Projektområde
Projektet omfattar 11 områden i Skåne, 18 områden i Danmark och 9 områden i norra Tyskland.

Vad är Life+ Natur och
Biodiversitet?
Projektet finansieras delvis genom EU:s Lifeprojekt som syftar till att bevara hotade arter och
livsmiljöer upptagna i EU: s art- och habitatdirektiv.
Här listas arter och naturtyper som EU gemensamt
bestämt skall skyddas. För detta ändamål har det
skapats ett koordinerat nätverk av skyddade områden, sk Natura 2000-områden. Fokus i LIFEprogrammet ligger därför på att förbättra naturmiljöerna inom Natura 2000-områden.

Besök gärna vår hemsida www.semiaquaticlife.eu
för mer information om projektet och lokalerna
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- det bästa av två världar

Vad är semiakvatiskt liv?
Namnet SemiAquaticLife kommer från att projektet
gynnar groddjur och insekter som har en semiakvatisk livscykel. Detta innebär att de är arter som under en del av sitt liv är beroende av vatten, i detta
fall sötvatten, exempelvis för sin fortplantning. Utöver vatten behöver de även lämpliga miljöer på
land såsom födosöksplatser, övervintringslokaler
och skydd.
Eftersom de är helt beroende av både land och vatten för sin överlevnad är semiakvatiska arter särskilt
känsliga för förändringar i landskapet. Många av
dessa organismer har minskat drastiskt pga mänsklig
påverkan och är idag utrotningshotade och därför
beroende av sk Natura 2000-områden och andra
skyddade områden för sin överlevnad. Exempel på
arter som har en semiakvatisk livscykel är groddjur,
trollsländor och vissa skalbaggar.

Själva projektet

Strandpadda

Större vattensalamander

Syftet med projektet är att återställa och förbättra
livsmiljöer för grod- och kräldjur samt vatteninsekter i Natura-2000-områden. Målet är att garantera
livskraftiga bestånd av arter som finns upptagna i
EU:s art- och habitatdirektiv. Ett annat mål är att
öka medvetenheten och förståelsen för semiakvatiska djur och därmed behovet av restaureringsåtgärder.

Citronfläckad kärrtrollslända

Vad ska göras?
Fokus kommer att ligga på att förbättra både våtmarks- och landområden för de ingående arterna.
För att åstadkomma detta ska det:
•
•
•
•

grävas och restaureras våtmarker
skapas daggömme och övervintringsplatser
röjas träd och buskar samt invasiva arter
sättas ut lökgroda och strandpadda där de försvunnit
• tas fram informationsmaterial
• ordnas exkursioner för allmänheten (se
www.aquaticlife.eu för aktuell information)

Övervintringsplats sk faunadepå

