Vad är ekosystemtjänster?

Segeåns vattenråd och vattendragsförbund

För att kunna leva är vi människor beroende av naturen för
att få syre genom fotosyntesen, mat genom djur och växter,
friskt vatten att dricka, örter som används för att skapa mediciner. Även vår psykiska hälsa behöver naturen för rekreation
och avkoppling. Dessutom kan vi lära oss mycket genom att
studera naturen.

Segeå rinner genom 7 skånska kommuner, Burlöv, Lund,
Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Den
rinner slutligen ut i Öresund. Såväl Öresund som Segeå lider
av övergödning. Segeåns vattenråd och vattendragsförbund
arbetar med att minska övergödningen och förbättra den
ekologiska statusen i Segeå.
Anläggning av våtmarker är ett viktigt arbete, men det
Är bara möjligt om det finns markägare som är villiga att ha
en eller flera våtmarker samt sköta dem.

Ekosystemtjänster ger allt detta, utan att vi behöver betala för
det. Men ibland måste vi skapa rätt förutsättningar för att få
så många ekosystemtjänster som möjligt.
Genom att anlägga våtmarker skapar vi många ekosystemtjänster. Våtmarkerna förhindrar översvämning och övergödning genom att hålla kvar vatten från åkrarna och filtrera det
på näring. Men de ger också oss många av de andra ekosystemtjänster som finns och är därför viktiga. Bland annat
används våtmarkerna för att hålla exkursioner och utbilda i
olika insekter och vattendjur.
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I dagläget finns det över 60 våtmarker som Segeåns vattenråd och vattendragsförbund anlagt inom Segeåprojektet.
Dessa är markerade med röda och blå prickar på kartan. De
äldsta dammarna anlades år 2002 och den yngsta dammen i
dagsläget blir färdig under 2016.

Förändring över tid
Miljön förändras kontinuerligt och därför förändras även ekosystemtjänsterna och våtmarkerna. Vilka ekosystemtjänster
som finns i en våtmark förändras med tiden men alla är lika
värdefulla. Därför är det viktigt att ha våtmarker som är olika
gamla, då detta skapar ett brett utbud av ekosystemtjänster.
Eftersom våtmarker såsmåningom blir till kärr som kan torka
ut så är det därför viktigt att kontinuerligt anlägga nya
Våtmarker.

Kontakt
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
tel. växel: 040-6268000
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Ekosystemtjänster
I våtmarker
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Direkta och indirekta ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan delas in på många sätt. En indelning är
direkta och indirekta
De direkta ekosystemtjänsterna är sådant vi kan utnyttja direkt.
Det kan vara möjligheten att svalka sig i skuggan eller i vattnet,
Möjligheten att utbilda oss genom att studera insekter eller växter. Det kan också vara att låta djur beta av gräset eller dricka av
vattnet.

Reglerande, stödjande,
försörjande och kulturella
ekosystemtjänster.

Visste du?



de bra platser för fågelskådning.

Ekosystemtjänsterna kan även
delas in i reglerande, stödjande,
försörjande och kulturella tjänster.



De indirekta ekosystemtjänsterna är sådant vi kanske inte direkt
tänker på. Exempelvis fotosyntesen som ger oss syre, eller näringen bina hämtar från vissa blommor för att orka pollinera och
därmed ge oss fler blommor. Det kan också vara rötterna från
träd som håller ihop marken och hindrar den från att erodera.

Vid våtmarker växer ofta växten ”hästsvans”. Innan
den blommar liknar den sparris. (se bilden) Växten är
rik på kalcium och man kan koka te på den som är
bra mot benskörhet.

Reglerande ekosystemtjänster är
exempelvis rening av vatten, temperatursänkning genom avdunstning av vatten eller att växternas
rötter minskar risken för erosion i
marken.
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Många sorters fåglar trivs vid vårmarker och därför är

Stödjande ekosystemtjänster
hjälper till att upprätthålla de
andra ekosystemtjänsterna. Det är
exempelvis fotosyntesen och pollinering.
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Försörjande ekosystemtjänster
är de tjänster som ger oss mat
och vatten genom såväl djur som
växter.

Genom att ha en våtmark i sin djurhage bidrar man
inte bara med ekosystemtjänster, man slipper dessutom ordna dricksvatten åt djuren.



Kulturella ekosystemtjänster är
utbildning, rekreation och den
andliga upplevelsen vi kan få av
naturen. Kulturella ekosystemtjänster är viktiga för människors
mentala hälsa och återhämtning.

Grodor trivs bra i våtmarker och är väldigt högljudda.
Detta dränker ut många andra ljud som kan komma
från vägar eller vindkraftverk. På så vis bidrar
grodorna till en bättre ljudbild vilket är bra för människors hälsa.



Våtmarker och dess närliggande omgivning gör att det
finns väldigt många olika biotoper, vilket är små ekosystem. Därför är den biologiska mångfalden ofta stor
vid vårmarker.
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