l:, ii; ,-:l;i5r'16 111,

§f,atteränd (ca 10), kricka (U, gråsatrd {10},
$k6ded (t), brunsnd (1)' vlgg t10)' Baipa
(3), rdrhöna tfl" sothoua (iot, iiifariuas
(450) se.rut l-l'.!;iii.l,".s (3), .i.';''i:ri;111 ir,-r'ri t-iilr

och tilfitlligr äveu hr:i-auggta-

I jr:Ii-augpsti ses rastande wdare såsotn
minfr1p och stfrrre straadpipare, srEå$IrEPPa,

drosflåppa, tcen&nqppa" bnuhane, qnkelbec-

kasin* svartsnäirpn, gJurrcr.äppa, rkogsmäP-

pa, grönbena och dtiflmrårrua" TiI'fäIIiga päs-

trr Eotu rödspov, flrlT§Fdlv. matr"äbhad
gimmåppa" svsribent strandpiprr.q kung,-
f,Eh,sre o& Puugmes har notad;;.

Antäet fukaude hegrsr kan uuds soul*

IIlEtrfl uppgB hll *tt +&tat Blåhakar rå§tEt I
äugusd och september. Eä::et har frrsäna*

rats under senåre år och beL.dver restaurgre.§

orn det rfta fäsellivet stcait biUcfaIas-

hblad$ttken (2)

Isbladsvikeu ligEcr strax öster om. Isblåds-

käret och år sgrsldlt vid tågvatten värd etr

besok, då den redar gnJuds vike.ru $randsr

h
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hrr rn god run I Ekuperlcm dår d* hlcksr med över tio par. På bflden en tunmge - Iägg märke dI
de mtkka'ogoacn ron rtiljtr dcd ft*n bdmnEda- Foto: Tao Ni*i

E oro

t
-: 'F*

+

. blotdflggr. Ofts söLer..§ig hblefukärct+ fåg.

Llr Eit fOr ått hädå i reuare vs,tten. Vid Is-
bladsvikeu bntar de störstå. korreerrtratjo-

nemr åv Fstetrde döfåglff på södra DJw-
Särdw frunas-

(
*Jvrrro 

Djurgården

Hundudden-Kaknäset-
Kakndsskär-Lid1,r'rylöbra (3 )
Iaom'detta område f,nus fina skogspartiar
med täta.bestånd av täningar. Utas.för hts*
tan söda om Lidingöbss ftnas ett Iitet gru-

siEt skår, trfultnäsrkAr, uom år Ekoparkeus
rnar på Lsrs Jonsson-* "Öu"" IIår häckar
bl a skåggdopping, s'catterand, fislsnäs,
slrattmås, silltnrt och flrslrtgrna-

Lsdu gurds ga rde - §p onlhltet (4)

Eu 6ppen gdsmerlc som lEnge'rarit uilitgn
exercisfiilt och son f6rr betades av håstar
oc[ får. §å+gltuka hnr här siB sals*s*e fbra-
koust iuom Ekoperkm. Tornfelk sayttjar
Ibleud områder för iele. Spottt?Iteu kort-

I

Nstra Djurgårdm år eerttingsusrrflct för
dm resteratrde delen

ftmtill ts0tltal*
§om

uom

I

trt rom tlll ÅIkirtrn vid Uuder
ISOfttåIGt har nmrtedm acpandsat octr

Skrdtt e.r den qnmrnsnhängende gfönsk4a

ucd urbaur, omrädm som Yärtahamneu,
dårdet, HJortiagcn:, Storäugsbonen sert
statffis ifistiiltlofi+offirÄdc sout sträekgr sig
ft:fu ETI{ ffi rlkmus€et vid Frecad-

(
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Farma od flerl Ei (190?)

kllppta ereg amralrertr stora flockar av Hk-
fåglar, strandskarcr 66f, mån,är men oc*,så

trastår, starar och andra småfåglar rastar.

G'ärdet-Hjarthagen-
Yffiahantnefl (5)

Ooräd€t är bdfifafiiEt inventerar mea på
hemnourådct häckar aog tornfalk fuligen,
dessutou bar turkduva håckal TilUäItigt
hsr pilgrtmgfäik biicker på gasklockeu, och
seart rodstjeft har sgtt§.

Ltll-Jawskogen (6)

Lill-Jniuskoruir upkallad efter eu hovjä-
' Earäbouräd osh tillika }rog sou vsbeläciEo

vid cn av de porter som leddc ia i des foro*
hjorrparkea- I 'rästra delei: mot Sd5dcrbrunas

kolcniområde avlöses parrk ar;J'tåre-r å v- *rI

ordatat vlld grauskopkulle med det qpan-

uande. närurgt §tor.a Bj#Ed![Et.
sko8irn er rik på mräfåglar, blaad

LiIl-Jars.

nämrlas ErCIusåugare och stenlcnäck.

Ugglebacken-Ugglaikm (7)

Ugglctrilccn år Gtt ålkärr åv stCIrt inlrese€ f6r -

dcn vaeoskapligå flätuft,årdeu och ea av de

arkikeste växtlokalerr.s i Storstoclfrolm-
§mäfågdlivct $.r rikt med iffilag av uslrter-
gBI, warthärs" rödvingetrast" järusp*rv och

iblend särdsmys, Trots bilnafrkeu erbjuder
erbjuder U*Ieviken häEltga natunrpplevql-

scr.

Björnn{uet-Ftskartorpets
motiorwcenter (8)

Etr stöme samuaohEngnnde barrskogsomrd-
dc mcd vuklig stogkårsla" belaeet mindre
Estre kilorneter från Sergels torg. Frå.u Fit'
kartorycts hopptorn lcås tne't hOra taltrast,

1§89*90 päbäriads §toclchoim ormob-

gffi kå förexdng regelbundn,a :;.' rä ;kriiuiiir. åv

f,ntffiglär foån det ea.mla iropptornet. Av
uddA Obmrv#iOner lssa aämnaq Slada" pil:
gdmsfåIk och videsparu.

Stora skuggun örntudei (Y)

§tor,a §kusgäE är en före ,åerra skjurbara
och utgör hiartornråda av }dona
den. Här li$ger Narureru-r tr{1,t" *n ,liiI-gärd

och Friluft-sfrånjuudei lmr' :: t tril:n;rsfusä
fdr sin verksam}rl-. ()tlrri.Jt , ,ri ;t ttaj

be§$kl.
Srora konlr.; ;,

strEckande tåtdng3r txl ce ' :i.L.i r '-, F

earda htrsa täta snåfiSdbe*åtrd- Spqqle$
!§g nfimnns StOra Vargjektdd mh
Lappkärrsberger.

h' d l-i ::yi#.;..' :';,

Sjdn bor hmnaresarneras rill fågdqö- UE-
r990

Loduv*en (I l)
i

Leduvikcu.llr curvåssik sjö med irwnnaadå
aIEtiIIväJd langq "srrånderna" Yikt:rr hnr ingsn

St$rre frar.rfi,:{ §e*rrt f§ir*ri.;ir.r .. ; r i;" . ril'rll-

lring hllrl:l' : : i; I r'1..''. ":. i; . : 1,

htr. I v;§:;iJiir.r-, l rriiJrrtr hor': f:riigtn el tfll
trå kärrsångare. Dessutom irar srnåflåckig

sumphöoa höns vid nÅgra t'i11fällm..

fioffingardammen (12)

.å.filagt vittrattcn- Urindrt straudptpare s6r
regelbundna håclminesförsök- I fivrigt håc-

kar gräsflud, hipa och sot$§na-

Lappkdnet (13)

Sjön var sou bä6t urder lyIGtåftr*- Föt§ök
fl restaurerilg har urrtn§, mcn resultetd

TO
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Suauaeadhue i gnktdraht. Er6ttfi är ranrar och magen Er ljus, nrrsr
dcn ltcrts gyrs dåli* Sngteraqder ökar i Målarkndska-
prs, på öland o fl sräIl+a t hrda. ll§ckar ngclbunder i måvanen på

NorrE och Srdm Djru8fuden sämt rust FJädetrh6lt8area, dtu ilea ocksä
kan cer uader hocdlyrniagen- Foro: Tero tfrmr-"
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Feuua o& flora ff (19{!)

' har iarc blivit bra detta till fiots. I sjirn fians
iE $tffrt äv fudå och dessa konksrrerar med

fåelffäå om. fEdaa. Toppåret 1976 håclude
tre par smådoppiug" ser par warthakedop
ptug, 19 par gräsand, tvä par snabteratrd och
t5 pur sotlöna. (se vid,are Vår Fägulvärld 8/
e0).

Brunnsl.ttken (14) .' "

Brxrrrr*{km är rqlarivt fåse$Ettis. §käsig-

dopping rillhör hgdtfåg1sroä och kqrsån*a-
re hörs ibland i vasuruggarn§*Jlattå" verkar
lhe fauist mtd tarrke siöns relativa sf.orlek.

En ritctad iwentering mot Brumsvilken skall

;göras i år.

Haga (15) och Utriksdal (16)

Hagas cngelska luspark hyser av ovanligare
hdcldågleq rrriudrc hackspett, slenlrnåck

säät cFåff- §ch duvhdk, tfui]§dsJs narur-
värdsområde tu som ridigare omnemts rnyc-
ket varierat och nl.;t - ett av de frre.ste i
Ekoparke*- Ärsvissa är f,åra par hEckande

rflindrs haclspen och stefllmEck. Mindre
flupuappere hEckade 1987 och Bärlugelå
hgr d[ftilt$ vårspele

E ksparken och inseklerns

Deniia etora djurgrupp har riksmuseet lovat

+tt gffism iuvcttcr.qrstöd, faktasök och ge-

nom am "6ppua årkivst"' i sln* samtitgur
hjAlpaprojelttct åE fä. uretårial som kan [8-
gadll grund för aäIlntngstagiande i prograrn-

mct; värnå vårda vise,

Fjdrtlsfaunsn
Inom fiäsilsfortkningrn tsnrner L,ers Imby
att "trots närhctcn fl Stoclfior* ."6 allq

vetcnskapliga institutiouer har Norra Diur-
gårdens fiärilsfauua faltiskt aldris iuveute-

rats I sin helh€t"" lmby nsmn6'an antal {iä-

t2

tilssiler I s6 mindre -p[f l.dEr* 1990] som

fian-s hom Ekopark*lr t i, itr*usirr.ut fur
desse ar att de år klrJtaa *fll $uvrtrrffnig ek

eller ådellövskog ofih gi'r t'ir;:r. ,i!' f^ri$ lokalhli'
rgaq nå gv dersa al listnr-rtij 1;.1'. i4p1 tratione]h
iistsä för hotade ä$sr {:,,;-it j.n,i)rj 1}: nHså Ar

stredflEckpraktrn*l är/u; ./(".r rr.rilrd'I[n rr':h ge'

dnglik glatrringe $y6s^,p 1,161,i;, ".'"' r'rrf:ri.formrs-

Båtia aAerne år heroefiltd " dlitr.:r:.ärtrf, Io-

}alhlimar orjh *srnla {:k,il. rr!-',-: rutmailde
ved.

Andrg tä§8,tl*',:, 1' ?r,',l'"r,'',

Ilen LriolclS*sl'.;1 11i:i1r .{-altl,:* r i... '., 1 ;,1i'-,,1 (;.,;-t

ry,{ligr nxemplifi,',^!r4 rtl,i' h l. : :.,r.{.L:lf
ho'tadeochsäil+u , ,Ir',t.r '; I '? ri rr rr :;rt-dt-

ri t hör skal.b;rgg;:tr; lii: '-;';:i .'.,1 ,.:r'r:.,r',. 1,.

COlXdtum.fa':tJrrne.'. ,l..'-:'o ' ,r: ,,li trit:i;:':l: *|l
batkhrxketl ,"','.,: .,t: .:: ,i; " "

ritx e'4;ti'rt q: ,rt,' ;!',t
forllelr,p,ir'i:;1s,,;:. i'. -: 'i Irtr;rltt
ddår av 1j11 in-t1r1,,;t{i i i,'ii1;, S,l:.:i,. i. -*ril-

hrvtnjns.. Piliyit,:r"",. . -.i::r.;'; c-- :,,'ndaut
på tå tr:kej;'1 ; l' f,ir;:;r '-r1 ::.-,i\i ts ''-r.'rli.'li

är en-

$ylan],J si;;.r1;;;ot :rr i,::1 .r:l'" l!i'i li:rJ-sTäi

gadtl$ekel slri:l ! Svi'1 i;"1'' ilr;)l'.r.i ;r:'.":il i
Ekfparkefl- Å.v tlvtist: ':::uil,L,' r: ,. I '[rlii-{

bnrn rt'ådmvra i(t!'itn' \,':..rriL,i-.i :]i:Y!:. på

Dirngården hai brrrilr ;{rr' io, r, iffi' trlfl§, är
sallsyi:r ilJrrlP,t

Ftaddenno.r;srln

Hur är det med fladdermssssn? E* del vet vi
gfirom lanthruksrtnivcrsiter.ets','iltekologiska
instlturion (Professor lrgem,er Ahlm mmtf)
mefl fler *6srs6l"ningär mårr,e göras. Den

sfuskilda kourpeteos or:h telcnr-k §om flånp
pas vid in$ittrtionen kanske inte kammer au:

fillänpas i vårems inventeriug- Projekt I"*o-
pärkerl har uppdrasit fi1ffiqtisf klåils$ötr sfi
ganomföra fladdermusiuveoteringen-

Ahlin anger för Ulriksdalsomrädet f-oljan-

E

ft

(

It



-

's? (13/ ts

d* fern fl*ddenuupartm wttenfladderrmts
lrdyatic ddilhentonL eräsldm.lis jaddermus
Vxp*titto murä1r6, nordlsk tt(ddermtu E1r-

,€ric&s trilrsloni, stor flåddefinus rt{yero/ar
nocrä/a o(h dväryfladdsrmts PtpLstrelfus pi-
plEtrallus. Ingeffiär Ahlår aupr ynerligare
två mEfligp after; trolUladdermus o*h lång.
örad. fladdssus tnltq uppgdler murtl 1A

1 
-'hrued 

1992).
f.--.

Söllrynta vtlxter
Slmligen evslffiar vi bcskr{vniagsn äv lrro-

(-)<t mogryten mcd några. hota:riska glirtrter
från förr och hr\ller i mml* etr under i{t92
påb{trjas väninventmirsai av fanerogamer

Fqltna ach flors 8? (1§{?)

oeh ntorure.rnpar. Linu€ skickade 1149-
t75d ut,tiu lflriurgt J ft H*lt'tqil i Er:ropa
f$r Ett studera stlke$ileeskodlingqn- Vid hem-

komstm rill huvudstade lät hen plail*.rå
25 000 plilltor *v dqt vita mullbärsr'ädet-
Syftdt här vff att lågga grurrdan tlU. en in*
hemsk sidenprodu.Ltion. Magrrariet Iåg på

Noma Djurgfuden. Eff megsflrium ä'alltså
en fiädB!{fd för ndling av silket;rua§kffidå-
Firrru uågoa ortlingsrest kvar idagl' Ilct war-
Iå mullbfuet skåII o*k§å he prövilt§ mJn utätr

fralngaffi. Arteo ft- inte hårdis i urellansreri-
ge. Hår kan grnan ha varit trären och hår-
säft till flirgning"

Kronprir*t*saa JoseEn låt pä l$ir.'-t"i('r
bilcla "sallskarldt f6r iuhemsii silhes,maskfl.j .

§rote §lorUup!.Horrr Dfmgi$dsn, .{nDbire3tem i vhte$hrd. Slryucvakser[E,.a åwrcf,]adcr i 9i8 ,.*. ; r,.,. L-
lErnturrs, Emdtm DlwåTdglörealmingerr* her iårir anltga cn 'undlrt.apsperk. Arkirckt h,sr v§.rir i or itcl l i -r.
scbdd- Foro: GöE:ta §rndbc-g.
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