Natur i Sproge
11. Klase fiskeläge, med liten hamn och flera fina fiskebodar, platsar även bra under
rubrikerna Kultur och Historia! I norr och söder vidtar betade strandängar som utgör rika fågellokaler och observera att det är fågelskyddsområde längs stränderna
del av sommaren. I hagen söder om Klase finns ett enkelt fågeltorn för den som
vill få lite vyer. Stora Karlsö ligger i nordväst och jo man skymtar faktiskt hjässan
av Lilla Karlsö också – spana över strandskogarna!
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12. Bosarve lövskog
Området mellan Stymnes i Sproge och Solsänget vilket gränsar mot Levide. Området utgör Gotlands största sammanhängande lövskogsområde. Syftet med naturreservatet är att skydda och vårda ädellövskogsområdet med dess rika fågelfauna samt lav-och svampflora.
Det smala landområdet mellan Mellingsmyr i norr och Mästermyr i söder har brukats kontinuerligt ända sedan stenåldern. Området ingick i det resursområde som
tillhörde stenåldersboplatsen vid dåvarande kust – ungefär i läge med nuvarande
Sproge kyrka.
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Från bronsåldern (ca 1800 f Kr) finns storråsen, och intilliggande gravfält. Under
järnåldern, vid tiden för Kr f, är jorden för första gången uppdelad på enskilda
gårdar och inhägnade. Från den tiden finns åtta synliga stengrunder i Solsänget,

de s.k. ”kämpgravarna”. I närheten av Stymnes finns helt unika åkrar, vilka har
kvar sina former från 1700-talet, t.ex. Rojraker.
Genom reservatet har Länsstyrelsen återskapat den vandringsled som tidigare
gick mellan Bosarve och Solsänget. Dessutom har det tillkommit en ridled, mer
eller mindre parallell med vandringsleden. Hembygdsföreningarna i Levide och
Sproge har i samverkan namngett vandringsleden till Solsvängen. Den invigdes
högtidligt våren 2013.

13. Rullen, badstrand
Hembygdsföreningen har ordnat tillfarten till denna oexploaterade strand med
Stora Karlsö i fonden. Få parkeringsplatser så kom gärna med cykel. Man får gå
en liten promenad genom hagen från P-platsen, och vara beredd på möten med
betande kor/tjurar, men för de som gillar en avskild långgrund sandstrand så är
det värt det!
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