FAKTA

Vasasjöslingan

Området får sin speciella karaktär genom de omfattande vattensystemen. Här finns gott om humusrika småsjöar med järnhaltigt vatten. Hotande igenväxning ger upphov till mängd små, sumpiga kärr och
sanka mossmarker.
Låga rullstensåsar, bl a längs Vasasjöns sydsida, hjälper till att ge lanskapet sin speciella prägel. Här trivs
ovanligt rika bestånd av enbuskar i alla varianter och
former.

Vasasjön
Vasasjön med sina vassruggar och små idylliska vikar
är från början ingen naturlig sjö utan ett resultat av den
kanal som avvattnar Bihagasjön i sydväst. Kanalen,
som enligt traditionen grävdes av svenska krigsfångar
på 1500-talet, fortsätter på östra sidan av sjön.
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Vid Bjersgård, ett par kilometer norr om Klippans
tätort, går gränsen mellan slättbygd och skogsbygd. Här börjar ett område, något ”vildare” än
Rönneådalens, och hit förlägger gärna klippanborna sina söndagspromenader.

Vatten har i alla tider fascinerat och lockat till lek

Bjärsgårdsområdet
I Bjärsgårdsområdet finns en del bebyggelse,
huvudsakligen i anslutning till bilvägarna. Ett stort
antal torpruiner och numera halvt nersjunkna stengärdsgårdar vittnar om att den magra jorden brukats
och betats under lång tid.
Att området är gammal kulturbygd märks även på
ännu äldre kulturminnen, de två s k Stjärngravarna.
Dessa gravar från yngre järnåldern (500-1050 e kr),
utmärkta av stenläggningar i form av treuddar, ligger
tillsammans med en domarring på en udde på norra
sidan av Vasasjön.
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Kanalen var ursprungligen avsedd att förse Bjersgårds
hammarsmedja och kvarn med vatten via den numera
torrlagda Smedjedammen. En annan uppgift var att
föra vatten till de många fiskdammarna i området.
Sångsvanar är vanligt förekommande såväl kring
Vasasjön som i hela Bjersgårdsområdet
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Djurlivet
Av de större däggdjuren förekommer älg, rådjur och
grävling. Av fåglar syns grågäss, kanadagäss, häger,
enkelbeckasin och rörsångare. Knölsvan, knipa och
storkrake kan påträffas i Bihagasjön.
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