Mer rovfisk ger
friskare vikar

Det finns mycket som tyder på att
rovfiskarna har stor betydelse för att
få välmående kustområden utan alltför
mycket fintrådiga alger. Genom att
återskapa våtmarker gynnas kustfisk
som använder dessa områden som lekoch uppväxtområden.
/källa Östersjöcentrum/

/ill. Azote/

Läs mer om Östersjöns problem och hur
vi tillsammans kan återskapa ett friskare
vatten där fisk och människor trivs.

Det som släpps
ut i Östersjön
stannar där
Mötet mellan det salta Västerhavet och vattnet från älvar och floder ger ett
bräckt och skiktat vatten med tydliga gränsskikt för salthalt och temperatur.
Det gör att vattnets omsättningshastighet blir mycket lång. Mer än 30 år.
Medeldjupet är bara 55 m mot exempelvis Medelhavets medeldjup på 1500 m.
Kväve och fosfor som läcker ut i naturen hamnar så småningom i Östersjön
och kan orsaka kraftiga algblomningar. Det är inte bara obehagligt för
semesterfirare och husdjur. Algblomningen leder till syrefattiga eller
syrefria bottnar där de bottenlevande organismerna dör.
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När gäddorna
leker i vikar
och vass…
Våtmarker fungerar inte bara som
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Resultatet blir ett renare vatten, fullt
av liv över och under ytan. Besök gärna
Våtmarken på Utö för att se vad vi menar.
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Och gilla oss gärna på
Facebook/Våtmark Fladen.

karta/Skärgårdsstiftelsen
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Blir det bättre
eller sämre?
När organiskt material bryts ned i djupvattnet förbrukas syre och när syret
tagit slut fortsätter istället bakterier nedbrytningen och då bildas svavelväte,
som är giftigt för allt högre liv.
Trots att inflöde från Västerhavet, från tid till annan, förbättrar situationen i
Östra Gotlandsbassängen är situationen i övriga områden fortfarande mycket
dålig.
Belastningen med växtrester har ökat för samtliga havsområden sedan 1995.
All belastning styrs till stor del av hur mycket vatten som rinner ut från land.
Nya reningsverk har avsevärt minskat
utsläppen av fosfor och kväve. Däremot
växer fortfarande de syrefria bottnarna och
har nu en större yta än Danmark. Syret på
bottnen används för att bryta ned det som
faller till botten, typ alger som blommat.
/Illustration och fakta från Havet 2015/2016 (Naturvårdsverket, Havs och
Vattenmyndigheten och Havsmiljöinsitutet/
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Vad kan en
liten tångruska
berätta?
Har du lagt märke till tångens utseende i sommar? Precis som på land, där
ekens trädkrona kunnat breda ut sig tack vare att den stått fritt ute på ett
fält, tallens stam blivit sned av vinden från havet och enbusken blivit kal
nedtill där fåren betat av alla skott, så kan man få reda på mycket genom
att titta lite närmare på en tångruska i havet.
Blåstången är hem, skafferi och barnkammare för småkryp och fiskar. Men
idag täcks ruskorna och klipporna av fintrådiga alger. Övergödningen gör
att tången har svårt att föröka sig.
/källa havet.nu och wwf/
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karta/Svealands kustvattenvårdförbund

Svealands kustvattenvårdförbund provtar vattenkvaliteten längs vår kust på
uppdrag av sina medlemmar; kommuner, länsstyrelser och företag. Till exempel
har växtsamhället från 180 grunda vikar längs Svealandskusten inventerats.
BY31

Hur ser det egentligen ut i regionens grunda vikar? Vad karaktäriserar dem?
Vilka alger och växter finns där? Och hur mår de? Vikarnas olika karaktär och
deras ekologiska status har sammanfattats i både text och fina diagram.
Kolla hur det ser ut i din egen vik!
Gå in på www.havet.nu/svealandskusten och titta.
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Okej - jag fattar.
Men vad ska
jag göra?
Det saknas verkligen inte utmaningar för Östersjön. Här är några enkla tips
för dig som njuter av ett liv på och i vattnet.
·

Kissa i land

·

Måla båtbotten med giftfria färger

·

Använd miljövänliga rengöringsmedel

·

Töm toan i tömningsstationen

·

Använd återvinningsstationen för soporna

·

Fiska inte under lektiden 1 april – 15 juni

·

Undvik propellerfärd i fiskens lekvikar

·

Använd aldrig växtbekämpningsmedel. Det rinner ut i vårt hav

·

Det finns många sätt att stödja Stiftelsen Hållbara Havs arbete – som 					

				 partner, genom att köpa gåvobrev eller genom att swisha din gåva till
				 123 608 55 26 för att stödja vårt arbete.
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Vågar du titta
under ytan?
Östersjön klassas som ett av världens smutsigaste hav. Vill vi lämna efter oss
ett friskare hav till våra barn måste vi agera nu. Vi arbetar med politiker och
näringsliv för att uppnå förändring. Men vi behöver din hjälp också. Swisha
valfritt belopp till 123 608 55 26 för att stödja vårt arbete.
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