Naturen omkring Aarsdale
Aarsdale er indrammet af klipper
med en undergrund af Svanekegranit. Den 120 km lange kyststi, der går rundt om Bornholm går
også igennem Aarsdale. Omkring Aarsdale er den fortrinsvis en klippesti.
Mod nord.
Følger man kyststien mod nord, mod Svaneke, vil man komme til at passere flere store runde
klippepartier, der er eroderede af vejret. Det eroderede materiale kaldes meget à propos ”Aarsdalegrus”. Flere steder dannes en lille strandbred med det rødbrune grus, et godt
badested for små børn.
Mellem den store granitsten, Hullenakke, afrundet af vind og vejr og det lille næs, Hestelekleven,
har Skovholmsbækken sit udløb. Her kan man i årets sidste måneder være heldig at se havørreder,
når de kæmper mod strømmer for at komme op til gydepladserne længere oppe i bækken. På
havsiden ved bækken gror Skælrod (april-maj), som er en relativ sjælden snylteplante.
På den anden side af Strandvejen over for Hestekleven, er der en klippeløkke, hvor der græsser
køer. Der er gravet en vandingsdam til kvæget, og dammen er også er en god biotop for Løvfrøer.
På engen ved dammen, kan man ofte om foråret se Ringdrosler, der fouragerer her inden deres
videre rejse mod yngleområderne i de skandinaviske fjelde.
Fortsætter man fra Hestekleven mod nord vil man efter ca. 1,5 km nå til Grisby. Her findes små
områder med strandeng, en biotop der er sjælden på Bornholm. På strandengene vokser der
Strandkvan, en flot skærmplante, der er meget rig på C-vitamin, og alt afhængigt af årstiden er der
mange fugle at se i dette område.
Aarsdales eget næs, Oren
Oren umiddelbart sydøst for Aarsdale Havn er et af de efterhånden sjældne tørbundsområde og
både entomologisk og botanisk interessant.
Om sommeren er der flere arter sommerfugle og usædvanligt mange humlebier, som haveejerne i
de nærliggende huse kan glæde sig over. Humlebien er en meget effektiv bestøver. Mange
nattrækkende fugle raster både forår og efterår på Oren.

Mod syd
er denne kyststrækning overvejende en klippekyst – en slags ”mini-skærgård” - med skær, bugter
og vige. Et smukt eksempel er den pynt, der hedder Skåret, lidt sydøst for Bavnehøj. Mellem
klipperne ligger små strandenge og strandrørsumpe. Melet Kodriver og Kantbælg er nogle af de
sjældne planter. Lidt inde i landet findes overdrevsområder og småskove, der nogle steder når
næsten helt ud til havet.
I krattet langs stien kan man om foråret høre med Nattergal, Løvsanger, Gærdesanger, Havesanger
og Munk. På de åbne områder, f.eks i området ved Gavlhalds skanse er der et tørt overdrev med
enebærbuske, som giver gode levesteder for Tornirisk og Gulspurv. Sidst på foråret kommer den
sjældne Karmindompap.
Mod vest
ligger Paradisbakkerne, som strækker sig videre til større skovområder.

Aarsdale er udgangspunkt – eller endestation for den 67 km lange højlyngssti, som blev indviet i
2020 og som går gennem Paradisbakkerne.
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hoejlyngsstien/

