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INBJUDAN TILL PRESSVISNING AV
E KOPARKENS VATTENVAN DRI NG

Måndagen den 25 Augusti
kl. 13.00 - L4.45

Plats: Utanlör Naturens Hus vid Stora Skuggan (se karta i foldern)

Program:
13.00. Guidad vandring cirka 1000 m utmed Ekoparkens

vattenvandring (punkterna L -7).
Därefter bjuder vi på fika vid danspaviljongen (punkt ?. För
de som önskar fortsätter vi sedan vandringen (punkterna 8-12).

Nationalstadsparken Ekoparken har många vtirdefulla vattenmiljöer från Igelbåicken i norr till
Isbladsktirret i sörCer. Sitrskilt de grunda vattenmiljöerna fungerar som viirdekiirnor för
ekosystemen i Ekoparken. Som naturstig med inrikuring S vatten har vi valt området runt
Stora Skuggan $ Norra Djurgården. Området åir idealiskt nåir det giiller att studera olika
vattenmiljöer. Hlir finns det niimligen ett brett spektrum av olika miljöer som alla ligger inom
gångavstånd. Dessutom ligger området mycket ndra innersaden vilket gör det latt för många
måinniskor att ta sig ut hir
Niirheten till Naturhistoriska riksmusCet med dess sptinnande utstiillningar samt Bergianska
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trädgården med dess rika botaniska samlingar och Stockholms universiiet gör att området har
en mycket stor pedagogisk potential.
Vi h6ppas att'Ekopärkens vattenvandringn skall inspirera till att lära sig mera om de fåglar,
groddjur, insekrer, fiskar och andra kryp som lever &ir.

Ekoparkens vatt€nvandring som bifogas denna inbjudan har producerats i samarbete mellan
Kungliga Djurgårdens förvaltning, Våirldsnaturfonden WWF samt Naturens hus.
Vattönvandiingen åir producerad av Camilla Djurberg på Naturens hus i samarbete med
WWF:s projekiledare Björn Welander som ävän har skrivit texten, illustrationerna har giorts
av Jan Lindblad Jr och layout av Maria [rwander på Grtin Id6.
Framtagandet av foldern finansieras av Kungliga Djurgårdens förvaltning, WWF samt
Naturens hus med sttH av Agenda2l Stockholm.

13.45

MarievonZeipel
Våirldsnaturfonden WWF
u70-629 tO Tl
G-6U7403

BjörnWelander
projektledare Projekt Ekovatten WWF
08-512 343 47, U70-749 06 66
tringa@algonet.se

Hjärtligt Yälkommen
önskar Naturens Hus, Våirldsnaturfonden WWF, samt Kungliga Djurgårdens
Förvaltning.

För mer information ring
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