liga miljö

Kräftans natur

Kräftor finns i miljöer med en
mångfald av djur och växter.

Åtgärder i Europa

Natura 2000	Natura 2000 är ett nätverk
av skyddade områden i
Europa. Natura 2000 vill
att Europas mest värdefulla och hotade arter och
livsmiljöer ska överleva på
lång sikt.
Life
	I Life-projekt finansieras
arbetet med
biologisk mångfald.

Ta reda på mer...

Ostörd miljö och få ingrepp
i naturen, det gillar kräftorna.

Rädda vår miljö!

Habitatdirektivet
I habitatdirektivet skyddas naturtyper som
EU anser vara värdefulla och som riskerar
att försvinna från Europa.

Nr 1

Kräftor i Europa

Nr 2

Se upp för kräftpesten!

Nr 4

Kultur, bevarande
och fiske
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Vi
kräftor kan
bara leva i vissa
miljöer. Vi föredrar
en stor biologisk
mångfald.

På
dagen
gömmer vi oss i
hålor, under stenar
och trädrötter. När det
är mörkt letar vi efter
mat.

Rädda
våra inhemska kräftor
Nr 3
Våra hålor gräver vi ofta
ut i branta lerbankar.

Vi gillar naturliga vatten
med variationsrika bottnar bäckar, åar, sjöar, dammar.
Och hårda bottnar är bra.

Vår naturliga miljö är hotad
Här är hoten mot ekosystemet, mångfalden... och kräftorna!

Åtgärder...
Det
här var en
bra håla att
gömma sig i...

...för att skapa naturliga livsmiljöer
för oss kräftor:
•M
 inska föroreningarna och förbättra
reningen av utsläppen. Då får vi en bättre
vattenkvalitet.
•B
 uffertzoner vid åkerkanterna gör att
näringsämnen och besprutningsmedel
inte hamnar i vattnet.

När man släpper ut förorenat vatten
från jordbruk, hushåll och industri leder
det till syrebrist. Grumligheten i vattnet
ökar och känsliga arter slås ut.

Vattenreglering för
elproduktion, och
dämmen,
förstör miljön.

•Å
 terställ vattendrag genom att lägga ut
sten. Ta bort dämmen. Vi får en bättre
livsmiljö med många gömslen och gott
om mat.

Nu får det vara nog!
Jag ska ju vara en indikator som
visar på en hälsosam miljö. Jag klarar
mig inte i den här dåliga omgivningen. Jag
är omringad av betong och föroreningar.
Rovfiskarna försöker äta upp mig!

Kräftor klarar inte
en stor variation i
vattenståndet. Inte
torrläggning heller.

När man rätar ut åfåran
försvinner den naturliga
mångfalden. Miljön blir
enformig och utarmad.
Här trivs inte
sötvattenskräftorna.

•B
 egränsa fiskbeståndet så att vi får färre
konkurrenter och högre överlevnad.
Utsättning av rovfiskar som gädda,
abborre, ål och lake kan leda till en
minskning av kräftbestånden.

Det största hotet
mot flodkräftan
är ändå
utsättningar av
pestbärande
signalkräftor.

Kräftorna fyller också en viktig funktion i
sjöar och vattendrag. De omsätter näringsämnen, håller efter växtligheten och blir
mat åt andra.

