I Gladsaxe har de udsat vilde heste, der går ude året rundt

Vilde heste – en velsignelse eller en synd?
Alle er enige om, at vi skal gøre noget for biodiversiteten, men når eksperter taler om rewilding, hvor dyr
skal gå ude hele året, er der alligevel en del skeptikere, for er det ikke synd for dyrene?!
Det er et godt spørgsmål! I naturen er tilgroning en trussel mod de små blomster og hjemmehørende dyr
og planter. Derfor hjælper man naturen, når man lader køer og får spise græs og buske. Det forhindrer
tilgroningen. Denne form for naturpleje kender vi allerede i Albertslund bl.a. med fårene på Herstedhøje
og køerne i Egelundparken. Men i Gladsaxe er de gået skridtet videre. Ved Høje Gladsaxe har de udsat
vilde heste, der går ude hele året. For mange forskere mener, vi kan gøre naturplejen meget bedre, hvis vi
lader store dyr gå ude hele året uden at fodre dem. De mener, at naturen har godt af at blive beboet af
vilde heste  eller bisoner. Så vil naturen minde om den natur, der fandtes i tidernes morgen, før
mennesker begyndte at opdyrke jorden og tæmme dyrene til husdyr.
For at gøre os klogere på det, har vi inviteret naturforvalter Anders Adams fra Gladsaxe til at fortælle om
projektet, om hestene trives og om den natur, der er på vej tilbage i området. Det bliver en spændende
fortælling for alle naturinteresserede.
Arrangementet foregår i Lange Eng i fælleshuset, Lange Eng 1, mandag den 28.3. kl. 19.30
Hvis du har lyst til en lille guidet tur inden foredraget så start i Biotopia i Birkelundparken kl. 18.30. Her
fortæller Verdensmål Centeret om den vilde natur i Biotopia og om de videre planer for området.
Arrangør DN Albertslund og Albertslund Verdensmål Center. Der er ingen tilmelding. Du møder bare op
den 28.3. enten i Lange Eng kl. 19.30, eller i Biotopia i Birkelundparken kl. 18.30

