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Baltic Wings är ett samarbetsprojekt runt mellersta Östersjön för att utveckla hållbar naturturism med fokus på fågelskådning. Syftet är att skapa nya inkomstmöjligheter på landsbygden. 
Projektet pågår 2018–2020. Verksamheten på Gotland finansieras av EUs regionala utvecklingsfonder och Region Gotland. På Gotland drivs projektet av Föreningen Närsholmen.
Läs mer på www.balticwings.org och www.narsholmen.nu
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Fåglarnas Gotland
Gotlands natur är fantastisk. Här finns de långa stränderna, betade 
strandängar, lummiga ängen och magra alvarmarker. Under vår och 
höst flyttar gäss, änder, vadare och småfåglar i hundratusental förbi 
centrala Östersjön, på väg till eller från sina häckningsområden i norr. 
Flyttfåglarna binder samman länderna runt Östersjön. Här hittar du de 
bästa fågellokalerna på Gotland, fåglarnas ö! 

1. Norsholmen. Vadarfåglar vår  
och sommar, örnar på vintern.

2.  Fardume träsk. Vassarnas fåglar: 
rördrom, brun kärrhök, lärkfalk.

3. Furilden. Spännande i sträcktider.

4. Asunden och Vägumeviken. 
 Vadare vid lågvatten vår och höst. 

Änder och doppingar vintertid.

5. Storsund. Häckande, vita  
ägretthägrar! Vassarnas fåglar. 
Fågeltorn.

6. Lina myr. Kornknarr och  
nattsångare. Sångsvanar, gäss 
och rovfåglar höst och vinter.

7. Kuppen, Östergarn. Flyttande 
prutgäss, vitkindade gäss,  
lommar, änder och måsfåglar.

8. Lausviken. Änder, vadarfåglar och 
örnar. Höst och vår tiotusentals 
vitkindade gäss. Två fågeltorn.

9. Hammaren. Vitkindade gäss, 
havsörn och kungsörn,  
övervintrande bergänder,  
salskrakar och doppingar.

10. Närsholmen. Vadare sommar 
och höst, häckande skärfläckor, 
gäss. Spännande småfåglar höst 
och vår.

11. Ronehamn. Vinterflockar med 
bergand och salskrake. Havsörn.

12. Grötlingboudd. Vitkindade gäss, 
änder och vadare under flytten. 
Häckande skärfläckor,  
kärrsnäppor och brushane. 

13. Faludden. Lommar, änder, gäss, 
vadare och måsfåglar passerar 
udden. Ovanliga småfåglar rastar.

14. Stockviken. Fantastisk vårlokal 
med alla färggranna simänder, 
gäss, hägrar, vadare, skräntärnor, 
måsar och rovfåglar. Fågeltorn. 

15. Muskmyr och Alvret. Rovfågel-
 område med örnar, vråkar, kärr-

hökar och falkar, även ovanliga 
som aftonfalk och ängshök. 

16. Hoburgen. Spännande året 
om. Ringmärkning vår och höst. 
Sträckande sjöfåglar, rovfåglar, 
småfåglar och ovanliga arter.

17. Näsudden och Burgsviken.  
Spännande småfåglar höst och 
vintern, t.ex. berglärkor, snö-

 sparvar, vinterhämplingar. Ibland 
hundratals salskrakar vintertid.

18. Nisseviken. Vadarfåglar från 
 början av juli och in på hösten.

19. Mästermyr. Vinterlokal med 
gäss, sångsvanar, mindre sång-
svanar, fjällvråk, örnar, blå kärr-
hökar, pilgrimsfalk och varfågel.

20. Stånga returvattendammar. 
Svarthakedopping, gråhake-
dopping, smådopping och änder. 

21. Stora och Lilla Karlsö. Öster-
sjöns enda fågelberg med sill-
grisslor, tordmular, tobisgrisslor, 
ejder, höksångare och rosenfink. 

22. Kronholmen. Ejdersträck i april 
tillsammans med gäss och änder 
ute över havet.

23. Paviken. Fågelsjö med simänder, 
rördrom, sumphöns, brun kärr-
hök och pungmes. Två fågeltorn.

24. Kappelshamnsviken.  
Änder i tusental om vintern:  
vigg, bergänder och salskrakar 
med lommar och doppingar.

Rödspov 

Kärrsnäppa

Spovsnäppa

Strandskata 

Rördrom Tofsvipa

Halsbandsflugsnappare	 Törnskata	 Årta

Svart	rödstjärt	 Rödhake Bläsand

Storspovar	och	skärfläckor	på	Närsholmen.

The Central Baltic Area is on 
the migration route for a large 
number of birds to and from their 
breeding grounds in the Arctic 
area. In spring ducks, geese, 
waders and passerines migrate 
through the area mainly from 
April to early June. In autumn the 
southbound migration follows 

mostly the same routes. The bird migration connects 
the countries around the central Baltic Sea with a 
shared responsibility for protecting the birds. The best 
birding sites on Gotland are shown on the map.


