Vingar är ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns
Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och
Naturskolan i Nynäshamn.
Projektet får stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och
Stockholms Skärgård) och kommer att pågå fram till september 2014.
Hör av dig till Pascale Lacroix (vingar@live.se, 073-691 47 47) om du
är nyfiken, intresserad eller har idéer som du vill dela med dig av.

Vingar
Ett projekt med två vingar
i en av Stockholms läns artrikaste och mest
värdefulla fjärilslokaler
Fjärilarnas Marker i Stora Vika,
Nynäshamns kommun

Hitta till Fjärilsstigen i Stora Vika, Nynäshamns kommun:
Kör väg 225 eller 73 och följ skyltning mot Stora Vika. Sväng in vid
vägskylten "Naturstig", vid infarten till gamla cementfabriken. Här
börjar stigen. Parkering finns vid kontorsbyggnaden.
Läs mer om projektet och Fjärilarnas marker:
http://www.nynashamn.se/Se--gora/Natur-och-parker/Naturvard/
Fjarilarnas-marker.html

Vin gar
Barnens Fjärilsstig
Vi involverar en ny målgrupp - barn och ungdomar - och
kombinerar naturvård, miljöpedagogik och friluftsliv.
Vi förbättrar tillgängligheten och attraktivitet på Fjärilsstigen
med en skyltning som lockar till kunskap och lek.
Under naturskoledagar får eleverna prova på naturvård och
en allmän röjningsdag arrangeras som riktar sig till barn och
familjer.

B a k

Möjligheternas Marker
Vi utforskar möjligheter att samarbeta med andra
verksamheter och föreningar utifrån deras behov och idéer.
Tillsammans planerar vi Fjärilarnas Dag i glädjens och
mångfaldens tecken.
Vi letar efter synergier och nya perspektiv.

g r u n d

Fjärilsstigen är en cirka 3 kilometer lång natur- och kulturstig
som går runt ett stort kalkstensbrott i Stora Vika, 10 km nordväst
om Nynäshamn. Tack vare kalken och öppna marker med god
solinstrålning och värme finns här en ovanligt rik flora där fjärilar
av många slag trivs.

Efter att kalkstensbrytningen upphört har markerna börjat
växa igen och det är ett hot mot många av de
växter som fjärilarna behöver. Röjning behövs för att återskapa
de öppna blomrika markerna som gynnar
fjärilarna.

Här finns möjligheter för barnen att lära sig med alla sinnen och
göra nytta i sitt närområde. Och det som är
bra för barnen, det är bra för alla.

Vi tror att det enda sättet att långsiktigt värna om
Fjärilarnas Marker och dess stora skatter är att engagera flera.
Nya konstellationer öppnar för nya idéer och verksamheter.

