PIĘKNE MIEJSCA W REZERWACIE VATTENRIKET
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Norra Lingenäset to piękny las liściasty w pobliżu
Kristianstad. Wiosną przecinające go ścieżki porastają
kwiaty, a ptaki śpiewają w koronach drzew.
Trasa spacerowa prowadzi do wieży do obserwacji
ornitologicznych z widokiem na jezioro Araslövssjön.
Amatorzy długich przechadzek również znajdą tutaj
coś dla siebie – rozległe pastwiska i las bagienny warte
bliższego poznania. Przy parkingu znajduje się toaleta
oraz duży stół i ławki. W pobliżu parkingu jest także
miejsce na grilla, z którego rozpościera się piękny widok.
Dojazd: Norra Lingenäset leży na północ od Kristianstad.
Należy podjechać rowerem, samochodem lub
autobusem miejskim, linia nr 1, do ulicy Albogatan
i przejść pieszo ostatni odcinek (2 km).

Ekenabben leży nad jeziorem Hammarsjön,
na południowy wschód od Kristianstad. To urocze
miejsce na piknik lub grilla, wędkowanie, obserwacje
ptaków lub po prostu spacer po pięknym lesie. Trasa
spacerowa przez las ma około 800 metrów i prowadzi
przez kładkę nad strumieniem. Na obrzeżach lasu
Ekenabben znajdują się ogromne, piękne dęby. Stamtąd
wiedzie ścieżka prowadząca do wieży do obserwacji
ornitologicznych, skąd rozpościera się widok na jezioro
Hammarsjön. Przy lesie Ekenabben znajduje się toaleta.
Amatorom wędkowania przypominamy o konieczności
posiadania karty wędkarskiej – do kupienia w naturum.
Dojazd: Las i miejsce wypoczynkowe Ekenabben
znajduje się przy dzielnicy Hammarslund. Z centrum
miasta można tam dojść pieszo albo pojechać na
rowerze lub autobusem linii nr 1. Dla zmotoryzowanych
turystów dostępny jest parking.

Vramsån to jedna z najpiękniejszych rzek płynących
przez rezerwat Vattenriket. Płynie od wzgórz
Linderödsåsen, wpływając do rzeki Helge. W rzece
Vramsån żyje wiele gatunków małży, owadów i ryb.
Przy starym kąpielisku w miejscowości Gärds Köpinge
można podejść bezpośrednio do wody. Tutaj rzeka
płynie leniwie, wijąc się pomiędzy pełnymi kamieni
brzegami porośniętymi dużymi kasztanowcami.
Przy kąpielisku jest parking, boisko trawiaste i miejsce
na grilla. Przypominamy o konieczności wykupienia karty
wędkarskiej (w centrum turystycznym Kristianstad).
Dojazd: Miejsce wypoczynkowe „Vramsån” znajduje się
w Gärds Köpinge. Można tam dojechać rowerem,
samochodem lub autobusem podmiejskim, linia nr 553.
Ścieżka dla pieszych biegnąca wzdłuż ścieżki rowerowej
do Vramsån oznaczona jest tablicą.

Äspet leży nad morzem w miejscowości Åhus. Oprócz
przepięknej plaży znajduje się tutaj także płytka laguna
– zakątek chętnie odwiedzany przez wiele ptaków. Obok
laguny stoją dwie wieże do obserwacji ornitologicznych.
W głąb lądu rozpościera się piękny las Kronoskogen,
poprzecinany wieloma ścieżkami. Przy plaży są toaleta
i parking, skąd można dojść do wieży obserwacyjnych.
150 m na południe od parkingu znajduje się miejsce na
grilla na piaszczystych wydmach przy drodze.
Dojazd: Äspet mieści się na południe od portu w Åhus.
Należy jechać ulicą Åvägen, a następnie
Snickarehaksvägen aż do plaży. Z centrum Åhus
dojeżdża autobus, linia nr 551.
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