DAGSVERKESINSAMLING FÖR ÖSTERSJÖN – TILL LÄRARE

John Nurminens Stiftelses projekt för rening av avloppsvatten
i S:t Petersburg är ett av de mest betydelsefulla
vattenvårdsprojekt som någonsin genomförts
i Östersjöområdet.

Foto: Jukka Nurminen

Vårt
hav

Östersjön är ett värdefullt och unikt hav.
Det är en liten bassäng med bräckt vatten där det finns känsliga arter.
Vattnet är ganska salt för arter som lever i sötvatten,
för världshavens organismer är den låga salthalten en utmaning.

Det är bråttom att rädda Östersjön – Varför välja John Nurminens Stiftelse?
Stiftelsen har som mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer.
Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder och ser till
att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.
På grund av den låga salthalten har skeppsmask som förstör vrak av träskepp länge hållit
sig borta från Östersjön. Det gör att en historisk guldgruva med skeppsvrak av trä som
bevarats från olika tidevarv öppnar sig för dykare och marinarkeologer under Östersjöns
yta. Östersjön har varit en viktig transport- och handelsväg i över tusen år och dess
historia innehåller intressanta vändningar och tidsperioder. Kusterna och det öppna havet
har bevittnat handel, krig och folkens vardagsliv, fiske och resor vid Östersjön.
Idag är Östersjön ett av världens livligast trafikerade havsområden.
Både olja, frakt och passagerare transporteras längs vattenvägarna.
Vårt hav har alltid varit en viktig del av folkens liv vid Östersjön.
John Nurminens Stiftelse
har som mål att på ett
betydelsefullt och konkret
sätt främja det mål som
Skyddskommissionen för
Östersjön (HELCOM) har
ställt upp för att nå ett bra
ekologiskt tillstånd i
Östersjön före år 2021.

Östersjön som har bildats via intressanta skeden efter den senaste
istiden är grunt, så där finns relativt lite vatten. Vattnet byts ut
sparsamt från Atlanten genom de danska sunden.
I avrinningsområdet runt Östersjön bor det 90 miljoner människor
som belastar det med utsläpp från samhällen, industri, transport och
jordbruk. För att beskriva denna belastning kan man jämföra med
Medelhavet: om det i relation till vattenmassan bodde lika många
människor i Medelhavsområdet som vid Östersjöns
avrinningsområde, skulle det bo 14 miljarder människor runt
Medelhavet.

Vi lär oss tillsammans om Östersjön, berättar historier om
havet och gör det möjligt att njuta av havet även i framtiden!
NNURMISENSAATIO.FI

Be om en lektion om Östersjön från vår samarbetspartner Luonto-Liitto: http://www.luontoliitto.fi/kouluille/
Testa ditt Östersjö
fotavtryck: https://johnnurmisensaatio.fi/sv/ostersjoskydd/testa-ditt-ostersjo-fotavtryck/
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Contact number:
Itämeri-aihetta voi hyödyntää opiskelussa. Oppilaat voivat tutkia Itämerta eri oppiaineissa.

