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Nu släpper vi ut korna på sommarbete i Ekoparkens nyskapade våtmark
"Lillsjön" - ett Yärldsnaturfonden WWF-projekt.

I samband med att Ekoparkens kor anländer ordnar vi en lunchbuffet med provsmakning av det möra
och smakrika SUNDA-kottet som kommer från bl a Highland cattle och andra nötkreatur som vistas ute
större delen av året och håller våtmarker och hagar öppna.

Tid och plats:
Onsdagen den 28 maj KI. l2.OO vid Lillsjön
(strax intill Fisksjöäng, se karta)

Projekt Ekovatten WWF och Projekt Ekoparken WWF
Projekt Ekop_arken WWF har sedan 1991 drivits med Henrik Waldenström som projektledare. Projektet
stöds av Världsnaturfonden WWF och har bl a resulterat i att Ekoparken den l januäri 1995 blev -

världens första nationalstadspark som invigdes i maj 1995 av HMK Carl XVI Gustaf.

Som ett led i arbetet med att försärka naturvärdena inom Ekoparken startades 1995 Prqekt Ekovatten
WWF. Projektet har^som målsättning att skapa och förbättra grunda vattenmiljöer inornEkoparken samt att
ta ett helhetsgrepp på ekologin inom dessa vattenmiljoer och fOrbattra förutsäitningar för en iad olika
artgrupper som trollsländor, amfibier, kriildjur, vattenlevande insekter, fåglar och vattenväxter mm.
P§ei,cet v-ill också skapa en bättre förståeise och insikt om ctet värdelulla ekosystem som vattenmiljöema
utgör._Projektet stöds av Världsnaturfonden WWF och sker i nära samarbete med Kungliga Djurgåidens
Förvaltning.

Lillsjön restaureras
Lillsjön var tidigare en torrlagd sjö med tiita bestånd av bladvass. Under 1996 genomfördes en
restaurering med målsättningen att skapa en våtmark med ett rikt fågelliv. Under hela sommaren 1996 så
betades Lillsjön av nötkreatur av rasen Highland cattle. I år har Lillsjön återuppstått med en öppen
vattenspegel. Lillsjön åir mycket grund och har snabbt uppttickts av olika våtmarksfåglar som grönbena,
skogssnäppa, enkelbeckasin, sothöna, grågås, knipa och ängspiplåirka. Sjön blir ett viktigt komplement
till Ekoparkens övriga våtmarker som l-appkärret, Isbladskärret och laduviken.

Nötkreatur fungerar som Ekoparkens naturvårdare
Lillsjön med omnejd skots genom att området betas av nötkreatur av en ras som heter "Highland cattle".
Anledningen till att vi anvåinder just "Highland cattle" är att de är väldigt bra på att beta vassvegetation i
våtmarker. Korna fungerar på det sättet som naturvårdare genom att de hållei den htiga vegetationen
borta så att fåglar och andra djur kan utnyttja våtmarken för att hitta föda.
Highland cattle är en mycket tålig ras som helst vistas utomhus året runt. Den iir en av de mest ursprungliga
nötraserna och man antar att de är släkt med de kor som fanns i Sverige under vikingatiden. De djur som
håller Lillsjön med omgivningar öppna betar hiir under sommarhalvåiet.. Denna del av projektet stOds av
ICA-handlarna/SUNDA. Djuren i hagen tillhör Swedish cattle AB i Örebro.

För mer information ring
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