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rerar harmoni och gör tillvaron behagligare. Ta gärna med en 
kikare och spana in inte bara bland trädens lövverk utan även 
strandområdets vattenlinje och vassar. 

Under våren myllrar området av liv, allt ifrån spirande växtlighet 
till små däggdjur som ekorrar, igelkottar till spelande, sjung-
ande, dykande, plaskande fåglar. Sången avtar och området 
blir därefter för en tid något av djurlivets barnkammare. Vackra 
insekter som dagsländor kan med förbättrad vattenkvalitet eta-
blera sig och är tillsammans med andra livsformer indikatorer
   på vattnets tillstånd. Under sensommaren skimrar trollsländor 
  över vatten och vassar. Fåglar mellanlandar ånyo, 
     rastar i våtmarken, under sin �ytt mot sydliga 
         övervintringsområden. Vissa dröjer 
              kvar så länge öppet vatten 

�nns att tillgå. Vintertid är 
         naturen lågmäld och mer 
        sparsmakad vad gäller 
        antalet fågelarter men även 
den för många organismer krävande 
årstiden har sina �nstämda behag.

Renare vatten för bättre livskvalitet.

Vattenpark Lillån är en anlagd våtmark med betade strandre-
gioner, ängs- och åkermark. Där �nns skuggande korridorer – 
buskage och dungar som domineras av lövträd. I sin helhet ett 
litet väl komponerat stycke landskapsmosaik som tilltalar oss 
människor liksom det gynnar många andra arter, djur, fåglar 
och växter – sammantaget en rik biologisk mångfald.

Samtidigt som området är estetiskt tilltalande ut-
rättar vattenparkens natur stor nytta i samverkan
med avloppsreningsverkets mekaniska rening. 

Den hjälper till att på naturegen biologisk väg �ltrera och 
rena åns vatten. Lillåns käll�öden utgörs av många bäckar 
i vattendelaren Kilsbergen som på vår sida om krönet för 
vattnet i östlig riktning. Från Lillåns omgivningar läcker 
näringsämnen in i oönskad mängd och vattnet behöver 
renas innan det förs vidare ut i Svartåns vattensystem, 
Hjälmaren och fortsätter för att �öda ut i Östersjön. Vår 
Vattenpark förekommer framtida skärpta krav på avlopps-
reningsverk. En gammal sopdeponi som numera är övervuxen 
levererar fortfarande lite lakvatten som även det �ltreras 
genom samhällets och naturens renings�lter. 

                     Vattenparken är självfallet också ett promenad-
                                  och strövområde för oss människor, ett
                                            rekreationsområde som gene-
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IGELKOTT – HAR FUNNITS I 65 MILJONER ÅR.

BUSKSKVÄTTA

VADARE STANNAR GÄRNA TILL I VATTENPARKEN.

I strandkanterna kan man upptäcka mindre 
strandpipare, drillsnäppa, skogssnäppa och 

tofsvipa. Gråhäger häckar i närheten och 
fiskar ofta i reningsdammarna. 

Från bladvassarna hörs sävsångare, 
rörsångare och sävsparv. I vassarna 
häckar också brun kärrhök 
regelbundet.

Fåglar vid 
vattenparken

Ett stort antal fåglar finns i området runt reningsdammarna i  
Fjugesta. I de öppna vattenytorna kan man se många andarter som 

till exempel: gräsand, knipa, kricka, sothöna och rörhöna. 
Grågås, kanadagås och knölsvan häckar i området.

Texten fortsätter på nästa sida

KNIPA

BRUN KÄRRHÖK



De vanligaste
fåglarna
i vattenparken

I 
lövdungarna och området 
runt reningsdammarna 
häckar många småfåglar.
Här kan man se grönfink, 

gulsparv, hämpling, stenskvätta, 
buskskvätta och sädesärla. 

Regelbundet ser man ladusvala, 
hussvala och backsvala som letar 
flygfän över vattenytorna. Här 
födosöker också tornseglaren.

Under vår och höst rastar många 
vadare i reningsdammarna; då 
kan man bland annat se grön
bena, rödbena, gluttsnäppa, mo
snäppa, storspov och kärrsnäppa. 

Vår och höst rastar också många 
änder, bland annat skedand, 
bläsand, brunand, vigg och 
snatterand.

Vid reningsdammarna i Fjugesta 
har man under årens lopp obser
verat över 100 olika fågelarter.

MINDRE 
STRANDPIPARE

HÄMPLINGDRILLSNÄPPA

RÖRSÅNGARE SÄVSPARV SÄVSÅNGARE

STEGLITS TOFSVIPA KRICKA

HUSSVALA

GRÅHÄGER

Fågelfoto: Torbjörn Arvidson
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