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”För att markera sitt revir under våren och samtidigt locka damer trummar 
spillkråkan ut sin sång över nejden. Och den hörs långt, upp till fem kilometer. 
Den kraftiga trumningen ekar över det svenska skogslandskapet och är för mig 
en naturlig del av den svenska våren. Jag har alltid undrat hur spillkråkan klarar 
av sitt trummar-uppdrag utan att få kraftig huvudvärk. Tänk dig själv, att banka 
näbben i en trädstam så att det hörs på fem kilometer. Men naturen har sina 
lösningar. Spillkråkans hjärna sitter nämligen inte ordentligt fast i huvudet utan 
hänger i lösa senor samtidigt som den är inbäddad i stötdämpande fett. En riktigt 
smart lösning för en professionell trummis.”(ur Ekoparksresan)

Att läsa Ekoparksresan är som att vandra in i en värld fylld av fascinerande fakta. Som till exempel 
att pilgrimsfalken kan göra dykningar i den svindlande hastigheten 250 km i timmen. Att man i 
Sverige uppmätt svamptrådar från en och samma individ som var över 200 meter. Att renar har 
värmeväxlare i benen och att det tar en vältränad skogsvandrare cirka tre månader att besöka 
varje del av skogen i en enda ekopark! 

Sveaskogs 36 ekoparker är vidsträckta skogslandskap från Naakajärvi i norr till Raslången i 
söder där skogens invånare och friluftsälskande besökare får ta del av unik natur. I ekoparkerna 
får de ekologiska värdena styra över de ekonomiska vilket möjliggör bevarande av natur och 
överlevnad för många hotade arter. Nu kommer boken Ekoparksresan om tolv av dessa unika 
områden i Sverige!

Vare sig du längtar efter en tuff cykeltur i kuperad terräng, lodräta klippväggar med häckande 
pilgrimsfalkar eller en stilla båtfärd över blanka vatten så hittar du det allra bästa som Sverige och 
de unika ekoparkerna har att erbjuda i Ekoparksresan!

Fotografen och författaren Stefan Bleckert, som själv gärna färdas genom skogen på hästryggen, 
är naturvårdschef på Sveaskog och som sådan ansvarig för ekoparkernas tillkomst, skötsel och 
framtid.
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För mer information, recensionsexemplar eller pressbilder kontakta Johanna Ekberg, 
johanna.ekberg@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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