


Stinkpadda Bufo calamita
Stinkpadda, som också kallas strandpadda, är ett av de mest hotade groddjuren i Sverige. Den finns längs västkusten, i Skåne, och på ett tiotal platser i Blekinge, de flesta längs länets 
östkust. Typiskt för arten är den ljusgula linje som löper längs ryggraden. Stinkpaddan förekommer i öppna solbelysta områden som klippöar, strandängar och hedmarker, men även i gamla 
sand- och grustäkter. De leker i varma, grunda vatten som ofta torkar ut under den torraste delen av säsongen. På flera ställen i landet försöker man återskapa stinkpaddans tidigare ut-
bredningsområde, främst genom att nya dammar grävs. Mer information om stinkpadda hittar du på www.artdata.slu.se/rodlista.
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                  Stockholm, juni 2010

Till Karl-Gösta Svensson
Karlskrona kommun

2010 är FN:s internationella år för biologisk mångfald. Över hela världen uppmärksammas vikten av biologisk mångfald. 

Det är ett viktigt initiativ. Varje dag förser naturen oss med tjänster som är nödvändiga för människans välfärd. Växt- och djurarter i våra ekosystem 
levererar rent vatten, frisk luft, mat och råvaror. De reglerar flöden av bland annat vatten och näringsämnen. 

Men snabbare än någonsin tidigare förlorar världen växt- och djurarter. Orsakerna är många. Det rör sig om ett ohållbart nyttjande av naturresurser och 
en omdaning av landskapet, men också belastning från övergödande ämnen och miljögifter. 

Att bevara hotade växt- och djurarter är därför en viktig del av miljöarbetet, både globalt, nationellt och lokalt. I arbetet måste alla hjälpas åt. Vi behöver 
din och din kommuns hjälp. 

Stinkpaddan, som syns på kortet, har en viktig förekomst i din kommun. Stinkpaddan är en hotad art i Sverige. Arten står med på den svenska rödlistan 
över hotade växt- och djurarter. Den representerar den biologiska mångfald som vi har åtagit oss att bevara. 

Min avsikt med detta kort är att inspirera till förnyade insatser, med start under det internationella året för biologisk mångfald. Ta kontakt med din 
länsstyrelse för att få mer information om hur din kommun kan arbeta för att bevara hotade arter och hållbart förvalta ekosystemen. Glöm inte att din 
kommun under 2010 kan söka bidrag inom den förnyade satsningen Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Din länsstyrelse vet mer om detta.

Med vänliga hälsningar

Andreas Carlgren
Miljöminister



www.regeringen.se www.naturvardsverket.sewww.lansstyrelsen.se


