Cykelrunda till Dalby Hage - Skrylle - Fågelsång

Lundarundor

Vi visar vägen till Dalby Hage
Naturupplevelser på vägen
I naturreservatet Billebjär finns en av
Romeleåsens högsta punkter och därifrån har
man fin utsikt över Lundaslätten. Många
lundabor badar i den lilla sjön som har uppkommit i stenbrottet. Skrylle är ett populärt
natur- och rekreationsområde med motionsanläggning, flera vandringsleder och Skryllegårdens restaurang, där man kan avnjuta en
god måltid.
Fågelsångsdalen, som Sularpsbäcken
rinner igenom, är rik på fåglar och växter; man
kan även finna fossil från den tiden när Skåne
var täckt av hav. Botaniskt intressant är även
Sularpskärret. Kungsmarken är en naturlig
betes- och slåtteräng med spännande flora och
fornlämningar från järnåldern.
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Strax utanför Dalby finns Dalby Hage som
består av en betesmark omgiven av
nationalparken Dalby Söderskog som är Skånes
äldsta national- park och naturreservatet Dalby
Norreskog.
Här är underbart vackert om våren när
vitsippor, gulsippor, hålnunneört, vårlök och
svalört tävlar om att lysa upp det gröna
rummet som bildas av lövkronorna från ask,
alm, ek och bok. Halva nationalparken
omsluts av en märklig och intressant jordvall
– Hästhagevallen – som är 1 650 m lång och
upp till en meter hög och som man tror kan ha
varit en gammal fornborg eller en bosättning.
Flera strövstigar varav en handikappanpassad
korsar Söderskogen.

Hålnunneört i Dalby Söderskog.

Cykelväg
Från Stortorget kan man följa den gula
cykelleden mot Dalby via Linero eller den lila
cykelleden (Hardebergaspåret) mot Mårtens
Fälad och vidare till Södra Sandby. Ytterligare
ett alternativ är att vid Linero ta vägen över
Hardeberga by (backig och på vissa ställen
smal väg) och sedan följa vägen via Rögle
dammar till Dalby Hage. Föredrar man en lång
och härlig nedförsbacke framför en tuff
uppförsbacke ska man välja att cykla från
Dalby till Södra Sandby istället för tvärtom.
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Värt en paus eller omväg
I den lilla bykärnan i Hardeberga by finns
kyrkan från 1200-talet. I närheten finns Rögle
kloster som startades 1956 av dominikanersystrar. Klostret har ett gästhem och välkomnar alla som vill vara med i gudstjänsten.
Nordens äldsta bevarade stenkyrka Heligkorskyrkan i Dalby är från 1000-talets mitt.
På den tiden var Dalby ett danskt biskopssäte.
Fiske
Rögle dammar är ett populärt fiskevatten
som består av fem dammar. Telefon 04658753 eller 046-146047.
Lästips
• Äventyret väntar runt hörnet – LNF
• Upptäck naturen i Skåne – Skånetrafiken
• Cykelturer i Sandbytrakten – biblioteket i
Södra Sandby
Länktips
• www.skryllegarden.se
• www.naturvardsverket.se (Natur och
naturvård)
• www.naturskolan.lund.se (Uteklassrum)
• www.lundabygden.snf.se

Den här kartan finns på cykelkommunens hemsida:
www.cykelkommunen.lund.se
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