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ቡን ምስታይን ስጋ ምስላውን(ምጥባስ)
ንቫተንሪከት ብሓደ ደስ ዘብል መንገዲ ተስተማቕሮ ኣብ ተፈጥሮ ምስ ካልኦት ኴንካ 
ብምዝንጋዕ እዩ። ኣብ ናይ ቫተንሪከት መብዛሕትኦም ናይ በጻሕቲ ቦታታት ኮፍ ኢልካ 
ክትበልዓሉ እትኽእል ጣውላን ኮፍ መበልን ኣሎ። ገለ ካብኣቶም መስለዊ እቶን እውን 
ኣሎዎም። ናትካ ዕንጨይቲ ወይ ከሰል ተማላእ። 
ምኽሪ ዝብጻሕ ቦታታት፦ ኖራ ሊንገኔሰት፣ ኤከናበንን ኤስፐትን

ዓሳ ምግፋፍ
ኣብ ፈለግ ሀልገ ኦ ብዙሓት ዓይነት ዓሳ ኣለዉ። ካብ ብዙሕ ካልእ ቦታታት ናይ ሽወደን 
ንላዕሊ። ክትገፍፍ ንኽፍቀደካ፡ ናይ ዓሳ መግፈፊ ካርድ ክትገዝእ ይግብኣካ። እዚ ኣብ 
ናቱሩም ክትገብሮ ትኽእል። ናይ ቫተንሪከት፣ ክሪስትያንስታድን ኦሁስን ማእከል ቱሪስት 
ብመንገዲ ኤስኤምኤስ። ብዛዕባ ኣየኖት ዓሳ ክግፈፉ ከም ዝፍቀድን፡ መዓስ እዋን 

ክግፈፉ ከም ዝፍቀድን ሕግታት ኣሎ። ሓደ ሓደ ዓሳ ኣመና ፍሉያት እዮም። ንኣብነት  
ዓሳ ድሙ፣ ንሳቶም ክግፈፉ ኣይፍቀድን እዩ። 
ምኽሪ ዝብጻሕ ቦታታት፦ ካናልሁሰት፣ ካቭርኦ ብሩን ግሩፓሆለትን።

ብእግሪ ምጕዓዝ
ኣብ ቫተንሪከት ተፈጥሮ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ቫተንሪከት ዝብጻሕ 
ቦታታት ብእግርኻ ተዛወር። ሕብሪ ዝተለኽዩ ዓንዲ መንገዲ ይሕብሩ። ኣብ’ቲ ማይ ዘለዎ 
ንምሕላፍ ዝሕግዝ ናይ እግሪ መተሓላለፊ ድልድል ኣሎ። ኣብ’ቲ ማል ሳዕሪ ዚምእርራሉ 
እንተ ኣቲኻ፡ ንኸልቢ ብመእሰሪ ሕዞ። እብተን ጥቓ ላም እውን ኣይትቕረብ። 
ምኽሪ ዝብጻሕ ቦታታት፦ ሊነሩንዳን፣ ኖራ ሊንገኔሰትን ሄርኩለስን

የዕዋፍ ምዕዛብ
ቫተንሪከት የዕዋፍ ንምርኣይ እቲ ዝበለጸ ቦታ እዩ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከባቢ 
ሀልገ ኦ ንስሪ ባሕሪ ትርኢ። ኣብ እዋን ጽድያ ብኣሽሓት ዝቑጸራ ግሩስ (ዓይነት ዑፍ) 
ናብ ፑልከን ናይ ቫተንሪከት ዝብጻሕ ቦታ ይመጻ። ብዅሉ ሸነኽ ቫተንሪከት ብዙሕ የዕዋፍ 
መዐዘቢ ግምቢ ኣሎ። ሚኒኮሎ ተማላእ ወይ ካብ ናቱሩም ተኻረ። 
ምኽሪ ዝብጻሕ ቦታታት፦ ሊነኣሩንዳን፣ ሆስሎቭስ ኤንጋር፣ ሀርኩለስን ኤስፐትን 

ኣዕዋፍ ምዕዛብ

ቡን ምስታይን ስጋ ምስላውን(ምጥባስ)

ብእግሪ ምጕዓዝ

ተፈጥሮ እቲ ዝቐለለ ምንጪ ናይ ሓጐስን ምዝንጋዕን እዩ። የዕሩኽ ትረኽበሉ ወይ ንበይንኻ ክትኮነሉ እትኽእል ቦታ። ናይ ሽወደን ተፈጥሮ ንኵሉ ሰብ 

እዩ። ክረምቲ፣ ሓጋይ፣ ቀውዒን ጽድያን ነፍስ ወከፍ ክፍለ ዓመት ዝተፈላለዩ ተመክሮ ይጋብዙ። ናብ ቫተንሪከት ብደሓን ምጹ!

መሰል ኵሉ ሰብ፡ ንዅሉ ሰብ ኣብ ተፈጥሮ ነጻ ኴይኑ ንኽንቀሳቐስ የኽእሎ። ኴይኑ ግን ኣብ ተፈጥሮ፣ ዋናታት መሬትን ካልኦት በጻሕትን ሓልዮት ክንገብር ኣለና። እዚ ንዘይምርባሽን 
ዘይምብልሻውን ይምልከት። ኵሉ ጎሓፍ ኣብ መኣከብ ጎሓፍ ክትድርብዮ ከምዘለካ ኣስተብህል፡ ወይ ካብ’ቲ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ንገዛኻ ሒዝካዮ ኪድ። ነዚ ንዝምልከት ብዝያዳ ንምፍላጥ 
ሓበሬታ ካብ ናይ ሽወደን በዓል መዚ ኣካባብያዊ ሓለዋ ኣንብብ። 

ዓሳ ምግፋፍ

http://www.vattenriket.kristianstad.se

