REKREACJA W VATTENRIKET
Spędzanie czasu na świeżym powietrzu to prosty sposób na relaks i źródło przyjemności.
Na łonie natury jest nam dobrze zarówno w towarzystwie, jak i w samotności. Szwedzka
natura jest dostępna dla każdego. Latem, zimą, wiosną i jesienią. Każda pora roku ma
co innego do zaoferowania. Witamy w królestwie wody w rezerwacie Vattenriket!
NA KAWĘ I NA GRILLA

Wspaniałym sposobem na odkrywanie rezerwatu wodnego
Vattenriket jest zorganizowanie tam spotkania towarzyskiego.
W wielu miejscach w rezerwacie znajdują się stoły i ławki,
gdzie można przysiąść i coś przekąsić. Przy niektórych stoi
również grill. Wystarczy zabrać ze sobą drewno lub węgiel
grillowy.
Ciekawe miejsca: Norra Lingenäset, Ekenabben i Äspet.
Na kawę i na grilla

NA RYBY

W rzece Helge żyje wiele gatunków ryb – więcej niż w innych
zbiornikach wodnych w Szwecji. Aby móc łowić ryby, trzeba
wykupić kartę wędkarską. Można to zrobić w centrum
turystycznym naturum Vattenriket, Kristianstad i Åhus Tourist
Center oraz przez SMS. Obowiązują pewne zasady regulujące,
które ryby wolno łowić i kiedy. Część ryb jest bardzo rzadka,
np. sum, i obowiązuje zakaz ich połowu.
Ciekawe miejsca: Kanalhuset, Kavrö bro i Gropahålet.
Na ryby

NA SPACER

Rezerwat Vattenriket to piękna przyroda na wyciągnięcie
ręki. Wybierz się na spacer jedną z tras prowadzących po
rezerwacie Vattenriket. Trasy są oznaczone kolorowymi
słupkami. Jeśli droga prowadzi przez małe cieki wodne,
umieszczono tam kładki ułatwiające przedostanie się
z jednego brzegu na drugi. Przechodząc przez pastwisko,
należy zawsze prowadzić psy na smyczy i nie zbliżać się
do krów.
Ciekawe miejsca: Linnérundan, Norra Lingenäset i Hercules.
Na spacer

OBSERWOWANIE PTAKÓW

Rezerwat Vattenriket to doskonałe miejsce do obserwowania
ptaków. Zimą wokół rzeki Helge można spotkać wiele bielików.
Wiosną natomiast do ostoi Pulken w rezerwacie Vattenriket
przylatują tysiące żurawi. W całym rezerwacie znajduje się
wiele wieży do obserwacji ornitologicznych. Weź ze sobą
lornetkę lub wypożycz ją w centrum turystycznym naturum.
Ciekawe miejsca: Linnérundan, łąki Håslöv, Hercules i Äspet.
ków

Obserwowanie pta

Prawo Allemansrätten (prawo wszystkich ludzi) zezwala każdemu na swobodne poruszanie się w plenerze. Należy
jednak wykazać się szacunkiem wobec przyrody, nie wchodzić na teren prywatny oraz uwzględnić obecność
innych ludzi. Innymi słowy, nie wolno przeszkadzać ani niszczyć. Śmieci trzeba zawsze wyrzucać do odpowiednich
pojemników lub zabierać ze sobą i wyrzucać w domu. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących zasad
dostępne są w materiałach Svenska Naturvårdsverket (Szwedzki Urząd ds. Ochrony Środowiska).
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