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KLOCKARESLINGAN

FAKTA

Åslingan
Åslingan utgår från Elfdalens Motionsanläggning
som ligger i anslutning till campingplatsen i tätortens östra del. Slingan är 3 100 m lång (väljer du
den del av slingan som går norr om Bäljane å blir
sträckan i stället 3 600 m).
Slingan som delvis löper längs Bäljane å bjuder på
massor av fina naturupplevelser. Här kan du med litet
tur både hitta ugglor av olika slag och stor häxört.
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Bäljane å
Ån har sina källor i mossarna söder om Bälingesjön i
Perstorps kommun. Flera tillflöden gör att den 25 km
långa ån ökar i bredd på sin väg genom landskapet. I
Klippans kommun dyker den upp vid Hyllstofta och
loppet följer i stort sett gamla väg 21. Vid järnvägsviadukten väster om Klippans tätort mynnar ån ut
i Rönne å.
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Fiske är ett populärt nöje längs Bäljane å

finns också i området. Den mindre hackspetten är
knuten till äldre, gärna murkna lövträd och är
egentligen på tillbakagång i Sverige.
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Skvattemölla

Fågellivet
Området hyser en rik och varierad fågelfauna där arter
som mindre hackspett, vattenrall och brun kärrhök
glädjer oss mest. Ugglor, som katt- och hornuggla,

Floran

Start: P-platsen S om Klockarebacken
Längd: 1 100 m

I området finns en mycket speciell flora där de s k
ruderatväxterna dominerar, d v s växter som på något
sätt speglar mänsklig påverkan. Vissa av dem har
färdats långväga innan något frö kunnat gro i området.

Höjdskillnad: 15 m
Markering: Röd färg
Tillgänglighet: Ej barnvagn
Omärkta stigar:
Infotavlans plats:
Hundlatrin: Vid markering

Foto: Patrik Axelsson

Parkering: Ja, vid slingans startplats
Man kan också glädjas åt mindre vanliga växter som
hedblomster som är betydligt vanligare på Österlens
sandiga ängar. Orkidén skogsknipprot är alltid trevlig
om än inte så ovanlig. Prästkrage, blåklocka och
rödklint är vanliga på de magra betesmarkerna utmed
ån, men stor häxört får dock anses vara den mest
ovanliga arten.

Är man uppmärksam kan det ibland hända att man
får syn på en ekorre bland trädtopparna

För allas vår trevnad:
Håll din hund kopplad och använd
gärna de uppsatta hundlatrinerna.
Post: Klippans kommun, 264 80 Klippan. Besök: Trädgårdsgatan 12, Klippan. Tel: 0435-280 00. E-post: kommun@klippan.se

