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EKOPARKEN OCH TITTA ETT GRYT
VALDA TILLIqIO ÅNS PAhIDABÖCKER

TilI 1996 års Pandabok har Världsnaturfonden utsett EKOPARKEN-
Dj u r g år den-H ag a-U lr iks daI av konstnä ren Gunna r B rusewitu och
journalisten och naturfotografen Henrik Ekman. Årets Pandabok 1996
fiir barn och ungdom är Titto ett gryt av Erik R. Lindström och Karin
Södergren.

För snart ett års sedan bildades Sveriges och världens forsta nationalstadspark,
Ekoparkeq i Stockholm. Parken har redan blivit ett begrepp runt om i världen.
Författaren och konstniiren Gunnar Brusewitz och journalisten Henrik Ekman har i
många år dokumenterat historierl kulturen och naturen i denna Stockholms sista gröna
jättelunga. I boken Ekoparken-Djurgårilen Haga Wrtksdal ger de en kärleksfull
skildring av naturens egen fristad mitt i storstadens brusande liv. Brusewitz tecknar
bilden av kungarnas jaktparlg diktarnas Haga och konstnärernas och forfattarnas
Djurgården. Också dagens nationalstadspark och dess tillblivelse uppmiirksammas i
boken liksom vildmarkens betydelse som friluftsområde for storstadsmänniskan. Boken
blir också en viktig vittnesbörd över exploateringsplanerna som funnits sedan 60-talet.

Henrik Ekman tar oss med i parken under tidiga morgnar, då berguven matar sina ungar
och rådjuren betar med sina små kid vid Rosendals slott. Boken är rikt illustrerad med
omisskänneliga teckningar ay Gunnar Brusewitz och vackra naturfotografier tagna av
Henrik Ekman.

Världsnaturfondens motivering lyder:
-Förfottarna har pd ett initierat sdtt skildrat Sveriges första nationalstodspark, i text, foto och
akvareller. Wl/'F, som ldnge medverkat till områdets slcydd genom projekt Ekoparken IVWF, ser bokcn
som ett vdrde/ullt bidragfor att skapo fortsatt opinion för att slgtdda området i framtiden. Skitdringen
av ekoparkens utveckling, frdn kunglig jaktmark till folklig lustpark, ger en unik inblick i dess natur
och kultur, hotadfauna ochflora och dess betydelse som grön lungaför storstadens invånare.

-Trots att Ekoparken idag fätt ett lagligt s§dd kvarstår dock allvarliga exploateringshot
i form av nya byggnader, motorleder, Expo 97 och Sommar OS. Områdets naturvärden
måste diirFor forankras hos människor for att hålla opinionen levande, säger
Värld snaturfondens avgående generalsekreterare Jens Wahlstedt.

Årets Pandabok lor barn och ungdom ar Titta ett gryt, av lorfattaren Erik R. Lindström
och tecknaren Karin Södergren. Det är en spännande bok om djur som bor i gryt. Har
forklarar forfattarna varfor djuren bor där, hur de lever och vad man ska göra for att se

dem. Vi filr traffa rävar och grävlingar med sina smä ungar som lods små och hjälplösa,
är blinda vid fodseln och som behöver ett gryt for att hålla sig varma.

Världsnaturfondens motivering lyder:
-Boken "Titta ett gryt" lockar ungdom på ett utmttrkt sdtt till akad ny/ikenhet laing upptttckter i
naturen. Med hjdlp av inspirerande text och vackra alwarellbilder ldr man sig mer om hur olika
djuraters gryt ser ut, ldr sig lyda spår och på så stttt förstå hur djur lever.

För mer informdion, kontafua: Marie von Zeipel presselveterore IIWF, tel: 0&624 74 0i.
Författarna: Henrik Ekman, tel: 08-7E4 7j 8E, Gunnu Brusewit4 tel: 0&512 940 7E
Erik Lindström, tel: 0581-660 j76
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