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NATURA 2000OMRÅDE
Välkommen till Marsviken-Marsäng

mot
Nyköping

Marsviken-Marsäng är ett stort
ängs- och hagmarksområde med
strandängar och grunda havsvikar. Hit kommer många fåglar
för att rasta eller föda upp sina
ungar. Sällsynta växter trivs
också i det här landskapet.

Sältingen

Syran

Boholmen
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ängre tillbaka i tiden slogs gräset
med lie, torkades till hö och förvarades i ängslador inför vintern. Efter
att slåttern upphörde har djur betat
på strandängarna precis som de kor du
kan se här idag. Det är betesdjuren
som håller landskapet öppet och bidrar till
den stora biologiska mångfalden.

Marsviken
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öppna artrika gräsmarker där det är lätt att ta sig fram. Om du går söderut mot
vattnet kommer du till tre bergshöjder med fin utsikt över omgivningarna.
Dvärgarun (Centaurium pulchellum)
är en liten späd växt som inte blir
högre än 10 cm. Den växer ofta nära
vatten och blommar från juli till
september med små rosa blommor.

Majviva (Primula farinosa) blommor
i maj-juni med röda eller blekvioletta
blommor. Majvivan trivs på kalkrika
fuktängar och stränder.

Här är du
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Natura 2000-område

Betad strandäng

Bilväg

Trädklädd betesmark

Parkering

Åkermark

Fågelskådning
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Marsviken-Marsäng is a large area
of pastures, shoreline meadows
and shallow sea inlets. Many birds
come here to rest or to feed their young.
Thriving in the entire area are many rare plants
which need just this sort of environment in
order to survive. There is also much biodiversity
on the rock outcrops. It is a good place to sit
down on a smooth-worn outcrop to enjoy the
birdlife and the view over the water.
Marsviken-Marsäng is included in Natura 2000,
the European Union’s network of natural areas
that are especially worthy of protection.
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Welcome to Marsviken-Marsäng

Life Coast Benefit

Fakta om Marsviken-Marsäng
Kommun: Nyköping Areal: 121,7 hektar
Markägare: Privat Fastställt: 2006
Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Mer information: telefon 010-223 40 00
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Marsviken-Marsäng ingår i EU:s nätverk av
särskild skyddsvärd natur, Natura 2000. Skylten
är producerad med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life +.
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Gulärla (Motacilla flava) är en insektsätare som trivs i öppna landskap
och ofta häckar nära vatten. Gulärlan
placerar sitt bo på marken, väl dolt
i vegetationen.
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Öppna betesmarker. Hagarna i den norra delen av Marsviken består av
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I hela området trivs många sällsynta växter
som behöver den kortbetade gräsmarken för
att överleva. Även på berghällarna är mångfalden stor. Här är det fint att slå sig ner på
en blankslipad berghäll och njuta av fågellivet och den vackra utsikten.

Granö

PRODUKTION : JG MEDIA 21

De grunda vikarna och vidsträckta strandängarna uppskattas av många olika fåglar
som hittar mat-, bo- och rastplats här. Över
Marsäng går ett stråk där rovfåglar passerar
vår och höst. En del av dem stannar till för
att jaga i de öppna markerna.
Marsviken är dessutom en mycket viktig
barnkammare för flera fiskarter. Det uppskattar havsörnen och andra fåglar som letar
efter mat i vattnet.
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