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Världsnaturfondens uårinsamling 1995 ägnas åt det suenska odlingslandskapet. Ett landskap som

formats au uåra förfäder och som nw riskerar att negatiut förändras. De djwr och uäxter som är
beroende au liens och mulens marker kommer att försuinna - om ui inte hinner rädda dem i tid.
Här nedan skildras några exempel på Världsnaturfondens många räddningsprojekt för arter och
mili öer i odlingslandskap et:
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=

ffiffi§&ffiffi rmmmnamgmm
Många fågelarter har drabbats genom
miljoforandringar i det öppna landska-
pet. Storspoven minskar i jordbruks-
bygden, liksom skrattmås och tofsvipa.
Kornsparven håller på att försvinna
från Skåne. Kring många av dessa

fågölarter pågår dock'§7§7Fs rädd-
ningsprojekt. Att de lönar sig har visats
genom framgångsrika aktioner: T ex
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Runt om i landet bidrar W-§fF till att anlägga allmoge-
åkrar, som odlas för att rädda hotade ogräsarter, t ex
klätten (bilden). Med särskilt utsäde från Öland och
Gotland av bl a gotlandsråg finns nu ett nätverk av
sådana allmogeåkrar, som odlas på ideell basis.
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I dag hotas i varierande grad ca 300 kärlväxter
enbart i jordbrukslandskapet. Genom Projekt
Floraväktare samarbetar WI(F med ideella
föreningar och botanister för att värna om
hotade växter. Genom att stödja naturvårdare
och lantbrukare bidrar vi till vården ay "bon-
dens följeslagare", de växter som hotas genom
jordbrukets omvandling.
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Projekt Brunkulla, som drivs i samarbe-
te med andra naturvårdsorganisationer
och hembygdsföreningar, har lyckats

rädda brunkullan, Jämtlands
landskapsblomma. Därmed
har också många slåttermil-
jöer kunnat bevaras i Jämt-
lands och Härjedalens leende
bygder - men mer insatser
behövs framöver!

${ffiTÅffiffi f}qdmgmm **t§m
I -$7§flFs forsknings- och räddningsprojekf
ingår hotade fiarilar, ofra indikatorer på

förändringar i miljön
(t ex dårgräsfjäril
och mnemosynefjä-
ril). Klockgroda och
grönfläckig padda
har drabbats av
utdikningar i Skånes
jordbruksbygder.

Hasselmusen är en annan skyddsling för
§(/§fF, liksom de svenska fladdermössen i
det förändrade kulturlandskapet.

har Projekt Glada säkrat gladan som art i Skåne, Projekt Ängs-
hök och Projekt I(ornknarr många viktiga lokaler på Öland.
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\7§(F arbetar också för att rädda gamla
hotade lantraser. Hit hör fjällkon, rödkul-
lan, gutefåret, horngumsen, ölandsgåsen,
gotlandsrusset, nordbiet och de enda
kvar:varande exemplaren av Vestlandsk
fjordfä - i Eddan kallad Ödhumla (den ko
som födde Ymer!).
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HoTADE Mluörn
smmmmgr*mgm
Slåtterängarna har alltmer försvunnit ur det svenska
landskapet - och med dem en mängd växter som är
beroende av hävd. §7§7F arbetar därför med flera pro-
jekt för att bevara slåttermarker, bl a i det gamla
odlingslandskapet på Gräsö i norra Roslagen, silängarna
kring Övre Svartådalen i Västmanland samt älvängarna
i Tornedalen. En mycket stor slåtterareal utgör vägkan-
ter och vägrenar. §(r\WF samarbetar därför med Vägver-
ket och SLU i Projekt Vägkanter, för att få en inhemsk
och naturlig flora av slåtterblommor längs våra vägar.
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När det svenska odlingslandskapet krymper, är det viktigt am dess djur och
växter också kan finna livsrum i städerna. Också vi människor behöver
"gröna lungor" för rekreation, frisk luft och naturupplevelser. \7§7F har dar-
för länge engaserat sig för våra närmiljöer. T." Plg.gh*PLgggkgYlLF hut
pägättiflera är f& att bevara södra och norra Djur-
gården, Haga/Brunnsviken samt Ulriksdal. Detta
bidrog starkt till riksdagens beslut 1994 om att avsärta
området till Sveriges (och världens!) första national-
stadspark. WWF vill även fortsättningsvis engagera sig
i både detta och andra närmiljöprojekt i Sverige.

. imrug:
Sedan flera är arbetar \XIWF för att hålla det öländska landskapet levande - alvaret, strand-
ängarna och mittlandsskogen. 1993 framlade'§7'§7F ett förslag till naturvårdsprogram som
vunnit starkt gehör och samarbete mellan markägare, myndigheter och naturvårdsorgani-
sationer. Mycket återstår att göra - men genom den aktionsplan som vi nu startat, hoppas
vi framöver kunna bidra till att bevara detta unika landskap för Europa.

HJÄ1P o§§ nÄoon oDUNG§TANDsI(APETI
Vi skulle kunna berätta mycket mer om vad vi vill göra för det svenska odlingslandskapet. Det är ett landskap som till-
kommit genom många generationers odlarmöda - och samtidigt varit livsrum för många arter. Dessa miljöer håller grad-
vis på att försvinna. Just Du kan hjälpa oss att bevara dessa miljöer och arter för framtiden. Vi hoppas därför mycket på
Ditt stöd och bidrag för detta viktiga ändamål!
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'.- Jn mycket omfattande forskningsverksamhet stöds av
'§7§7F för att kartlägga hur man på bästa sätt skall kunna
bevara pulsådrorna för allt levande i jordbrukslandskapet,
både växter och djur. Vikten av att behålla åkerholmar,
naturliga skogsbryn, dikesrenar, betning av olika slags
kreatur i hagmarker, naturliga inslag av vårmarker m m,
har visats genom dessa projekt och lett till utbildnings- och
studiematerial för odlingslandskapets brukare.


