Välkommen till Klintaskogen
Rik ädelövskog
N

Större delen av naturreservatet Klintaskogen täcks av högvuxen
grovstammig bokskog. På våren blommar vitsipporna i mattor,
för att senare ersättas av gulplister och skogsbingel. På de
delvis kalkrika jordarna växer också mer ovanliga örter som
ramslök och vitskråp. Längs stranden växer på gammal sjöbotten
en askskog, med ett mycket artrikt buskskikt. Det finns också
områden med relativt ung ekskog.

Från slåtteräng till skog

Det område som idag kallas Klintaskogen var under första
delen av 1800-talet slåtteräng. Så småningom övergick marken
från Klinta by till kyrkan och skogsbruk inleddes.
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön, då ytan sänktes
med 1,5 meter. Det tydliga hak man idag ser parallellt med
sjöstranden är den gamla strandklinten.

Gammalt stenbrott

Runt sekelskiftet bröts röd och vit sandsten i södra delen av
reservatet. Stenen skeppades på pråmar till Fogdarp. Härifrån
kunde den sedan transporteras vidare med järnväg. Udden i
södra delen av reservatet är troligen resterna av en pir.
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Naturreservatet Klintaskogen bildades 2004 och omfattar ca 23 ha, varav
8 ha är vatten. Syftet med skyddet och bevarandet är att bevara och utveckla
områdets lövskog med dess karaktäristiska växt- och djurliv, samt att
informera om områdets natur och kulturhistoria. Äldre bokskog på näringsrik
mark är känd för att ha stora botaniska och zoologiska värden. Denna
skogstyp, liksom den strandnära lövskogen, är ovanliga i trakten och bidrar
till en rik biologisk mångfald i området.
Strandklintens skärning är av geovetenskapligt riksintresse.
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk
av skyddade områden, Natura 2000.

Spår från ett tropiskt hav

Sandstenen och de övriga bergarterna i området bildades för
ca 400 miljoner år sedan. De är på sina ställen mycket
fossilrika.Vid den här tiden, som kallas silur på den geologiska
tidsskalan, låg Sverige vid ekvatorn. De djur vi idag kan se
rester av som fossil, levde i ett grunt tropiskt hav.

Vill man komma ned till strandkanten är det lättast i norra
delen av reservatet. Om man följer den stig som leder ned till
sjön här, passerar man resterna av en gammal linbastu.

Länsstyrelsen i Skåne län

Vitskråp (Petasites albus)

Ramslök (Allium ursinum)

Gulplister (Lamiastrum galeobdolon)

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat särskilda
bestämmelser.
Inom reservatet gäller förbud att:
- gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada
block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,
- plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor och lavar,
- bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och
buskar,
- inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
- utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur,
eller på annat sätt skada djurlivet,
- göra upp eld,
- framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon,
- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
- rida eller köra med häst,
- tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,
- parkera annat än på för ändamålet avsedda parkeringsplatser,
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig
anordning,
- anordna tävling, läger- eller övningsverksamhet,
- på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare,
musikinstrument eller dylikt,
- lägga upp båt eller annan farkost.
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