Vandra i Vattenriket
Näsby fält, Linnérundan och Ekenabben
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LINNÉRUNDAN —
Rundan är 6 km.
Linnérundan är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för 250 år sedan. Här kan du fortfarande uppleva delar av det landskap
som Linné beskrev. Starta vid naturum Vattenriket (7). Gå över bron till Tivolibadet och fortsätt norrut till Kanalhuset (8), Vattenrikets första utemuseum. Här
finns chans att se kungsfiskare på vintern. På sommaren kan du blicka ut över
kärrhökens domäner.
Från Kanalhuset fortsätter stigen längs Kanalhusspången genom täta videsnår och vidare ut på strandängarna. Stanna till och blicka ut över fågellivet från
Isternäsplattformen (9). Fortsätt till Lillö borgruin (10), resterna av en medeltida
borg. Nyckel lånar du på naturum. Strax intill ligger Lillö Kungsgård där storken
häckade på 1940-talet. Fortsätt längs vägen och sväng vänster vid vallen.
Längre fram passerar du en kulle som döljer resterna av Härlövsborg (11).
Under medeltiden fanns här en träborg och under 1600-talet en skans. Härlövsborgstornet (12) ger fin utsikt över Isternäset. På vägen dit passerar du vattenfyllda lertag. I den fuktiga lövskogen kring dammarna häckar mindre hackspett.
EKENABBEN …
Naturum – Ekenabben 5 km
Rundan på Ekenabben 800 m
Längs Helge å och Tivoliparken (13) växer den sällsynta gullstånds. I juliaugusti blommar de gula prästkrageliknande blommorna i åkanten. Promenaden fortsätter under väg E22 och vidare längs Hammarsjöns norra strand
och Hammarslundsvallen (14).
Vallen byggdes på 1860-talet av den engelske ingenjören Milner. Archimedes
skruv (15) användes för att tömma Nosabyviken. Utan Hammarslundsvallen
skulle det som en gång var Nosabyviken ligga under vatten idag.
I början av 1900-talet var Ekenabben ett nöjescentrum med en stor danspaviljong. I dag är den ett populärt utflyktsmål med månghundraåriga ekar och
en fin alsumpskog. Det är lätt att ta sig runt med rullstol och barnvagn på den
tillgänglighetsanpassade spången (16) och stigen. I området finns även en
fiskebrygga (17), rastbord, grillplats och toalett anpassade för rullstolsburna.
På våren dekoreras vattensamlingarna med vattenblink och svärdslilja. Skogen är rik på svampar och insekter. Längst ut på Ekenabben växer de gamla
ekarna som gett namn åt platsen. En stig leder till ett fågeltorn där du kan se
ut över Hammarsjön.

Naturum Vattenriket 044–13 23 30, vattenriket.kristianstad.se
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NÄSBY FÄLT — (Stigarna kan ha annan färgmarkering i fält)
Lilla rundan runt Norra Lingenäset 700 m
Norra Lingenäset – Aludden, tillbaks över betesmarken 2,7 km
Norra Lingenäset via Aludden – Näsby gård 3,7 km
Näsby gård – Västra Fäladen 1,6 km.
Näsby fält bjuder på härligt omväxlande natur. Här vandrar du genom
sumpskogar, öppna ängsmarker och rika ädellövskogar längs Araslövssjön.
Vid Norra Lingenäset (1) växer en fin ek- och hasselskog. På våren trängs
sippor och vätteros i backarna och brun kärrhök och grågäss häckar i vassarna.
Fortsätt söderut längs stigen till Södra Lingenäset (2), som domineras av
ädellövskog med stora lindar, askar och ekar. Njut av vårens svarthätta, näktergal och trädgårdssångare. I maj doftar ramslöken längs stigen. Vinbergssnäckorna trivs i myllan.
Snart kommer du till Aludden (3), en låg höjdrygg med alar, grova ekar och
askar. Vid Araslövssjöns strand, väster om Näsby gård, ligger Franckes udde (4).
Här rastar gäss och med lite tur får du se en fiskgjuse fiska.
I södra delen av Araslövssjön ligger Lerduvetornet (5) med utsikt över sjön
i norr och Västra fäladen och Lillö i söder. Pungmes och rosenfink håller till i
kanten mellan sjön och skogen.
Nu kommer du fram till Västra fäladen (6), en del av stadens gamla fuktiga
betade fäladsmarker. Här kan du ta stadsbuss till Kristianstads centrum.

