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TAL STORKYRKAN den 25 juni 1996

Vi närmar oss midsommardagen. Den dag som blivit en så stark
koppling mellan Världsnaturfonden och Svenska kynkan.
Midsommardagen-eller Världsnaturens Dag- som den också
heter-är dagen då allt fler församlingar anbefaller kollekten till
Världsnaturfondens viktiga räddningsarbeten i Sverige. Förra
årets kollekt inbringade fantastiska §40 OO0 kr.

Årets tema för Världsnaturfonden är Våtmarker. Det handlar
om sjöar och vattendtä5, men också om myrar, mossar, kärr,
sumpskogar och även grunda havsvikar. Våtmarkerna har en
enorm betydelse för den biologiska mångfalden.Som livsrum,
som barnkammare, som skafferi, som skyddsrum etc för en stor
mängd djur- och växtarter. Det här medför att föstörelse av
våtmarker genom utdikning,torrläggning, förorening,
igenväxning, övergödning etc är aktivitetet som utgör ett av de
största hoten mot artfikedomen i Sverige.

Våtmarkerna fungerar också som naturens egna reningsverk bl
a genom att de binder kväve och fosfor. Färre våtmarker och
slingrande vattendrag bidrar idag till att det gödande kvävet
hamnar i havet med övergödning och döda havsbottnar som
följd.

Här kommer IVWF nu att ta krafttag. Vi kommer att ta fram
planer för ytterligare skydd av viktiga våtmarker. Vi kommer
att satsa på restaureringar av skadade våtmarker. Vi kommer
att fortsätta att väcka gamla fina fågelsjöar till nytt l8v ochvi
kommer att fördjupa kunskaperna om de outbyggda älvarnas
stora betydelse för det lokala djur-och väLxtlivet.

Våra satsningar rör hela Sverige. Från älvarna längs i norr till
Verkeån i Skåne och därför behöver vi ocksa hjälp frän Svenska
kyrkans församlingar i hela landet. Som ett stöd inför
midsommardagen föreslår vi följande text då kollekten skall
anbefallas:

"Ur vattnet skapades livet och vattnet kommer alltid att vara
förutsättningen för fortsatt liv. Fågelsjöns vattenspegel ,
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bäckens slingrande lopp, sumpskogens fuktiga värme och
kustlinjens tångbevuxna stränder dr hem för tusentals
arter.Från minsta lilla flygfä till storsta mal och säl. Människans
exploatering av naturen gör att många av de här miljöerna idag
mäste få hjälp för att bestä. Det är för att kunna ge den hjälpen
som'Världsnaturfonden finns. De pengar som dagens kollekt
kommer att ge, gär oavkortat till Världsnaturfondens viktiga
arbete för att rädda svenska våtmarker. Många bäckar små är
viktiga för djur-och växtlivet, men många bäckar små gör också,
enligt talesättet, en stor å. Minsta lilla gåva i dagens kollekhåv
ären liten bäck som tillsammans med andra blir till en stor och
livsviktig å."

Tack för att Du vill upplåta kyrkan för ett budskap om naturen
på midsommardagen!

I

L

.l


