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s midsommardagen. Den dag som blivit en så stark

koppling mellan Världsnaturfonden och Svenska kyrkan.
Midsommardagen-eller Världsnaturens Dag- som den också
heter-är dagen dä allt fler församling ar anbefaller kollekten till
Världsnaturfondens viktiga räddningsarbetert i Sverige. Förra
årets kollekt inbringade fantastiska 54O OO0 kr.

*"2

Årets tema för Världsnaturfonden är Vätmarker. Det handlar
om sjöar och vattendrz5, men också om myrar, mossar, kärr,
sumpskogar och även grunda havsvikar. Våtmarkerna har en
enofin Uetyaetse för den biologiska mångfalderX6om livsrum,
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som skafferi, som skyddsrum;e(c för en stol'
äxtarter. föstörelse av

vatmarker enom utdi fororen in{,
övergödning utgör ett"-av de

största hoten mot artfikedomen i Sverige.
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.- Våtmarkerna fungerar också soffr näturent egna reningsverk h[
a genom att de binder kväve och fosfor. Färre våtmarker och

tstirrgrärrdd vattendrag bidrar idag till att det gödande kvävet
hamnar i havet, med övergödning och döda havsbottnar som
föud' 

vaÅ{*'J-l''&

Här kommer lffif' nu att ta kraft tag. Vi kommer att ta fram
planer för ytterligare skydd av viktiga vätmarker. Vi kommer
äTt-m-tsa på restaureringar av skadade våtmarker. Vi hommgr
att fortsatta att väcka gämla fina fågelsjöar tilI nytt tdv octjvi
kommer att fördjupa kunskaperna om de outbyggda älvarnas
stora betydelse för det lokala djur-och växtlivet.

Våra satsningar rör hela Sverige. Från älvarna längs i norr till
Verkeån i Skåne och därför behöver vi också hjälp från Svenska
kyrkans församlin af om ett stöd inför
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kn in'$, to rrl äg gn i r', ä,
etc är aktivitet€f som

,L""

L

ap m i e vi 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
kustlinj ens tångbevuxna stränder "*Ar hem för tusentals
arter.Från minsta-lilla flygrä till störstdf{åt och säl. Människans
exploatering av naturen gör att många av de här miljöerna idag
måste ra hjäIp för att bestå. Det är för att kunna ge den hjälpen
som'Världsnaturfonden finns. De pengar som dagens kollekt
kommer att ge, går oavkortat till Världsnaturfon4e-qp viktiga
arbete för att rädda svenska våtmarker. Många päckaf',§*1gglär
viktiga för djur-och växtlivet, men många bäckar'små gör ökså,
enligt talesättet, en stor å. Minsta lilla gåva i dagens kollekhåv
ä*, liten bäck som tillsammans med andra blir till en stor och
livsviktig ä."L
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