Biodiversitet
betyder:
FN definerer biodiversitet som:
”Mangfoldigheden af levende
organismer i alle miljøer, både på
land og i vand, samt de økologiske
samspil, som organismerne indgår i.
Biodiversitet omfatter såvel
variationen indenfor og mellem
arterne som mangfoldigheden af
økosystemer.”

Effekter af tab af
biodiversitet

• Biodiversiteten i kraftig
tilbagegang lokalt, nationalt
og globalt.
• Tab af arter sker nu 1000 –
10.000 gange så hurtigt som
normalt
• Tab af biodiversitet er pt. så
stort, at det omtales som
den 6. masseuddøen.
• Tab af truede specialister
ikke af generalister
• MEN HUSK – vi KAN gøre
noget ved det!

På udendørsarealer .. meget andet end udsåning
Udsåning af ikke-hjemmehørende
arter har ingen betydning for
truede specialister!

Skab i stedet gode forhold for dyr, evt. ved
udsåning af hjemmehørende arter

FAKTOR DER KAN BEVARE OG
SKABE BIODIVERSITET

HVAD I SELV KAN GØRE PÅ UDENDØRSAREALER?– læs mere i hæftet ”Giv plads til liv”

Sammenhæng i tid

• Skab og fasthold permanent små uforstyrrede pletter i din have/på din mark/udendørsarealer år efter år - bevar
især udyrkede pletter med arts- og farvevariation
• Bevar døde eller gamle træer
• Undlad at sprøjte det dræber stort set alt liv
• Sørg for blomstring hele sæson
• Lav forbindelser mellem naturområder, mellem udyrkede arealer, mellem haver. Tag urentable arealer ud af driften
• Plant krat med hjemmehørende arter og
• Efterlign naturtyper, som i nærområde
• Snak med naboer om at lave samme form for tiltag, så arter har flere ”trædesten”

Sammenhæng i rum

Skab/bevar variation

Optimer konkurrence

Skab/bevar ressourcer
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Lav mange forskellige typer smålevesteder
Lave f.eks. stenbunker, sydvendte skråninger med sand, kvasbunker, fuglekasser, insekthoteller
Veteraniser evt. enkelte træer
Lav krat med hjemmehørende buske
Lav pletter med høj og lav vegetation i græsplæner
Lad naturområde afgræsse med passende lavt græsningstryk
Hvis græsgrøn græsplæne domineret af græsser skal græstørv fjernes => Skab pletter med næringsfattig jord fjern
øverste 10-15 muldlag, bland restjord med sand
Undgå gødskning og sprøjtning
Fjern invasive arter og evt. andre problemarter
Vælg optimal drift:
Slå græsplæner/markkanter i maj og i oktober => giver urter fortrin, afslået græs opsamles og fjernes
Lad naturområde afgræsse med passende lavt græsningstryk
Sørg for at der ud over mad også er levesteder, gennemsteder og overvintringssteder til dyrene
Sørg for at der er vand, lave bare pletter med sand til redesteder, lave insekthoteller, skab stenbunker, kvaskbunker
Vælg både planter, der kan give pollen og planter der er nektarkilder til bier og sommerfugle
Lad ”ukrudtet” blomstre og sætte frø
Sørg for blomstrende planter hele vækstsæson
Ved udsåning af vilde planter brug kun hjemmehørende arter

Hvis I vil vide mere?

