Ordlista till

SPELET OM ÖSTERSJÖN
Naturreservat
Naturområden
som
skyddats
av
myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl
anses värdefull. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för friluftslivet,
Art
floran, faunan, fungan eller är av intresse ur
Ett begrepp inom biologi. I biologisk
geologiska
eller
naturmiljömässiga
systematik delar man in närbesläktade
perspektiv. Natura 2000 ger ett starkare
organismerna i grupper, så kallade taxa,
skydd än naturreservat.
i en hierarki. Art är den grupp som i
betydelse ligger närmast vardagsspråkets Riksintresse
för djursort. Som exempel är lejon, tiger Riksintressen är geografiska områden
och katt både olika djur i vardagsspråket som har utpekats därför att de innehåller
nationellt viktiga värden och kvaliteter.
och olika arter i vetenskaplig mening.
Områden kan vara av riksintresse för både
Ekologisk hotspot
bevarande och exploatering men också för
Även biodiversity hotspot eller biologisk
yrkesfiske och rennäringen.
hotspot. Kännetecknande för en ekologisk
hotspot är hög grad av endemism (arter Tumlare
som existerar endast inom ett begränsat En art valar som finns över stora delar av
område) och graden av hot (pågående jorden, men populationen i Östersjön
är starkt hotad. Arten är beroende av att
artutrotning).
ekologiska hotspots i Östersjön bevaras.
EU:s art- och habitatdirektiv
För att motverka förlust av biologisk mång- Utrotningshotad
fald har EU:s medlemsländer antagit flera En utrotningshotad art är en art som
direktiv, bland annat art- och habitat- hotas av att dö ut, antingen på grund av att
direktivet. I direktivet finns listade arter och den till antalet är få, eller att den hotas av
miljömässiga
eller
naturtyper som är av intresse att bevara för förändrande
att säkra den biologiska mångfalden inom rovdjursparametrar. Dessa finns ofta med
på IUCN:s rödlista, som i Sverige hanteras
EU:s medlemsländer.
av ArtDatabanken.
Kompromiss
Ett beslut som syftar till att genom Utsjöbank
förhandling tillfredsställa flera parter i Område i havet som är grundare än
en intressekonflikt, genom att balansera omgivande hav. Som en ö, fast under
vattnet. Det finns ofta stora naturvärden
för- och nackdelar för de inblandade.
kopplade till utsjöbankar.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av
skyddade områden i hela EU. Här finns
korkekslundar i Spanien, öde hedar i
England, blommande alpängar i Österrike,
täta bokskogar och forsande älvar i Sverige.
Alfågel
En liten andfågel som finns i hela
arktis, där de häckar. De spenderar vintern i
marina miljöer. Östersjön är ett viktigt
övervintringsområde.
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