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Sid 3 

 

 Tierps  تييربأهال وسهال بكم في الطبيعة الرائعة في 

 

كيس الطعام  َجفّزعايش مسااااااات ال الر الراوعة ومسااااااات مهاااااوير وجفات النزهات في  اااامار  وب  د  

ساحل بحر باثينيان ذو ال تييربفالمغامرات ملجلدة على مقربة منك  تِحد بلدية  –وا طلق في مسيرة اك هاف 

 قطلو الخ ب  ماال ومن الهرق هناك  اخبيل غير مزدحم  تمّهى باتااه  قاط المهاهدة ذات المناظر الخ بة 

م داد السااااحل الير يرحب بك بفتااابات االسااا حمام طليلة على ا في مسااايرةاذهب  و  ألبعد مدى، حاسااايساااك 

 والكثبان اللاسااعة ف ن هناك ساااحرة يديمةالدافئة ومساااحات واسااعة كافية للاميإ  وكذا كنت تهاا اق كلى غابات 

حيث يمكنك  ن تصااااااغي كلى  دارات طير الكركي  Florarnaمسااااااااات على ام داد عدة  ميار في فللااا ا 

هما من  فتاال ملايإ الطيلا  Vendelsjönوفندلهاالن  Ledskär لحدة  كن ليد اااابر عن العَ ال ي ت   المن هاار

ف ساافلر وهلا األواكيد هوهرة السااحلب  في بل د اااايت ال ي تزهل ااك هااوال ي تمنحك فرصااة في السااليد 

 بلحيث تقا تييربفي  طبيعيا جمي مكا ا  24 ير اادك كلىبامالفا الخ ب في  اافر مايل ه ياا   كن هيا الدليل 

 خليط ااوإ من البحر واألااضي والسمار واألاض جنلبا و ماال  
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Sid 6 

 

 صيادينى المسار في الطبيعة الخالبة وقر -فوجلسوندت  – 1

 

 رزهوو األمواج هديرش يفي أكبر قرية صااااايادين في أوبالندع أو  ا تجول بين األكواخ السااااااالية الجميلة

مزيجا  Fågelsundetطبيعي. تعرض فوجلسااااوندت المسااااار الالخضااااراى  لت امتداد  األوركيد والضاااا اد 

 والطبيعة. االستمتا  بالثقافةخالبا من 

 

طبيعي  ساامفي  المهيالمساا الطبيعي في فلجلسل دت الير يقإ مبا رة غرب فلجلسل دت كمكا ية لك يلفر 

 تلجد بفا التااااافادض الختااااارار المسااااااا ما بين بحيرات صاااااغيرة حيث ي عرج، كيللم ر 2جميل على ام داد 

قة العمي وعبر غابات   اااااا الصااانلبر واألااضاااي ذات الفتااابات الصاااغيرة ال ي تنمل فيفا   اااااا ال نلب

س قابل هتبات جبلية  Hållnäskustenوالسفلر الخترار على ام داد الهاطئ  عند ساحل هللنيس كلس ن 

اا   في كالفيكن ومنحلتة ذات ا ساااياب  اعم وسااافلر الهااااطئ الغنية باألوهاا و دغار  اااايرات  ااالك القصاااّ

Kallviken  ب مكا ك  ن تسااامإ  قيق التااافادض اب دار من  ااافر مايل  ،الختااارار الناداة تكثر التااافادضحيث

ه ياا  وح ى من صاااف الصااايف  خ ر هيه الف رة ت امإ اليكلا في الازر الدافئ من البحيرة حيث ي نافسااالن 

التاافادض مرتفعا كلى داجة عالية بحيث يمكن سااماع   ويكلن  قيق مإ بعض وينفخلن  كياس  عنايفم البيتااار

ملجلدة  يتااا لايبا   ما العلقة الطبية ف  فا تحب مياه التاافادض الختاارار الغنية بالكلس وعلى بعد كيللم ر تقر

 كن وجبة، حيث ص دمار التااااافادض واألساااااماك  حناك مافزة بأسااااانان حادة تم العلقة ث ثةلفيه في كالفيكن  

 سنة كاملة  لمن الدمار تكفيفا  واحدة

  



 

 

Sid 7 

 

   كن النلض المسااامى وهرة األواكيدحلر األااضاااي السااابخة ب مكا ك ال معن بعهااارين  لعا مخ لفا من وهلا 

   ما واحد سااااكلجس  يكل هل األكثر  اااايلعا بلل   البنفساااااي الماول ل حمراا وال ي ت امإ سااااليا على جيض

 وهاا  ا على جيض  يصر  تف ّحولكن وهرت   ف ح لل   بيفةالنلض المسمى يل افرو ماايا  يكل ففل من فصيلة 

تملو    ما فصااايلة ساااكلجس كنيبي بروتن ففي كبيرة الحام  –هحزيران  يلليل -النلعين ما بين  ااافر يل يل 

وتف ّح في ويت م أخر من  اافر يلليل هتملو   عند ال معن عن يرب يرى المرر  ن  للان الزهرة ت غير ما بين 

 أليلاساااي مإ احيق المإ في داخل  اافة  ااكلفا كالزبدية    ما النلض الللن األختاار كلى الللن األحمر والبنف

بزهلاه البيتااااااار وااوح   الراوعة ففل معروف لدى العديد من الناس  كن جميإ وهلا من  واكيد الفرا ااااااة 

 تخلق   اااااا جاا المار حيث يزخر دغل الهااااطئ بالنباتاتو  بقطاففاوال يسااامح  محميةاألواكيد في الساااليد 

تربة خصاابة ينمل فيفا عهااب باايس وبنفساااية الغابات وثماا الكهاامش األساالد  ب مكا ك  ن ترى هنا هالنغت  

ينسااااام الطير و يتااااا مخ لف   لاض األ ااااااا مثل المران الباسااااق والداداا وكرو الطيلا و ااااار الغبيرار  

ت الير الصل صلت ال غريد  بهكل مكثف في  فاية  فر مايل ه ياا   يهاب ويغردفي دغيلة الساحل  الهادر

اا وتل   تيت تيت تيتينام عندما يحرك المرر حبة باوالر في حاوية معد ية ه ك القَصاااا  لل مإ وت كاثر  باتات  ااااَ

ام داد  علىثمااها ذات الللن البرتقالي الماول ل صاافراا على سااطح البحر األواق في  اافر سااب مبر ه يللر 

هب  جزيرة هللنيس ه ساحل المف لح ل س  بمساعدة والف  ون   ال ّصاا تغيي   بنف يمكن  ن يدبر  ار  لك الق

البك ريا ال ي تامإ الن روجين في جيواه  وبفتل  ار  لك القّصاا تحصل  اض الهاطئ الفقيرة بالمعادن 

 على ساااماد مما ي يح لعدد كبير من النباتات  ن تنمل هناك  كذا  ادت االسااا م اض باألللان الخ بة للزهلا عليك

 ن تسير في مهلاا على سفل الهاطئ الير تنيره الللن األبيض لزهرة  ال اسيا والللن األصفر من الخرخاش 

 واالحمر من وهر السن اايلم ووهرة اليؤ لن ووهلا األواكيدا الاميلة من  لض ا اسنيك ا  

 

 

 

  



 

 

Sid 8 

 

تاّلر في يرية الصيادين في فلجلسل دت وهي  كبر يرية للصيادين في  وب  د ولفا  همية كبيرة بالنسبة لصيد 

عبر يرية الصيادين الاميلة في فلجلسل دت تهكيلة  المهلاايمنحك السمك الملسمي مني العصلا اللسطى  

في الازر الغربي من المنطقة   Storhamnمن المعايهااااااة الثقافية والطبيعية  ابد  جلل ك بزيااة ساااااا لهامن 

  فلق مرسى السفن يطلسقف من الخيزاان  ذو كلاخ الصيادين من الطراو القديم  من اواحد واس م إ بمهاهدة

الراوإ  Fågelnتم إ بمنظر متاااايق فلجلساااال دت وجزيرة فلجلن  ،ساااا لاهامنب Bunkernبرو كرن وفي 

لزغاار االهر لا والعصفلا  المتيق، كحسلنتحتر آالف الطيلا الصغيرة عبر حيث فصل الربيإ  خ ر

في  ردةالمغالهلك وجهنة الغيط والسّمن وحمام الغابة في  فر ابريل ه يسان  والعديد من العصافير  وحسلن

مهااالااك عبر جدور فلجلسااال دس بّكن في الطرف الانلبي من سااا لاهامن  الادور  تابإ ااافر مايل ه ياا   

  في السااااابق كان هناك الكثير من األسااااماك ال ي كا ت تعبر Strömmenلماوي معروف محليا باساااام ال ياا ا

باتااه عللر في الادر لل زاوج  كن مسااك ساامكة بربلط  و الكراكي باأليدر هل  مر صااعب ي طلب الكثير من 

الادور كلى وضااع  الطبيعي عن طريق كوالة النباتات عاد  ،نباتيالنمل الالصاابر والمفااة  بعد ف رة طليلة من 

النامية ووضاااإ  حااا ت مكن األساااماك من االسااا راحة عندها من تاميإ يلاها في طريقفا للصاااعلد في ال ياا  

س هاهد  Glaskalluddenى ج س كار  وّدن معن الر س الم قدم من الساحل داخل البحر المس عند مرواك

معدات في براميل و الر كة المملحلقرن ال اسااإ عهاار وال ي تساا خدم ل خزين ساامك بتااإ  كلاخ ايفية من ا ب 

وصااال ذاوت  في يد صااايد األساااماك  كن صااايد األساااماك هل من القطاعات ال اااية الثا لية لف حي هللنيس و

بعد ذلك باتااه المينار  تابإ مساااااايركساااااافن  من الفريق  30حيث كان يلجد  الماضااااااياألابعينات من القرن 

  في يرية الصاايادين يمكن  ن تهاااهد مخ لف   لاض المبا ي Rännanالهااريي لفلجلساال دت الير يساامى ِا ّان 

بالبخاا ومبا ي المسااااااااكن    ية ومبا ي الطفي  بين األكلاخ تلجد  حلاش وواألكلاخ البحرية واألكلاخ الريف

ب   في البداية كا ت تافيزات ال عليق تثبت في الخهااال افال ي ت رك ل عليق  اااباك صااايد األساااماك والخيلط 

نظر مالمن الساااحل داخل البحر و البااوبهااكل طبيعي  تالر حلر ِا ّان وساا صاال كلى الر س  تنملبخطافات 

يطل على المتاايق بين يرية الصاايادين وجزيرة الطير فلجلن مما  عطى المتاايق اساام متاايق الير خ ب ال

 يبدو والير جلسااال دت  باا ب الكلخ الاا بي األخير تاد دغ  من القصااااا الهااالكيالطيلا  و بالساااليدية فل

من وماول ل صااافراا البرتقالي ال فاتزهر ثماا القصااااا الهااالكي بلل وفي  ااافر ساااب مبر ه يللر   هاااارة  ك

ة من االح ياجات اليلمي 200 – 100الصااااااعب ال قاط الثماا ولكنفا تح لر على  ساااااابة من في امين ج تعادر 

على ام داد المتااايق ح ى تصااال كلى مينار الزوااق  لإل ساااان في كل كيللجرام  ب مكا ك م ابعة الداب  اااريا  

عبر المنااة  المساااااااا الير تم تعبيده م خرا  وباإلمكان بعد ذلك م ابعة  الصااااااغيرة حيث يلجد مساااااابح جميل

  Brunnskatenالصغيرة في برو سكاتن 
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Sid 9 

 

 اليهاكي ية الوصول 

 

كيللم را  مار  22هب  جزيرة هللنيس هالفلن، على بعد لتقإ يرية الصيادين فلجلسل دت في الطرف النفاوي 

ومن  Hållnäs kyrkaذلك باتااه كنيسة هللنيس  القيادة بعدب مكا ك م ابعة   Skärplinge رق سكربليناي 

يبد  المساااااا الطبيعي من ل ،حيث تنعطف كلى اليساااااا باتااه فلجلساااال دت Hjälmungeثم كلى هيالم او اى 

مليف الساااااايااات الكبير جنلب يرية الصاااااايادينع ساااااا اد هنا معللمات وك يب علي   قاط مريمة على ام داد 

 المساا 

 

 أماكن مقتراة

حيث تنبت في مياهفا  هي بحيرة مثيرة تقإ على مقربة من فلجلسااااال دت Romsmarenبحيرة اومساااااماان 

 ي األواكيد الناداة المسماة جلليكسني ال  يتا وهرةوتاد العلقات الطبية والتفادض الخترار   الغنية بالكلس

لللصااال كلى  طريقتنمل على طرف الهااااطئ  ب مكا ك الساااير كلى اومساااماان من فلجلسااال دت ولكن  سااافل 

  Rödhällباتااه اودهل  يأخيك  ريامن الطريق الير عبر داب هل البحيرة 
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 منطقة منارة وجزر الطيور – Björns skärgårdأرخبيل بيورنس شارجورد  – 2

 ااامار متااايق فلجلسااال دت يم د  اخبيل م ناثر يتااام سااات جزا كبيرة وعدد كبير من الازا الصاااغيرة 

خ ب تقابل في  بحر وهل مكان  –Björnوالازا الصااااخرية الصااااغيرة  في  يصااااى الهاااامار يقإ بيلان 

 باثينيان وجفا للج  

 

يلا ال ي تعهااااش ط لعا من ال 70كن  اخبيل بيلا س  ااااااجلاد يع بر جنة للطيلا ويرتاده ما يزيد عن 

طير الخر اااانة الفتااااي، النلاس، النلاساااالات وينبرة المار تنسااااام بأفتاااال  ااااكل على الازا  مثل في 

الهااليفين والعقاب  بيض الي ب تبني  عهااا اافا على الازا الكبرى ال ي  طيلاالصااخرية الصااغيرة بينما 

تلجد بفا   ااااا  كن طاور الهااليفين سااريإ للغاية وباساا طاع    ن يصااطاد الطيلا الصااغيرة وحهاارات 

الاااحة ويصااااااال باض  الطيلافي الفلار   ما العقاب  بيض الي ب ففل  كبر  خ ر طيرا  اليعلساااااابيات 

على ام داد ساحل هللنيس كلس ن ولديك فرصة  على ال لاجدسم  وهيا الطير مع اد  240جناحفا كلى حد 

ة واحد مرةكبيرة لرؤية الطيران الهااراعي الراوإ لفيا الطير الير يمكن  ن يحلم ساااعات دون  ن يرفرف 

ى ي المكان على مداا الساانة  ي عرف المرر علبقى ف الساان ف ةالعقاب  بيض الي ب كبيرطيلا بأجنح     ما 

على صااااخلا الازر الهاااامالي الغربي من  اخبيل بيلا س واألبيض المدبب  ذيل  هيا العقاب عن طريق 

 ااااجلاد تلجد مساا عمرة كبيرة للخر اانة القزوينية وهل  كبر طاور من  لض الخر اانة في العالم  تقتااي 

للضإ بيلضفا  Stenarnaلكنفا تحتر كلى صخلا س يناا ا في غرب  فريقيا و الطيلا فصل اله ارهيه 

سان   في  غلب األحيان يمكن  ن العهعهة و  رى الخر نة القزوينية على ام دادتفي  فاية  فر ابريل ه ي

كلى صااغااها في  مساارعةساااحل هللنيس كلساا ن ال ي تغلص بحثا عن األسااماك الصااغيرة ومن ثم تيهب 

 المس عمرة 
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Sid 11 

 

 Björns fyr منارة بيورن

كلى هنا عدد كبير من عهاااااق الطيلا  حيث يأتي األاخبيل على جزيرة المنااة بيلان رتقإ منااة بيلان  ااااما

خ ر فصل الخريف لمرايبة الطاور الغلاص وطير الكركر المفاجر وبعض الطيلا الناداة القادمة من الهرق 

 لعا  240مثل النقهاااااااة صااااافرار الحاجب وطيلا  قهاااااااة باالس  ح ى ادن تم م حظة وجلد ما يزيد عن 

لمنااة ا تهااييد هيهاد المنااة و اد  يتااا مساااكن لحراس المنااة  تم مخ لفا  على الافة الهااريية من الازيرة  

وهي  1968وهي برج من الخرساااااا ة ذو حزام  سااااالد  تعمل المنااة بهاااااكل  وتلماتيكي مني عام  1956عام 

  خ ر القرن ال اساااإ عهااار كان يلجد في بيلان منااتين ثلا ي عهااارمنااة يطاعات يخرج منفا وميض كل 

  في تلك الحقبة الزمنية لم يكن Nordkosterهل الحار على سااابيل المثار في  لادكللسااا ر  بنفس الهاااكل كما

اللمتات المميزة وليلك تم بنار منااتين على  كل ملحقات في مبنى المساكن لل فريق ما  م حظةبالمس طاض 

يلان خ ر القرن هي حااساااااااة المنااة في ب "لم"آبين منااة بيلان و ماكن المنااات األخرى  كا ت عاولة 

سإ عهر سنة مهفلا "بيدا" و صبحت ابن فم ال ا هااض ةوكان عمرها عهرين   نمفي يلم عاصف  بعملفا ال

على صاااخلا البحر  تحطمتيد  "هيبي"السااافينة الهاااراعية الفنلندية  حيث كا ت 1895 ااافر مايل ه ياا  عام 

الهااااااااض على  عمل بيداخااج بيلان وخرجت بيدا في وواق صااااااغير إل قاذ خمس بحااة من الغرق  حاو 

تم من الماس من القيصااار الروساااي أل فا االثا ي و يتاااا خ " وساااكاا"اه مام بالغ وتم منحفا ميدالية من الملك 

اض مكان إل اااعار النيران ومرحوب  لل خييم   قيت خمس من  تباع  الفنلنديين  يلجد في بيلان مكان صاااغير 

 مسكن حااس المنااة هل ملكية فردية    ، ويُع برللهربومار 

 

 كي ية الوصول اليها

 

كيللم رات  ااامار متااايق فلجلسااال دت  ب مكا ك اللصااالر كلى هنا بقاابك الخاص  و  5تقإ بيلان على بعد 

سل دت على ايم الفاتف  يااب لنقلكحاز  من بين الطرق و 070 – 574 53 98من يرية الصيادين في فلجل

كل عام من يبل  تنظيمفاال ي ي م الرح ت مإ واحدة من  اليهاب ب مكا ك Björnالايدة لللصااااالر كلى بيلان 

 مرايبة الطيلا المحلية  ماملعات
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 شاسعةالخالبة المناظر الالطيور المهاجرة و سرابا –Rödhällرودهل  – 3

عن الطيلا  والبحث وهديرهاكذا  ادت معايهاااة بحر باثنيان عن يرب واإلصاااغار ألصااالات األملاج 

  هي المكان األ سب  Hållnäshalvön هللنيس هالف اون الاميلة، فان على الصخلاالمفاجرة 

 

يعطي بلساااما للروح حيث الصاااخلا المنحلتة والمناظر الهااااساااعة ب الغني Rödhällكن مليإ اودهل 

  تبد  المهاوير كلى ساحل الصخلا م لصلبالبحر والسمار على ام داد  فق  المكان  حاسيسكيمأل هيا 

 Rödhällsfjärdenمن مليف السيااات الملجلد على مقربة من البحيرة الصغيرة اودهلس فياادن 

ريبا ولكن االاتفاض الير يطر  على مسااا لى األاض والير يصااال كلى يمكن  ن يع بر اسااام البحيرة غ

ادن  قإتساابعة ملليم رات ساانليا حّلر المدخل الصااخرر من البحر المساامى بالفيااد كلى بحيرة جبلية 

عبلاا  الطريق  ااااماالسااااللك عليك  Rödhällم ر من البحر  لللصاااالر كلى اودهل  300على بعد 

الير  Sälstugan  كلى كلخ سااار ساا لجان ساا صاالم ر  700مسااافة بعد الثكنات العسااكرية القديمة  ب

  روف البحرح ى اللصلر كلى جُ   سفل آخر هتبة منيقإ كلى اليساا 
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، ةو المنامة وهل مافز بأابإ  سرّ  لزواا اليين يلدون االس راحة س قبار امف لح ال البسيط ف    ما الكلخ 

 ىكلكلى ال لة  بيلان صعلداوبم ابعة السير من منااة  عصرر ومرحاض  ريي هعل بالحطب ومدفئة تُ 

اجلس على  الخ بة الهرق س دههك المناظر  كلى Örskärs fyr وا اا منااة  الكلخ كلى الهمار من

اعلفا يالفريد لرودهل المليإ   كن الهاسعةالصخلا  و عند طاولة القفلة واس م إ بالفلار النقي ومناظر البحر 

ملسم الطيلا في  فاية اله ار وبداية الربيإ حيث تلفل طيلا البط  حيث يبد ، للطيلا المفاجرة مثاليا مقرا

في المياه المف لحة بين طبقات الاليد الم فرية  خ ر فصل الربيإ  المن هرة هناالعين وطيلا البلقهة  ةذهبي

ذا ك ما العين على ام داد ساحل هللنيس كلس ن   ةتفاجر آالف الطيلا الصغيرة وعدد كبير من البط ذهبي

العين تحلق في طريقفا كلى منااة بيلان   ما  ةمن كباا وصغاا البط ذهبي 250حالفك الحظ فيمكن  ن تهاهد 

طيلا الخر نة القطبية ال ي تعهش  يتا على الازا الصغيرة ف  فا تحتر في بداية  فر مايل ه ياا  في 

اية من المنطقة القطبية الانلبية  كن ف رة ال عهيش يصيرة بالنسبة لمعظم الطيلا وفي طليلة للغ احلة ا  قار

عندها يمكن  ن ترى  صغر  ،تبد  هارة طيلا النلااس والسقسقيات جنلباحيث بداية  فر يلليل هتملو  

   لاض طيلا النلاس وهل النلاس القزم والير تكلن الافة السفلية من  جنح   سلدار كالفحم   

 

عندها يمكن  ن  عفي يلم خريف غاوم عندما تفب الرياح من الهرق   Rödhäll  بزيااة اودهل ال تقلملماذا 

تااه الساحل  تس مر هارة طير الغلاص خ ر  ور ساعات با نفكة تطيرالمُ اسراب الطيلا عن يرب  ترى

ة والبط طليل الييل وطيلا البلقهبعد الفار وي بعفا اللو الرمادر واللو األسلد وطيلا الصلار وبط العيدا 

الهاوعة  ترتاح الطيلا الصغيرة بين األ ااا والدغل  وكذا حالفك الحظ فيمكن  ن تعبر مئات من بط 

ش داكن الللن ولكن يمكن يك  هيين النلعين اويم لك األسقطلا الهاوإ واألسقطلا المخملي فلق اودهل  

من جرف اودهل يمكن  ن تعلد في  فس الطريق  الللن  جناحية بيتار بقإ ن يكلن لألسقطلا المخملي 

م ر غربا على الارف  300الساحل حلالي  وهل بم ابعةسيدههك  بدي طريقا الير حترت من   ولكن هناك 

  من هنا ت ابإ السير بعد ذلك في طريق للارااات جنلبا Marörenح ى تصل كلى الخليج داخل ماا  وان 

 وبعدها س صل كلى الطريق اللايإ ما بين اودهل ومليف السيااات عبر الغابة 

 

 كي ية الوصول اليها

 Rödhäll   واودهل Romsmarenيد عرب ك باتااه متيق فلجل سل دت وا عطف باتااه اومسماان 

واس مر  ماما ح ى تصل كلى طريق معبّد بالحصى  تمر على   رياباإلسفلت اتبإ بعد ذلك الطريق المعبد 

وهل خليج بحرر يلجد ب  مكان صغير للسباحة وطاولة ل ناور القفلة ومكان مخصص  Nusand لسا د 

ر مسافة يبلغ طللفا كيللم لهنا تسير مهيا ومن  اودهل،طريق المعبّد بالحصى كلى إليقاد النيران  ي در ال

 واحد تقريبا 
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 - Örnstenen أورنستينن  – 4 

  الغابة القديمة والساعة الهمسية وهتبات الصخلا الابلية الاميلة                               

 حك الغابةتمنمن  وا س ينن ب مكا ك كلقار  ظرة  املة على  اخبيل هللنيس كلس ن بازاه الم ناثرة  

 البرية وتايبك الصخلا الملسار للسباحة بامار الطبيعية القديمة  علاا 

 

تهكل  جزار كبيرة من ساحل هللنيس الهمالي الهريي محمية طبيعية و من الصعب جدا اللصلر 

كلى المنطقة أل فا تتم الكثير من الخلاان والبحيرات والهلاطئ الحارية وتحيط بفا الغابات  ولكن 

 رق يرية هلللن  ن ت بإ مسااا يم د بتإ  ال ي تقإ Storskäretب مكا ك عن طريق س ل اايت 

كيللم رات باتااه  وا س ينن وهي هتبة جبلية ترى منفا مناظر خ بة للغابة في األاخبيل ذو الازا 

 الم ناثرة  

س اد معللمات عن المحمية الطبيعية  من هناك،  Storskäret لا اات عند مليف السيااات في س

  الطريق ب مكا ك اتباض
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 ب لاجدك هنا، عبر غابة الصنلبر القديمة وغابات األ ااا اللايية الخترار  ذو الهاخصات

الطيلا  بين   ااا الصنلبر ال ي  تغريد النباتات الناداة وسماض  س حصل على فرصة مهاهدة 

سقطت على األاض وك ل جيوا األ ااا العالية ب مكا ك  ن تعثر على النباتات الخلناية والاليسئة 

وفي ظل األ ااا اللايية تنمل  ب ة العقدار م عددة األوهاا و ب ة  ةالمعمر ةعطرة والنبات العهبيمال

ادة و على  كل عايبة الثرية األمنطقة ال األعلى حيث الى  ويصعد الطريق القرطب األكبر الناداة  

البلصلة بفا صفلف من الصخلا ت ا   حل حار مركزر, يبل  ن تس مر على ام دا المساا الير 

 ب مكا ك ك، وا س ين  من هنا جبل كط لة  حل يلي   تنحرف عن الطريق يحمل ع مات فياب  ن 

جزيرة جريسل  وعلى الفتبات البحرية تعهش طيلا   اؤية منظرا مم دا ح ى منااة  وا اا  مار

وكذا  سعدك الحظ فيمكن  ن ترى  ،من فصاول اإلووة الربدار  والطيطلر الهاوإ والخر نة القطبية

 نعالحيا عند النزور  ت لخىالعقاب  بيض الي ب الير ينساب في الفلار فلق الخليج  عليك  ن 

والم در  يتا كلى  كا اديةالفتبة باتااه الخليج  و اخ ياا العلدة كلى المساا الير يحمل ع مات 

 لممااسة السباحة ال هكيلة الصخرية الراوعة 

 

الساحل الير تنمل في  واود الباا اسيا  مروجداد  جنلبا على امبنفسك  االس مراابعد ذلك، ب مكا ك 

حمر ذات األوااق المريطة  تمر عن خلاان مليئة بالنقيق المس مر وال ريبلليلم ووهرة الغر لق األ

 خ ر  فر مايل ه ياا    للتفادض الخترار

 المغطاة  Tärranوعلى ايصى الافة الهريية من الفتبة ب مكا ك كلقار  ظرة على جزيرة تاّاان 

اتااه ب يليلة وبعد مسافةالغابات وال ي يمكن اللصلر كليفا مهيا على األيدام عند ا حساا المياه  ب

من  ب هكيلة واسعةهناك حرج م ا  جنلبا ملير  دس ا   Stångören س ل ج  وانعند الانلب 

 النباتات  

 

 

 كي ية الوصول اليها 

  

على الافة الهمالية الهريية من  ب   Hållnäskustenن   تقإ المحمية الطبيعية هللنيس كلس

  يد عرب ك من كنيسة هللنيس  يركا باتااه هيلم او اي Hållnäshalvönجزيرة هللنيس 

Hjälmunge ف بعد ذلك باتااه فلجلسل دت طثم ا عFågelsundet ا عطف عند هلللن  Hållen 

كيللم رات  3لمسافة كلى اليمين باتااه المحمية الطبيعية  اتبإ الطريق المعبد بالحصى والهاخصات 

  ريا  

 

15 

  



 Sid 16 

  

 

 وساال نوردفندا   Rossholm   روسهولم – 5 

 مسااات تالر وهتبة مهاهدة المناظر –                              

 

هل منطقة مثيرة و اداة في السليد  تل طم هنا  ملاج بحر باثينيان  Nordvändaساحل  لادفندا 

 عهرات الكيللم رات لبفتبات وصخلا مم دة 

 

يرية صغيرة وجميلة  حيث تقإ مبا رة على مقربة من بحر باثينيان على الافة هي  اوسفللم  كن

اليسرى  من  ب  جزيرة هللنيس هالف اون  وينحدا طريق يرور جميل بين المراعي والسفلر 

 باتااه ساحل  لادفيندا حيث تم د الصخلا في  حتان البحر  

وحة معللمات وك يب  من هنا ب مكا ك عند مليف السيااات على مقربة من برج المهاهدة س اد ال

اخ ياا  حد مسااات ال الر الم دية كلى األماكن الاميلة عند الساحل  اتبإ الطريق المعبد بالحصى 

م ر وس صل كلى جبل اسلهللمس بااييت ومناظر ااوعة  600عبر القرية وا عطف يسااا لمسافة  

 Rackhamnenاا النزور باتااه ااكفامنن وخ بة على بحر باثينيان  وكبديل ليلك يمكن  ن تخ 

حيث تنزر مبا رة كلى صخلا الهاطئ  و  ن ت بإ  Rossholmsvikenعند خليج اوسفللمس فيكن 

وهل مكان ااوإ ب  مقاعد جللس ومناظر  Kranselbergetالمساا كلى اليمين باتااه كناسل بااييت 

 خ بة  
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 ، حيث يمكنك الاميلة المصقللة  Immarvikensايمااسفيكن خليج  صخلاتاد والى الغرب يلي ، 

من مليف السيااات عند البرج  و من مليف صغير للسيااات عند كلخ الصيادين  احل ك ن تبد  

Jaktkojan  المساا باتااه خليج ايماا فيكن  النقا قالناا و لار  ك عارحيث ب مكا ك  

Immarviken    من كلخ الصيادين كلى صخلا الهاطئ تبلغ و عريض ويسفل اللصلر كلي

كيللم ر وهناك يمكن  ن تسبح في  حتان البحر  و السير بحرية على ام داد ساحل  2 1المسافة 

تلادفيندا  كما يمكن  ن ت بإ مساا ال الر الير يحمل ع مات عبر الغابة طلار الطريق ح ى تصل 

الطبيعية  من البرج ب مكا ك  يتا السير على ام داد مساا مهي  Kapplasseكلى محمية كاب سي 

 Svilandetوسفي  دت  Kolbottnenي در جنلبا في الطبيعية الثقافية الاميلة  عند كللبلتنن 

 الدملية  الغر ليياتبمهاهدة فصل الصيف، يمكنك ال م إ وفي س قابلك طبيعة يديمة وسفلر غبرار  

و باتات الريروق الداهمي  وهر الحقل لاف ال  ر الحارية، وفي المروج س رى تنمل على حال ي 

نبات كلى ال تف قدال الر    يبل بتإ سنلات تم اك هاف  بح األواكيد النادا على طلر طريق مساا

تزهر بهكل غير من ظم جدا، ولكن كذا كنت  ل صفراا بيض  و ماول  فلل فاالكللاوفيل، وبال الي 

 محظلظا، فيمكن  ن تراها في  واخر الصيف في الغابة بين المروج 

 

 كي ية الوصول اليها 

عند الساااااحل الهاااامالي لهااااب  جزيرة هللنيس هالف  ون  يد عرب ك من  Rossholmتقإ اوساااافللم 

س مر ح ى تصل ك Skärplinge ربليناي  سة هللنيس وا   Hjälmungeلى هيالم  و اي باتااه كني

ا عطف  Hållen   بعد كيللم رين  اامار هلللنFågelsundet ثم ا عطف يسااااا باتااه فلجلساال دت

يسااااااااا باتااه اوساااااافللم  على مقربة من برج المهاااااااهدة المرتفإ يلجد مليف للساااااايااات وللحة 

 معللمات   
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    Sikhjälma Harbour and Kapplasse كابالسي وهامن   سيكهيالماميناى  -6

  مثيريرية صيادين وساحل جرف   –             

 

ترى الهمس عندما تهرق وعندما تغيب في خليج بلثنيات!   نيمكنك  Marskärعند اللصلر كلى ماا اا 

 مهلاا اس كهاف على ام داد المنحدااتب اليهابالطبيعية على  Kapplasse محمية كاب سي ك حفزسو

 الهاطئية الراوعة 

 

  Sikhjälmahamnهامن سيكهيالماميناى 

داخل  في  يقإ ون  في الازر الهمالي الغربي من  ب  جزيرة هللنيس هالفهامن  سيكفيالمايقإ  مينار الصيد 

الحمرار  قطة يمكن  خااج األكلاخ البحرية يبروالرصيف الير    ويع بر Marskär جزيرة جرف ماا اا

من مليف السيااات، عليك اتباض الطريق من خ ر يرية واميلة  المناظر الاللصلر كليفا بسفللة لمهاهدة 

وج كلى الخربطليل الير يحمي المينار  ال ت لا ى الرصيف الالصيد المثالية، واالس مراا كلى اليساا على 

 إ بروعة  وهاا الخرخا ة الصفرار والسن اايلم ، واس م الناا مليد ك عارمكان مرج الهاطئ بالاا 

 

تم بنار حظاور الصيد في ، حيث مني  فاية القرن ال اسإ عهر هامن مس خدما سيكفيالماالصيد كان مينار 

 ث ثينيات القرن الماضي، وهناك مناطق يمكن  ن تعلق فيفا الهباك ل اف 

مار يبد     ية ع ماتكذا كنت ترغب في تاربة المنحداات البحرية من ماا اا، يمكنك اتباض مساا ال يحمل 

العسكرر القديم يبل  ن تصل كلى  بالقبلخ ر الغابة، ويمر عبلاا الطريق يأخيك حيث  ،اصيف المينار

الصخرر في فصل  ، يمكنك السباحة من الهاطئكالصخلا المسطحة، حيث تلجد منااة صغيرة  هنا

 الصيف،  و معايهة يلة العلاصف الخريفية 

 

من مليف السيااات يخرج مساا آخر غير محدد المعالم يم د من منطقة ويلف السيااات كلى الهاطئ الهريي 

 المثيراألحمر  الحصلرالهاطئ  حيث  ن ،على محمية كاب سي الطبيعية الراوعةط لة اإل حيثلماا اا، 

صخلا الغرا يت تغ سل المار، حيث من  جدا وهل يريبعلى الاا ب ادخر من الخليج  يقإلإلعااب 

بللن م حلر  خراوط ملل ةبطحالب األ نيات على  كل مكسلة الصخلا ترى األملاج  وع وة على ذلك، ب

 ما بين الرمادر واألختر 

  



Sid 19 

 

Kapplasse كابالسي       

، مبا اارة Sikhjälmahamnهامن   ساايكفيالماتم د محمية كاب س الطبيعية على طلر الساااحل،  اارق مينار 

ساااحل  ومن ثم اللصاالر كلى ، كيللم ر لللصاالر كلى الهاااطئ الحصاالر  1حيث يمكنك م ابعة مساااا طلل  

 منفا علىالقلية  صاااااااةلألحيية وخامإ كط لة ااوعة على خليج بلثنيا  يد تكلن هناك حاجة  المثيرالفاوية 

  ن الصخلا المسطحة يمكن  ن تكلن ولقة جدا  ال يفلتكالمنحداات  

 الرياح والصااااااخلاال ي جرف فا  القزمة الصاااااانلبريات بلجلدطبيعة ياحلة على طلر الساااااااحل الهاااااامالي، ال

مصااانلعة من الارا يت األحمر  عندما تأتي العلاصاااف من الهااامار، يمكنك ساااماض الم صااادعة المساااطحة ال

فا فياألملاج  هيه هي الطريقة ال ي ي م  مإ المصااااااقللة ت دحرجالداورية مك لمة القادمة من الحاااة الالدمدمة 

هلاطئ غالبا  هكيل ال ه ار، غالبا ماو  هيه المحمية، وال ي يلجد العديد منفا في الحصليةت  في  واخر فصل ال

 حر الب واحد باتااهبطلر م ر    لرات جليدية م دليةوجلد والثلج، مإ  الاليدتهكل الابار الطليلة من 

  االسمعبفيا  لماذا تسمى منطقة كاب س

عندما كا ت هناك عاصااافة، و،  سااالدا غير مأللفلدي  معطفا  هامن كان سااايكفيالمامن وهل  "الساااي"يقار  ن 

  ادمنالطريق كلى المينار كلى  الصيادين إلا ادفي يده   علة حام ذهب السي 

 نكامااّ  "ساااااافااف باساااااامالسااااااكان المحليين يسااااااميفا منطقة مثيرة  لجدتمنحدا كاب س من غرب كلى ال

Svarvkammaren    "يريعة تسااامإ صااالت ، الهاااديدةعلاصاااف الخريف تفب  عندماف" ه"غرفة الخراطة

الطليلة،  خاصة بال قاط الصخلا يقلم الناس، حيث الم دحرجة ال ي ي م  حيها وتنعيمفا بهكل داورر الحاااة

 الصيد الخاصة بفم  كثقاالت لهباكالس خدامفا 

 فا   لكن تيكرجلساال دت، الطريق كلى فل طلر الفاوية على مإ ساااحلالسااير يمكنك ف م مرسااا،جلاال كذا كنت 

من    Rossholmللم   فاوسااااعهاااارة كيللم رات  هناك  يتااااا الطريق الير ي در كلى بة بطلر  عِ مُ طريق 

تم وضاااإ ع مة برتقالية على صاااغيرة تصااال من السااااحل   المساااطحة لمساااافةخ ر الغابات وعبر الصاااخلا 

 واار محمية كاب س الطبيعية الطريق كلى ما 

 

 كي ية الوصول اليها

 

في الازر الهمالي الغربي من   Kapplasseوكاب سي    Sikhjälma hamn هامن سيكفيالمايقإ مينار 

لى لكن يبل اللصلر ك، كنيسة هالناس تنحرف باتااه، عليك  ن  اابليناي  من هالنس هالف اون ب  جزيرة 

 ،سيكفيالمامن خ ر يرية  تااماكد اسلك طريق  سيكفيالماكيللم رات ، اتا  يسااا  حل  3 الكنيسة بمسافة 

من رب وبالق األمام يلي ،والى محمية كاب س الطبيعية  في  ماال كلى منطقة ويلف السيااات  وتابإ مسيرك

، كذا كنت وطاولة الس راحة تناور القفلة، هناك منطقة ويلف سيااات كبيرة مإ معللمات  سيكفيالما مينار

 ترغب في المهي حلر يرية الصيد 

  



Sid 20 

 

 الخ بةمناظر الوالكفلف العم ية  – Källarberget  شلالر بارييتجبل . 7

 

 عظمة مهاهدة، حيث يمكنك   Fagerviken  مار فاجرفيكن Källarberget  ل ا بااييت جبل   يرتفإ

 من كغيغرو د كلى منااة بيلان  -راوعة على خليج بلثنيا الط لة اإلالبحر و

 

   لادفندا هللنس هالف اون ب  جزيرة ساحل م را على ام داد  17بااتفاض  هتبة بااييت هل ل ا جبل 

 يُحفر فيد " القبل العم قمنحداات الابلية الطليلة بهدة  حل الهاطئ، حيث يمكنك  ن ترى "وتفبط ال

 ت مثل بالهلاطئعدة آثاا من العصر الاليدر  مإ وجلد كبيرةييمة جيلللجية  ول الصخر  المنطقة 

 واألخاديد الاليدية  الهاطئيةالتفاف ، الحصلية

الي خليج بلثنيا  وبال  على يم فا، ويم د المنظر من هلمااكس سااكل  الصاانلبرغابة   ااااا مكساالة ب الفتاابة

  في الازر العللر من المفاااجرة الطيلا الاايين يبحثلن عن الطيلا ةمرايباامحبي  لاادىفاا ن المليإ معروف 

، وتليفت في 1901في فاجرفيكن في عام د بد  اإلا اد الم حي لق  1912من عام  مرايبة م حية قطة الابل 

   ل ا بااييت محمية طبيعية في جبل  ك هار  في الليت الحاضر، ي م الس ينيات فاية 

هاما للدخل في بداية القرن العهاااارين  يمكنك  الر كة مصااااداافاجرفيكن ويرية الصاااايد، كان صاااايد  مينارفي 

  طللوعنفي  عن حلتوهل عبااة 1923معرفة المزيد عن "اللحش البحر" الير تم اك هاااااف  في  اااا ار عام 

 غرو دت، وجيب ادالف من الزواا الفتلليين   ولسيرب  الثلج،علق وتامد في يد كان م ر  13

 

 

 

 كي ية الوصول اليها

ن  اتا  يسااا سكاابليمن همار كلى ال  اتا   حل فاجرفيكن سيكفيالماوفاجرفيكن  بااييت بين ل ا يقإ جبل 

 م ر  مار القرية  500بمسافة   حل سغامن

 

 أماكن مقتراة

 ويد 50 233-0294تف الفاعلى فاجرفيكن، في من خ ر مركز الما مإ  مرايبة م حية قطة يمكنك اس ئااا 
 يمكنك مزيد من المعللماتللللحات ساخنة ومعدات المطبخ   و طباق  سرة وث جةأابعة بكلخ التم تافيز 

 www.fagerviken.se: الدخلر على المليإ ال الي

  

http://www.fagerviken.se/
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 والصنلبريات القزمةالبرية  البحيرة  Degertrusket  . ديجيرتروسكيت 8

 

فياب عليك  ن تكلن سريعا ألن دودة العلق س هم ااوحة في ديايرتروسكيت،  لسباحةااودتك الرغبة في اكذا 

  وتل صق بك بأسنا فا المافريةجسمك 

 

بفا األااضي الرطبة وغابات الصنلبر   جميلة تحيطهي بحيرة صغيرة  Degertrusketيرتروسكيت ديا

 يتديايرتروسككن مسافة اليهاب كلى  زاوج في الربيإ  تالبحيرة هي ملطن كل من العلق والتفادض، ال ي 

المل لية  و  ااا الصنلبر القزمةالمسطحة  المروا بالصخلاوي طلب ذلك  كم، 2بحدود  منفا هي والعلدة

على الدوام  هدوهنا ت ت كاثر، حيث تس مإ لطيلا الحميرار وطيلا يبرة الغاب ال ي للرؤوس تف قد القديمة ال ي

 ويت مبكر في فصل الربيإ  " في رللليلي ل ليلي لليلي"ل

البرية   بيئةبالكلى الهاطئ الانلبي من ديايرتروسكيت، حيث يمكنك الاللس وال م إ  المميزويقلدك الطريق 

ي فطيلا الكركية  وتعهشالبحيرة في السنلات القليلة الماضية،  ربي طيلا ال م الناعق عههتولقد 

 الرطبة  مار غرب ديايرتروسكيت  األااضي

 

 كي ية الوصول اليها

 

اللصلر   مبا رة يبل Skärplinge  اابلينايمن  Hållnäs kyrka كنيسة هللنس  يركا ك باتااهتتابإ مسير

، وبعد  Sikhjälma سيكفيالما يسااا  حلحيث ي لجب عليك االل فاف الكنيسة، تقإ ، حيث  Edvalla ادفاالكلى 

  بعد بتعة Rossholm  حل اوسفللم حصلرعلى طريق  االل فاف يمينا  ي لجب عليك كم،  5 1

 هناك  ماكن لركن سيااتك و على الاا ب األيسر من الطريق علي  ع ماتكيللم رات، يبد  داب 

  



 

Sid 22 

 

 فايكنغال مني عصر ةطبيعي مناظر -  Grönlundsbacken   بّكن جرونلوندع . 9

نية المراعي الغ الفايكنغ في من عصر الحاريةبماملعة تهكيلة الصخلا  الير يمرالمساا الم عرج اتبإ 

 عطرة لاالطيلا المغردة والزهلا  برفقةواس م إ  في سيكفيالماالقدمار حياة السكان وتعرف على باألعهاب، 

 

نك  ن   يمكسيكفيالماالعصر الحديدر على طلر الطريق الم در كلى مينار  في هالناس  كبر المدافن منيتقإ و

السفينة   جملفا ففي ما   مدفنا 50حلالي ال ي تح لر على  المنطقة على يدميك حلر برحلة يصيرةتقلم 

 واألعمدة الصخرية من كل جا ب في الم خرة الداومة  بقاعدتفاالحارية 

قلر الح لقربفا منالعا ر القرن  فيفايكنغ الالمكان المثالي لمزااعي  هي بّكنجرو لل دس  تلةلقد كا ت 

  حيث ةكان  اطئ خليج بلثنيا كلى الهمار، تحت ال لولقد الصغيرة والمروج والمراعي والغابات واألاخبيل  

  ومن الفايكنغكان هناك خليج عميق في وساجس رومين ادن، ي لاجد جدور 

ر الاافة ال   باتية غنية على  سنة بيئةلف رة ام دت أللف  القش ي وك  اجلقد خلقت عملية تربية الملا 

  زجةالسيلين اللوهرة وتلمس ساق  بت،وهلا ديفلز  بينللمنطقة  يمكنك البحث عن الفرا ات ال ي تزدهر 

أ فا تبدو وك في الايوا لدي  دا اتوالنبات يل يل   فر الاميلة في  المنطقة وهلاها البيتاروتس عرض 

 لاتسنلف رة  طلر خ ر  تدوملاعلفا  وخلطفا بالدييقتحميصفا على  اع اد السكانولقد   صغيرة كعكات

 المااعات 

 

 كي ية الوصول اليها

  يبل اللصااالر كلى Skärplinge من  ااااابليناي Hållnäs kyrka ك باتااه كنيساااة هللنس  ااايركاتتابإ مساااير

حيث تقإ الكنيسة،    Sikhjälma سيكفيالماي لجب عليك االل فاف يسااا باتااه  ،كيللم رات 3بمسافة  الكنيسة

يمينا  على طريق  عليك االل فافي لجب ثم كم،  5 1، وبعد ساايكفيالما يسااااا  حلحيث ي لجب عليك االل فاف 

 حيث تاد  Grönlundsbacken بّكن جرو لل دس و ماال  حل مقبرة  Rossholm اوسفللم عبر يرية حصلر 

  ماكن لركن سيااتك هناك 

  



 

Sid 23 

 

 األواكيد باتات جنة  –    Rönnfjärdsskogen  رون فياردع سكوجنغابة . 10

 

ات خف  ب ة  ظيربرؤية يمكنك ال م إ فمن صااف الصاايف،  حلالي اون فياادس سااكلجنكذا يمت بزيااة غابة 

 تير في ظ م الغابة ت، الير السيدة 

 

الطبيعية  مار يرية س دا في هالناس  يمكنك اليهاب سيرا على األيدام في  فياادس سكلجناون تقإ محمية 

  المنطقة األواكيدبنباتات الزاخرة  السبخةواألااضي  بالنباتات العهبية القديمة الغنيةالغابة الصنلبرية 

الغابات في  اس خدام حين كان ي م القديمة   هطة الحياةآثاا من وجلد الناس، مإ  ملذجية لما يلجد في ه

ولكن ال يزار ب مكا ك اؤية  ،ضخمبهكل الغابة   متادن   وعلف الحيلا اتلحيلا ات ل وكمراعي ال حريج

 بقايا الحقلر والمروج واألسلاا القديمة 

المساا طلر  ىعل مليف السيااات الصغيرم ر من  100مسافة   كثر من في الغابة سيرح اج كلى اللن ت

ألصفر، ا بالللن،  تنلض لل ي حقيقيلفا ال ي الزهلا العطرة  و  ب ة  ظيرات خف السيدةيبل  ن ترى المميز 

ي  ب ة  ظيرات خف السيدة ف  رمَ حل البني المُ ذات الللن  المل ليةوالكأسية الهكل ،  بالُخفالهبيفة الهفة  ذو

  في هالناس س  مكن من اؤية المئات منفا، ولكن الحقيقة  اداة

ويعني "حيار الليلاق"، الير، بطبيعة الحار، سااكان اوساا غن االساام السااليدر "غلكلسااكل" يأتي من لفاة 

هير كلى  هبيفة ي هفة ال هفة ولقة، حلاف الان حبلب اللقاح    حل اد داينا في بحثفا عنايب توال ي  بالخفال

 عن ساااابيلفي بحثفا المحملم دياوق  10-5حلالي حيث تساااا مر وغالبا ما يقإ النحل في "السااااان" األصاااافر  

النحلة  وتنسى  ةظفر النحل مقابلحبلب اللقاح  ي م فرك، حيث المئبرالخروج، الير يمر عبر ممر ضيق تحت 

  بيلك تلقيحفاي م لكلى الزهرة ال الية،  السابقة ل نزلق الحار تارب فافي 

خ ر الغابة  تيكر  ن جميإ  عبرمساااافة يصااايرة  كلى، وال ي سااالف يأخيك المميزمسااااا العلى طلر  اسااا مر

 في السليد محمية  وهلا السحلبية

 

 كي ية الوصول اليها

 واج او ،  Hållnäs kyrka هللنس  يركا هللنس  يركاكلى كنيسة  Skärplinge من  اابلينايمن  يد عرب ك 

اال عطاف ي لجب عليك كيللم ر، سااالف  5 1مساااافة   بعد Killskär  ااايلهااااا حل  Hjälmunge هيالم  و اىى

 غلاد  كلل مزاعة ملسمرواا على  ، واتبإ طريق الحصااااى التاااايق  ااااماالساااا دا كلى يريةاليساااااا  كلى

Mosskulla gård منطقة ويلف السيااات على الاا ب األيسر من الطريق، على بعد حلالي  تقإالغابة   باتااه

 كيللم ر  مار س دا  5 2

  



Sid 24 

 

 ومهاهد الراوعةلمهي لمسااات   بفاة يثقافمحمية  -  Lingnåre   لينغ نوري . 11

 

من  ايكنغفالمزااعين ال لك آثاا ظفرتُ ال ي الطبيعية الاميلة  مس م عا بالمناظريمكنك المهي   لار،لينغ في 

 والفرا ات بالزهلا الاميلة  Hayfieldيرية هايفيلد م لئ ت  في الصيف، العا ر فاية القرن 

  



 

Sid 25 

 

زهلا بالفايكنغ واألااضي الغنية البيئات  وتتم وبساال،  محافظةفي ثقافية  ور محمية  هيلينغ  لار 

 على طلر جميإ مسااات المهي  هنا، يمكنك تاربة المناظر الطبيعية الم نلعة سيرا على األيدام  الفرا اتو

 المعللمات و ماكن لطيفة للراحة  س اد  لاخص

ووجلد  اض الدفن القديمة وهل مكان اس يطا فم وفايكنغ  الداب  وتعنيه Vikingastigen   فيكنغاس يان

 لف سنة  كلى برحلة تعلدل س م اض ، الحمراوينالقطبين  عليك اتباضي لجب   الاميلة الرون الحارية  لاهد

 مةالسمك وصيد الفقلصيد كان لقد واألاخبيل  و اط لة على البحرمتت  في ذلك الليت، كان للمس لطنة 

فماوالطيلا كالبط  ة من صغير على  كل بقإ م فريةسكان المزاعة  كان الهعير ينمل  حياة في دعم واللو م 

 الحيلا ات ترعى في الغابة كا ت األااضي الزااعية، و

هداب القرون اللسطى  يأخيك بعيدا كلى يرية القرون اللسطى حيث  Medeltidsstigen    ميديل يدس يان

لى ع مزاع ينوالعديد من آثاا بنار األساسات  كا ت يرية القرون اللسطى ت كلن من  ادباا الحاريةس اد 

  ادن القرية مفالاة صبحت األيل مإ عدة   لاض من المبا ي  في من صف القرن الرابإ عهر، 

الحظيرة، وال م إ باميإ الزهلا والفرا ات  من هماركلى ال    Hayfieldهايفيلد يمكنك  يتا ويااة 

- ةالخرخا ، يمكنك اك هاف الزهلا مثل األواكيد العطرة، هنا  يتافي ذاوة الصيف   الم لاجدة هناك

 في لعا من النباتات المخ لفة في م ر مربإ واحد  50  يمكنك العثلا على حلالي والسراغة، االايغااون

الممللرة  ةالقنطريلن البني ب ة  ل سقط في فصل الصيف، الصغيرة فيوتطير الفرا ة الل ل ية هايفيلد  

  تحلق حلر األوهاا، مخ لف األ لاضمن الفرا ات من  تاد المئات  في بعض األحيان، بالرحيق

، فايكنغالفيفا عاش ال ي كيفية ال، يمكنك معرفة المزيد عن   Lingnåreلينغ  لارهيه الحظيرة في في 

 الداج في الحظيرة وف ح األغطية   صعلدراوعة حلر العالم  ال ت ردد في ال فكااهم  وال عرف على 

 اللسطى  الفايكنغ العصلاتُظفر كيف كان المهفد في عصر  هناك للحات لمعللمات

 "لقمرا "جزاةتسمى ل ه مام  ةعادية مثير ب ة غير على حافة الطريق،  مار  رق الحظيرة، يمكنك ان ترى 

ت غيى  ففيالصغيرة والناداة   ما العثة  بيتار بلفرة هيه  وهااا سم وتعطي 120 ن تنمل ح ى  وال ي يمكن

ن أل لينغ  لار   العثة في وت لاجد   هتملو يلليل وح ى  فر هحزيران يل يل  فرر من  النب ة هعلى هي

 ويت م أخر جدا  ت م فيجلا ب الطريق عملية جز 

 

 كي ية الوصول اليها

يبل   Hållnäs kyrka هللنس  ااايركا هللنس  ااايركاكلى كنيساااة  Skärplinge من  ااااابليناييد عرب ك  من 

ات اتبإ ال ف ،  سايكفيالمايساااا  حل  ي لجب عليك االتااه سالف كيللم رات  3لكنيساة بمساافة ا كلىوصاللك 

 ة قطة  تقإ منطقة ويلف الساااااايااات على اليمين، من خ ر يمحمية الثقافالكلى  اإلا ااااااادية ح ى اللصاااااالر

 المعللمات 
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 السباحة ماكن  المروج الهاطئية و -   Slada hamnمرفأ سالدا هامن . 12

س ل قي ب ط لة ااوعة على  اخبيل هامن في مرفأ س دا ساحلي       Hållnäshalvönsهللنس هالف اون،  ال

   الهاطئوال م إ بالزهلا في مروج في  ب  الازيرة،  اليهاب للسباحة حيث يمكنك   اطئ صغير هناك 

  

منخفتة جدا، وت أثر بهدة بااتفاض األاض، الير هللنس هالف اون كن المنطقة الساحلية الهريية لهب  جزيرة 

 ،التحلةال يحصى من الخلاان  المنطقة عددا، و   ياة ليلك تهكل في سنلات 10سن يم رات كل  6 عنيزيد 

 كأماكن وتساااااا خدمفافي المياه التااااااحلة،  طعامفا العديد من الطيلا وتاد، ن البحرعويارر عزلفا ببطر 

 ربيإ ال فصل الازيرة في في  ب الباإ  طاورو طيلا ذهبية العينللراحة  يمكنك اؤية يطعان كبيرة من 

 اليهاب باللة لمسااااافة ال ت ردد في . Klubben  كللبّن رب ي  يديما مينار للصاااايدساااا دا  لمزااعيكان لقد 

الصيد، كلى  ب  الازيرة، والعلدة عبر  مااا بحظاورم ر سيرا على األيدام من منطقة ويلف السيااات،  500

القرن  و ب ةالبيتااار   ااألهلا ةعهاابنمل تحيث  –فصاال الصاايف   باألللان في الهاااطئويعج المرج الهاااطئ  

  و ب ة الخرخا ة الصفراراللادر ، 

 

 كي ية الوصول اليها

،  Hjälmunge   و اىىهيالم كم  ااااارق كنيساااااة هالناس  في  7على بعد حلالي  Slada   يقإ مينار سااااا دا

مينار سااا دا مبا ااارة بعد   حل واالتااه ،   Kiljjskär   ااايلي  اااااالمتاااي يدما  حل  ي لجب عليكسااالف 

  Klungesten       كلل غس ن
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 طيلالل مينار صيد وخليج  -   Gudingeغودينغي . 13

 بيض  ابقالعكط لة ااوعة على البحر من مينار الصااايد  في بقعة الساااباحة، يمكنك البحث عن  غلدينغيتلفر 

      rdenäBarknårsfj  بااكنلاس فياادنفي خليج  ي الرر غالبا ما يالالييل 

 

 وكان سااامكللمزااض الصاااغيرة   جا بيا عم هالناس، وليس  يل   لساااكانويد كان صااايد األساااماك مفما داوما 

ساامك القد، ساامك البحر األبيض، كان ي م اصااطياد  سااماك  خرى مثل  هم األسااماك، ولكن  من البلطيقي الر كة

سلملن، سمك البايك و يزيد عن  الكلى طلر  البلطيقية الفتيةالر كة سمكة الاثم  يمكن  ن تنمل سمك سمك ال

لب بحر في جن ت لاجد ل يا اة األطلساااي، وا عن تخ لف بحامفا األصاااغر يةالبلطيقالر كة وسااان يم را   20

 سم  40كلى فا بعت يصل طلر يمكن  نث يحالبلطيق وعلى الساحل الغربي، 

المينار بيلك ااتفاض األاض، و صاااااابح ميزة بساااااابب  1940 - 1938عامي بين غلدينغي  تم بنار المينار في 

على طلر سااااحل  مأللفالصااايد معا، وهل  مر غير  دمج حظاورتم األكثر حداثة على السااااحل الهاااريي  ويد 

ظر جيد منبمن الرصيف س حظى ال افيف، حيث تاف الهباك، و الحظاور تلجد منطقة ما وااروالى   وب  د  

 لخليج بلثنيا 

م ر كلى الغرب من المينار   400منطقة السباحة الدافئة اللايعة على بعد اليمكنك المهي سيرا على األيدام كلى 

        ها س بل  وّدنت، وسااااا رى طريقا ي در كلى الهااااااطئ في داخل  اااااب  جزيرة العط  بيلتاتبإ الطريق بين 

Hansboudden  

خليج يرب  الصاااااغيرة القلاابويسااااا مر المسااااااا  حل الغرب لبتاااااعة مئات من األم اا، ليصااااال كلى مينار 

البايك والاثم في المياه التااااااحلة ال ي تسااااااخن  سااااااماك تربية ي م   rdenäBarknårsfj  بااكنلاس فياادن

ن المياه  ماكن االخ بار بيفي العثلا على الكثير من الطعام من  للصااايادينيمكن هنا بسااارعة في فصااال الربيإ  

 والصخلا 

 ،  rdenäBarknårsfj   بااكنلاس فياادن محلقا فلق خليج بيض الييل  العقابي أاجح في بعض األحيان، 

 التحلة  انخلاالفي  ال ي تبحث عن الراحة والبط  اإلوومئات من لل مسببا الرعب

 

  



Sid 28 

 

  مسبح بحرر ومسااات تالر – Ängskär إنج شار -14

ميزة المهي لمسافات طليلة على  اطئ املي جميل وكيلك السباحة في البحر،   Ängskärك ج  اا ت لفر في

ما يحلق لينقض على  العقابالبحث عن   Klubben كللبّنويمكنك من خ ر  با   غال لير  لييل األبيض ا ذر ا

 س   من  عالي الازا وح ى الافة الهمالية من  يفر

 

 اااب  جزيرتان تم دان كلى خليج بلثنيا من السااااحل   Bondskäret بل د  ااااايتو  Ängskär ك ج  اااااتع بر 

الغني بالطيلا الير  Ängskärsundet ك ج  ااااش ساال دت، كضااافة كلى متاايق  Hållnäs الهااريي لفالناس

 يفصل بين هاتين الهب  جزيرتين 

 ب  الازيرة الطليلة ال ي تم د  ماال   - Klubben كللبّنالطبيعية كلى منطقة   Ängskär ك ج  ااتم د محمية 

من الافة الداخلية، والصاااخلا المم دة  حل خليج  Ängskärsundet ك ج  اااااش سااال دتل صااال كلى متااايق 

مياه ضاااحلة و ااااطئ املي   Ängskär ك ج  اااااااجية  تقإ في جنلب منطقة ال خييم في بلثنيا من الافة الخ

  Slåtholmen سللت هللمنمناسب للعاو ت، وصخلا تنبإ منفا مياه مناسبة ل س حمام في 

 

للت سيمكنك عمل جللة طليلة لمسافة واحد كيللم ر من منطقة اصطفاف السيااات في المخيم باتااه صخلا 

تحت   عة الهمس الدافئة، وتسير فيك الطريق ل صل كلى جنلب الهاطئ الرملي السابق  Slåtholmen هللمن

اليكر، وسلف تمر على منطقة اس راحة تح لر على مليد حيث يمكنك  لار النقا ق  كن  ايرات  بق البحر 

حمل ال لت البرتقالي طليلة بطلر اإل ساااان وغنية بالفي امينات وت  Slåtholmen ساااللت هللمنالم لاجدة في 

 واألصفر في فصل الخريف 

 ض عناوعطر في  واول الصاااااايف، يمكنك ال م إ بز بق اللادر والقمح األواق واألصاااااافر الخهاااااابي المظفر، 

 ، وفال ا اليكا البرر الهاطئ
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لللصاالر  نيبزهلاه البيتااار البساايطة ال ي تأتي على  ااكل يبب  يمكنك  يتااا  م ابعة ساايرك لمسااافة كيللم ر

ل هاااااهد النساااالا ذات الييل األبيض المن هاااارة  Bothniaالمطلة على خليج بلثنيا  Klubben كللبّنكلى حافة 

  Hållnäskusten هللنيس كلس نعادة و سبيا  على طلر ساحل 

عبر مرواا والتيلف والكللفلسيت هبيت الفحم  ال نزه من منطقة اصطفاف السيااات يبيل مرفأ مسيرة بد  ت

غابات وعبر الصاااااخلا المساااااطحة وعلى طلر السااااااحل الير ي م إ بالمروج السااااااحلية الصاااااغيرة الاميلة ال

 والمنحداات 

ي قاطإ الطريق مإ بحيرة اودا الصاااغيرة حيث ينمل فيفا و بق المار األبيض األواوبي وحبلب المسااا نقعات  

من صاااف فصااال الصااايف، وال تعيش يمكنك اسااا ماض  قيق التااافادض في البرك بدر  من  فاية  ااافر مايل وح ى 

 التفادض كال في عدد يليل من الملاطن على طلر ساحل  وب  د الهمالية 

 

في غابة الصنلبر وعند ااتقاوك الصخلا المسطحة س ه م ااوحة  ار سبخات البرادوا وال ي تبدو وهلاه 

من األوهاا الراوعة في  ااافر يل يل بيتاااار الللن  عند وصاااللك كلى المروج السااااحلية، سااا صاااادف ماملعة 

الامار في فصل الصيف  يمكنك مهاهدة خمسة   لاض من النباتات ال ي تبد  اسمفا بالسليدية بـااااااا هالهاطئ : 

 ساا ر البحر وميلكلات البحر والنعناض الماوي  ودو  ي س لي لااليس وفاليريا ا سااامبلساايفلليا  ساا اد في  فاية 

 يغطيفا اللل ين األحمر واألبيض  Ängskär ك ج  اامنااة   Klubben كللبّن

 

 

 كي ية الوصول إليها

  اتبإ Skärplinge  اااابلينايكيللم را   اارق  15الطبيعية على بعد  كثر من  Ängskär ك ج  ااااتقإ محمية 

، عليك المروا من خ ر  Klubben كللبّن  ولللصلر كلى Ängskär ك ج  اااإل ااات لللصلر كلى مخيم 

 اللايعة جنلب المرفأ المخيم والحديقة 

 

 أماكن مقتراة

حيث تقدم  Ängskär ك ج  اااااهناك ث ثة  كلاخ ومطعم وم ار ومبنى خدمة جديد في المخيم البحرر لمنطقة 

الخدمات كاملة مإ بداية من صااف  اافر يل يل وح ى  فاية من صااف  اافر  غسااطس، ولكن المخيم يف ح  بلاب  

  78 360-0294على مداا العام  يمكنك الحار من خ ر ايم الفاتف ال الي: 

-Skaten او غساااااان - سااااااكاتّنباألاخبي ت كضااااااافة كلى محمية  الانلبية Ängskär ك ج  اااااااامنطقة ت ميز

Rångsen وساااااا اد في الافة الانلبية منفا مكان مخصااااااص لل خييم مإ مليد للهاااااالار، ويمكنك  الطبيعية  

س ئااا يااب تاديف بكلفة  سليدية في اليلم اللاحد  يرجى الحاز من خ ر ايم الفاتف ال الي:  100ا كرو ة 

0173-81 000  
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 األواكيدومروج  للمهي مسااات – Bondskäret بوند شاريت -15

هل المكان المناسب ألولئك اليين يرغبلن بالمهي على األيدام عبر المناظر الطبيعية الثقافية بل د اايت 

الاميلة كلى جا ب حقلر القش والمراعي والغابات  يمكنك في  فر مايل ال م إ بالزهلا السحلبية اليا عة ال ي 

  Ängskärvikenك ج  اا فيكن  ت ميز فيفا 

 

الاميلة، ويمكنك ال م إ بمهفد الزهلا الخ بة  Bondskäret بل د  اايتيمكن اللصلر بسفللة كلى مروج 

   والسبببل د  اايت لض من   لاض النباتات المخ لفة في  400ال ي تنمل في  فر مايل  ويد ُعثر على حلالي 

ن البيئات المخ لفة  وهناك  صناف غنية م في هيا ال عدد يعلد كلى  ن المهفد الثقافي القديم ي تمن العديد من

حيلا ات ومروج  اطئية ومس نقعات وغابات  وباإلضافة كلى ذلك، ف ن األاض ترعى فيفا الحقلر القش 

   مل وهلا األواكيد ال ي تحفزغنية بالاير ال ي تعد  مرا  من األملا 

األيدام  ويعد المخزن المطلي  من الممرات المخصصة للمهي على اعدد Bondskäret بل د  اايتي خلل 

 قطة  Ängskärssundet ك ج  ااش سل دتبالاص األبيض اللايإ في  بعد منطقة من مناطق متيق 

، ُ يّد 1758ومناضد باا ب منطقة اصطفاف السيااات  في عام معللمات ا ط ق جيدة، حيث تلجد هناك 

م ي ا  يبل  حنفا كلى  Lövstabruk  Toboللفس ابروك تلبل كلخ ألغراض تخزين الحديد الُمحّمل من 

مناطق  خرى  ت للد طيلا النلاس وطيلا الخر نة على الازا الصغيرة اللايعة على ضفاف المتيق  

ي بين القصب الم رام يعهشوتس طيإ في بعض األحيان مهاهدة الطاور الغلاص ذو القرون الاميلة والير 

 على الخليج 

حيث ي حلر بعد ف رة وجيزة  الريفيطريق المن مخزن الحديد وعلى طلر  ي لاصل المهي على األيدام بدر  

 بل د  اايتم ر، يمكنك  ن تس دير يسااا  لللصلر كلى الاا ب الغربي من  400  وبعد مسااكلى 

Bondskäret فيكن ك ج  ااش الاميلة على األااضي المااواة لـ  األواكيدمروج ، حيث تن هر

Ängskärsviken   

ك ج  اااااش هناك طريق بديل آخر كال      طلر الساااابق وهل االسااا مراا بالساااير  اااماال  على طلر متااايق 

وااق األ بهاااااايراتفا ذاتوالبسااااااتين  العهااااابية اتنباتال، ي خلل الغابات الغنية ب Ängskärssundet سااااال دت

اللايعة في  Ytterhällarna اي ّر هل ا االعريتة الاميلة، على طلر الطريق الم دية كلى الصخلا المسطحة 

   ومن  جل االس م اض بنزهة Bondskäret بل د  اات  فاية
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في طريق علدتك  كن الطريق  Ängskärsviken ك ج  اااااااش فيكنجميلة وااوعة، يمكنك كتباض مسااااالك خليج 

با     Ytterhällarnaاي ّر هل ا ا من  بة جنل غا لير ي خلل ال يد ا حد ية المطاف، ي در كلى طريق ال فا وفي  

 يصادفك مهفد من المروج الاميلة واألسلاا واأل ااا الخهبية 

الغني بالطيلا على طلر جميإ المسااات  Ängskärsviken ك ج  ااش فيكنال ت ردد في االل فاف  حل خليج 

م مياه، وتحلمن البط في هيه المنطقة، وعادة ما ت الر معظم الطيطاوة حلر حافة ال يعهش عدد كبيرالم احة  

العقاب النسااااية في بعض األحيان فلق الخليج الغني باألسااماك  اجلس على صااخرة مسااطحة في وسااط الانة 

 ايفا  واكيدا آدم ووالبنفسااج األواق  وت لاد  واأل  اايا كاساارات الحازوهر ت باهى بزهر الحقلر ومرج ال ي 

 األاجلا ي واألبيض المصفر ألحمر ا –الاميلة في  فر مايل ل أتي على لل ين 

 

الغابة، حيث يمكنك البحث عن الزهلا الغريبة كخف الساااااايدة  ق للعلدة كلى كلخ الحديد يمر عبرو يرب طري

عابر لمزاعة  يل من خ ر الطريق ال بد لك  خدام مساااااا نك اساااااا   ك ج  اااااااااش غلاداألاجلا ي الللن  ويمك

Ängskärs Gård اي ّر هيل ا اللة عبر ، وتحّلر يساااااا  عند ال قاطإ  و طلر ج Ytterhällarna  هي حلالي

 كيللم ر   5 2كيللم رات، في حين  ن المسلك األيصر يبلغ  5

 

 كي ية الوصول إليها 

  ااااابلينايكيللم را  كلى الهااارق من  15الطبيعية على بعد  كثر من   Bondskäret بل د  ااااايتتقإ محمية 

Skärplinge ك ج  اااا  اتبإ ال ف ات الدالة على Ängskär ثم تليف م افا   حل منطقة اصااطفاف الساايااات ،

  Ängskärssundet ك ج  ااش سل دتعند مخزن الحديد اللايإ في متيق 
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 جنة الطيلا - Ledskär ليدشار -16

الساامار والبحر والمروج الساااحلية الرحبة  ي لج  الكثير من الناس كلى  معايهااةيمكنك   Ledskär ليد اااافي 

عدة وم ينة تح تاااااان طيلا الطيلا، وهناك داوب جيابة ت در كلى  براج  ين مهاااااااهدةهيه المنطقة ياصااااااد

 الطيلا 

 

هي واحدة من  فتاال المناطق ال ي تح تاان الطيلا في السااليد  يمكنك محاكاة الطيلا في   Ledskär ليد اااا

هيه الملايإ على مداا الساانة، كال  ن فصاال الربيإ والخريف يعدان من  فتاال األويات ليلك  تبحث ادالف من 

طيلا االوو والبط عن الطعام في الخليج التااااحل، وال ي هي ملطن ألعداد صااااغيرة من األسااااماك والنباتات 

 الماوية 

 ليااد ااااااااااس اينانلى برج في مرج يمكنااك البحااث عن الطيلا بلاسااااااطااة  براج الطيلا الخ بااة  ويقإ  ع

Ledskärsängen  والير تساااااا طيإ اللصاااااالر كلي  عبر ممر المهاااااااة اللايإ في الافة الانلبية من منطقة ،

اصاااطفاف السااايااات األولى  هناك الف ة معللمات و هااارة مطبلعة تتااام الطيلا األكثر  ااايلعا  في المنطقة  

فتية الللن و ايرات العرعر  وتبين األعمدة الحمرار ي قاطإ الطريق مإ مرج ساحلي و ايرات  بق البحر 

، وساا صاال بعد  ن تقطإ مسااافة Öland أوال دالطريق كلى منطقة المناظر الطبيعية المنبسااطة ال ي تيكر ا بـااااااا

 م ر كلى برج الطيلا  500

بت ح ى االطيلا البقار بعيدا  في  ااب  الازيرة، و اامار البرج، وليلك ساا ح اج لمناظير،  و تلسااكلب ث تفتاال

تس طيإ ال عرف على   لاض الطيلا ال ي تبحث عنفا  ولكن من السفل ال عرف على طاور الكركي أل   غالبا  ما 

يحلق فلق البرج مبا اارة  تيكر  ن معظم المروج الساااحلية هي ضاامن محمية الطيلا، وال ي ال يالو لك ب اتا  

ن الطريق كلى البرج يسااااامح للزواا اسااااا خدام  الدخلر كليفا بدون تصاااااريح بين  ااااافرر  بريل ويلليل، كال  

 لللصلر كلي  

للقلااب  Ledskär ليد اااااايمكنك  يتااااا  اليهاب كلى منطقة اصااااطفاف الساااايااات الهاااامالية من خ ر مينار 

 الصغيرة من  جل االي راب من االم داد األااضي حيث تاد هناك الطيلا في كثير من األحيان  

  



Sid 33 

 

ومدفأة ومراحيض خااجية حيث   فا تُعد  فتاال مكان لليهاب كلي  بالنساابة ألولئك اليين يعا لن هناك طاوالت 

 من محدودية الحركة 

  اااايلفللماا ا Fladenكم كلى ف دن  3كذا كنت ترغب ب مرين ساااااييك، يمكنك الخروج بنزهة طليلة بمسااااافة 

Kilholmarnaال ف ات الدالة على ف دن  من البرج    ابد  من منطقة اصااااااطفاف الساااااايااات الانلبية، واتبإ

م ر عن الطريق، ساااايصااااادفك منظر خ ب غربا  عبر المروج الرطبة  العديد من  400المنخفض، الير يبعد 

 الطيلا الخلاضة، كطاور الطيطلر والطيلا الماوية وطاور الزيزاق الهمالي تأتي كلى هنا في فصل الربيإ 

ب بالللن األحمر من خ ر الغابة، ل مر باساار  من ف دن، يمكنك االساا مراا  ااماال   على طلر المساااا المختااّ

عبر النفر، حيث تصاااااادفك بركة يرغب البط بال لج  كليفا في فصااااال الربيإ  وعند ال قاطإ ال الي، سااااا  حلر 

 م ر ذهابا  وكيابا   800وسلف تس غرق منك هيه المسافة حلالي  Kilholmarna يلفللماا ا يسااا   حل 

 

  ُعد كلى مف رق الطرق Fladen هد من  على برج الطيلا منظرا  خ با  يطل على الافة الانلبية لف دنساا هااا

بنفس الطريقة ال ي  تيت بفا كلي  واسااااا مر بالمهاااااي ل صااااال المينار  ومن خ ر المينار المخصاااااص للقلااب 

 مرصلف بالحصى  سلفالصغيرة، سلف تعلد كلى منطقة اصطفاف السيااات الانلبية على طلر الطريق ال

 اليلفس  مصنإ ، يلعة صيد يديمة بنيت  ص   ألسرة در جير في Ledskärs Gård غلادس عن ليد ااتمر 

Leufsta bruk  1768في عام  

 

 كي ية الوصول إليها

 يافلي حل  76  اتبإ الطريق Skärplinge  اااااابلينايكيللم رات  اااامار  4على بعد  Ledskär ليد ااااااتقإ 

Gävle  ليد اااا، واساا دا يمينا   حل ال ف ة الم افة كلى Ledskär تقإ منطقة اصااطفاف الساايااات الانلبية  

سيااات  خرى  س دا  ماال  ل اد منطقة اصطفاف  على الاا ب األيمن من الطريق المرصلف بالحصى، ثم ا

 باا ب المينار المخصص للقلااب الصغيرة 

 

 أماكن مقتراة 

اللايإ  مار برج الطيلا  خدمات الكلخ  Ledskärsstuganس لغان ليد ااس يمكنك المكلث لي   في كلخ 

كرو ة سليدية  يمكنك الحار من خ ر م سسة  50بسيطة حيث تبلغ الكلفة في الليلة اللاحدة لكل  خص 

، مليإ كلك رو ي 0186116271، هاتف ايم:  Upplandsstiftelsen  يف لسنس  وب  دس

www.upplandsstiftelsen.se 

  



Sid 34  

 

  Dalälvدار الف  الطبيعة فيالمهي لمسافات طليلة في  - Bredforsen بِرد فورسن -17

الطبيعية، يمكنك السير مهيا  على األيدام كلى الازا الصغيرة اللايعة في  Bredforsen بِرد فلاسنفي محمية 

  كن الهاااااعلا بالحياة البرية يلر هنا كلى جا ب األ فاا الم أللئة والحيلا ات السااااافلي Dalälven دار الفن فر 

 البرية الم عددة األصناف  

 

ق حيث تل قي المنطقة الانلبية للغابات اواوإ المناطااوعة من هل  Nedre Dalälven السفلي دار الفن فر 

 فلاسن    بردذات األوااق العريتة مإ الغابات الصنلبرية الهمالية  وتاد المياه الم دفقة لنفر 

Bredforsen  طريقفا بين الصخلا واأل ااا الهاهقة االاتفاض ل غمر األاض كل عام  ويمكنك مهاهدة

 فا على األيل نالقنادس  و  ثر واحد م

، بدرا من منطقة اصااطفاف الساايااات  Bredforsen بِرد فلاساانكم كلى  4 تبلغطليلة لمهااي مسااافة يمكنك ا

  والداب يهق طريق  من خ ر غابة م عددة األصناف مإ   ااا Bredforsenبِرد فلاسن االح ياطية غرب 

من بين األ فاا مرواا  الحلا الرجراج الكبيرة و خهاااب ال نلب القديمة، وساالف تصاال كلى الازا الصااغيرة 

 فلق جسر المهاة الخهبي 

 الير يحمل ع ماتواتبإ من هناك الطريق  الطاية،خط   اااااااضكلى  للسااااايااات  وال ، اسااااالك طريق الغابات

   ر كيللم ر تقريبا ، س صل كلى منطقة 5 1الم در كلى المحمية الطبيعية  وبعد يطإ مسافة وبالللن األحمر 

 ر برحل ك كلى الهمار على األااضي والازا المنخفتة ، وس س ممسقط المياه

  



Sid 35 

 

 بيلاكفللمنالاساااااالا ال قليدية والاساااااالا الخهاااااابية تاعل المروا بين الازا  ساااااافل  عند اللصاااااالر كلى 

Björkholmen 2 0 ،  لصااايك بال فاف يمينا  هالف ة "كلدسااا اد Eldstad  سااا صاااادفك   فاا 2 0 مليدال  ر   

سل دتجميلة وكط الت على متيق  هاا تسبح  Kågbosundet كلغبل  سماك ال يماللس وال هاهد   س  حيث 

في المار، وال ي تايب الصاايادين من المناطق القريبة والبعيدة، ولكن عليك للحصاالر على تصااريح للصاايد كن 

 كنت ترغب ب اربة حظك في صيد األسماك 

حيث تاد هناك طاوالت ومليد   Landkvarnبالسير  حل ال دكفاان  واس مرال ي جئت بفا، ُعد بنفس الطريقة 

الغطاس، الير يغلص بحثا  عن يريات ذباب القمص، وكذا كنت القحافة يمكنك في هيه المنطقة البحث عن 

 ال ي اس لطنت باا ب األ فاا  القتاعة حيلا ات محظلظا  حقا ، س هاهد

، واسااا دا يمينا  ل سااا م اض بنزهة لطيفة  عليك ادن الساااير  Björkholmen يلاكفللمنبُعد كلى الانلب  حل 

ب ط ل   على المناظر الطبيعية الخ بة  طيلا اللقهااااااة ذات العيلن   Dalälven دار الفنعلى ضاااااافاف  فر 

العصااااافير فلق ، وويزية  Bredforsen بِرد فلاساااانلاليهبية والصاااادوا الحمرار ت رعرض في المياه الفادوة 

 القصب 

يبل  ن يصل بك الطريق كلى  Karlsholmen كاالس هللمنمهيّد في  جداا للحماية من الرياح عن سلف تمر

ت بإ الف ات للعلدة كلى منطقة اصطفاف السيااات تحت  عليكمنعطف ب ف ة  حل السيااات  ومن هيه النقطة، 

 الغابة  وعبرخطلط الطاية 

 

 كي ية الوصول إليها 

  اساالك Söderfors ساالدا فلاسكم غرب  4الطبيعية على بعد حلالي  Bredforsen بِرد فلاساانتقإ محمية 

، حيث تلجد منطقة اصااطفاف الساايااات والف ة معللمات على  Kvarnön كفاان  ونتااه  292الطريق ايم 

 الاا ب األيمن من الطريق 

 

 أماكن مقتراة

لى ضفاف النفر الم ألق باألوهاا اليا عة ال ي تعكس األللان المرج اللايإ ع معايهةكذا كنت ترغب في 

، ال ي هي  Sigeränget سيار ايناتوالمس نقإ البنفساي، يمكنك ويااة  Dalälven دار الفنالبنفساية على 

، ثم ا عطف 292الطبيعية  اس مر بالسير على طلر طريق  Bredforsen بِرد فلاسن يتا  جزر من محمية 

فس اد هناك منطقة اصطفاف السيااات االح ياطية الصغيرة والف ة المعللمات  Kågboيمينا   حل كاجبل 

جنلبا ، حيث يعكس المس نقإ البنفساي  Sigerängetا ايت  باا ب الطريق، وسلف تسلك ممرا   حل سياير

 على المروج النفرية في  فر مايل  الللن األاجلا ي المزاق

 

 Färnebofjärden فاا يبل فياادن حديقة مهمللة ب Nedre Dalälven السفلي دار الفنكن  جزار من  فر 

، مإ معللمات حلر اح ت ال نزه وتاااب Gysinge جيسيناياللطنية  ففناك مركز للطبيعة الخ بة في 

 وخبرات بفيا الهأن لدى الحديقة اللطنية 

  



Sid 36 

 

 

 جللة في الحديقة اإل اليزية – Söderfors سودر فورع -18

حيث تعا ق األ ااااا هناك  Dalälven دار الفنعليك اتباض ممرات م عرجة في الحديقة اإل اليزية بالاا  فر 

 السمار، وتهدو الطيلا المغردة  لحا فا، وتهرق  وهاا  قاوق النعمان الخهبية بياضا  في  فر مايل 

 

يل اه ماما  كبيرا  في الطبيعة، وُكلف بالعمل في الحديقة اإل اليزية اللايعة كلى ركان لدى  دولف  ولريك ج

، والير الم حف الطبيعي، ُكلّف ب هكيل 1786لأل غار الحديدية  في عام  Söderfors سلدا فلاسجا ب 

   حار العالم  ضمن  ملا  خرى كان ليهمل عدد ماوة من الثدييات وس ماوة طير من جميإ

يمكنك عمل جللة بمسافة كيللم ر واحد سيرا  على األيدام حلر الحديقة باسلاها المم عة واإلط الت الخ بة 

  وكا ت الحداوق اإل اليزية  ملذجية مثلفا كمثل الحداوق ال ي كا ت ياومة في Dalälven دار الفنعبر  فر 

ثامن عهاااااار  كان من المف رض  ن تكلن اإل ط لة طبيعية على عكس الحداوق ال ي كا ت ياومة في القرن ال

 العصر البااوكي الفر سي 

سير من خ ر الف ة المعللمات غرب الاسر، ويقلدك الداب كلى جزيرة صغيرة تع ريفا   ااا  فيسة  يبد  ال

طيلا النقااة لوبفية في جمالفا  يعا ق البللط والقيقب السمار، ويحيط بفا الكثير من  ار البندق، حيث تهدو ا

 لحا فا في  اافر مايل  وفي ذلك الليت، يمكنك  يتااا  االساا م اض بهااقاوق النعمان الخهاابية والز ابق الكاونة في 

  عليك اج ياو الاسااار الهاااديد اال حداا، وملاصااالة الساااير م لجفا  كلى جا ب كاملاللادر ل بدو وكأ فا بسااااط 

، واتبإ المسااااااا الم عرج بين   اااااااا ال اكس الختااااارار النفر يمينا ، ثم ا عطف بعد برهة يصااااايرة يساااااااا  

يد  الينبلعية ل صاال كلى الطريق المرصاالف بالحصااى  ساالف تهاااهد المعبد اليل ا ي بأعمدت  األابعين الير  ااُ

 بأثينا كمصدا من مصادا اإللفام  Theseustempletثيسيلس بال زامن مإ معبد  1797في عام 

  يمكنك  ن تسااااالك 292اللايعة جنلب الطريق ايم  والعزبة المصااااانإ طرقيد ترغب في كطالة الساااااير ح ى 

بمرساااااااتفا المزدوجة الفاولة القاومة مني عام   Ankarbacken الممر مهاااااايا  على األيدام عبر تلة   كاابكين

 صقللة بالللن األبيض، كلى، وملاصلة السير على طلر الطرق الحديدية ال ي ياا بفا مناور العمار الم1854

  كلى العزبة تصل ن 

 

 كي ية الوصول إليها 

  تقإ الحديقة اإل اليزية والمعبد Söderfors ساااالدا فلاسباتااه  292اساااالك الطريق ايم  Tierp تييربمن 

 غاافاا فلاساااااان /  Dalälven دار الفناليل ا ي  اااااامار الطريق، ومبا اااااارة بعد الاساااااار األور عبر  فر 

Garvarforsen على الاا ب األيمن من اللايعة   يبد  المهااااااي على األيدام من منطقة اصااااااطفاف الساااااايااات

 الطريق 

 أماكن مقتراة 

، على الاا ب ادخر من الحديقة Dalälven دار الفنجنلب  فر  Båtstadviken بلت سااا ادس فيكنيقإ خليج 

العلدة مرة  خرى في الليت المناسااااااب  اإل اليزية  يمكنك ال الر عبر الممرات مهاااااايا  على األيدام، ومن ثم

عندما كا ت هناك يرية في هيا المكان، كلى جا ب المناور الخهااااابية القديمة ال ي هُدمت لسااااالر الحظ في حقبة 

الساااابعينيات  تساااا طيإ االصااااطفاف باا ب مينار القلااب، وال لج  كلى  ااااب  الازيرة حيث تاد هنالك الف ة 

 للمعللمات 

  



Sid 37 

 

 لر عبر الغابات وم نزه بااوكاال  – Lövstabruk بروك لوفستا -19

هل احلة  يقة فيما بين مناطق  Lövstabruk للفس ا بروكال الر مهيا  على األيدام عبر الغابات في 

الرامسل س  د ى األ ااا الم ميزة بأواايفا  بصي ت ، ويد يخالاك في حديقة البلدة الهعلا براوحةالمصنإ

 العريتة 

 

األ غار الحديدية اللالل ية في  مصا إ ولف رة طليلة واحدة من  كبر Lövstabruk للفس ا بروك مصنإ كان

العالم، ويمكنك محاكاة بيئة حقيقية من بيئات القرن الثامن عهر في حديقة البااوك الخ بة والبلدة الريفية 

  1926عهر وح ى عام مني بداية القرن السابإ تدير المصنإ الم ألقة  كا ت عاولة در جير 

خ ر عصلا ال نلير في القرن الثامن عهر، يام تهاالز در جير، الير كان مف ما جدا  بالطبيعة، بامإ 

،   و لف عم   ااوعا  على الحهراتالم حف الطبيعيالحهرات والثدييات والطيلا، ال ي تم االح فاظ بفا في 

 ى المس لى الدولي علوحاو على  فرة عالية و هره على ثما ية مالدات 

 

يات الحمت على طلر الهااض الرويسي يكمن صف طليل من مناور العمار، وي لاجد باا ب الحديقة مس نبت

اهمان ك ألاغنتنمل في    ااااا البرتقار والليملن  وكا ت كنيسااة األ ااغار المعد ية مهاافلاة  ظرا   الير كا ت

ن م ب ة كبرة الراعي  هناك بيئة لعب جيابة للعاو ت  وفي البيت الزجاجي تم اساااااا نبات1728المميز مني عام 

 ه  غار حديدية مخصصة لألطفار   -ذور األطفار 

كم ذهابا  وكيابا ، وتبد  من منطقة اصاااااطفاف السااااايااات الكاونة خلف  5 2الاللة في الغابات حلالي  يبلغ طلر

 المناظر الطبيعية  ي در الممر كلى المسااا لدض الكبير، وسااا اد للحات كا اااادية على طلر الطريق تبين طبيعة

طريق  اامار األ ااغار الحديدية، ويمكنك المروا بحديقة ما لا بالبلدة في طريق علدتك كلى المساا لدض الكبير  

يمكنك االسا م اض في فصال الربيإ بالنرجس البرر وعبق الرامسال س  د ى األ اااا العريتاة الراوعة  لمزيد 

لي:  Lövstabruk لالفسااااااا اااا باروكمان الاماعالالماااات حالر  ، يارجاى وياااااة الامالياإ اإللاكا ارو اي الا اااا

www.lovstabruk.nu 

 

 كي ية الوصول إليها 

  اال عطاف من طريق Skärplinge  اااابلينايكيللم را  جنلب  11على بعد  Lövstabruk للفساا ا بروكتقإ 

  76ايم 

  



Sid 38 

 

 المف لحة السبخةال الر لمسافات طليلة عبر األااضي  –  Florarnaفلورارنا  -20

سااعة اللا الساابخةالطبيعية تاربة ال الر عبر األااضااي البرية اللايعية   Florarnaفي محمية فللااا ا يمكنك 

 والمف لحة كضافة كلى الغابات القديمة  اتبإ مسلك المهاة واصِغ كلى تغريدات طاور الكركي الباوسة!

 

طابإ  ااااامالي مميز بأااضااااايفا الرطبة اللاساااااعة والغابات العميقة  األاض غالبا  ما تكلن غنية فللاا ا لديفا 

بالاير، ليلك هناك الكثير من البسااااتين كبسااااتين خف السااايدة  الهاااعلا بالحياة البرية يلر في هيه المنطقة مإ 

 وفرة الطيلا والثدييات كاأليل والظبي والسنلا البرر 

 الحديد في مصاااااانإ تمّلن كا ت في الساااااااابق ال يفي المنطقة،  والاداور الماويةرات هناك العديد من البحي 

الطاية  كا ت الغابات في القرن الثامن عهااااار الغابات صاااااناعة من الصاااااناعات ب Lövstabrukالفسااااا ابروك 

  وم حاواة بهكل كثيف الكبيرة، وكا ت مداخن الفحم كثيرة

 

 قطة بداية جيدة   Risön ايس اوناوعة على مداا السنة  وتع بر طبيعية ا معايهة تعرض  Florarnaفللاا ا 

  وسالف تصاادف هنا اإلط الت الطبيعية   Florarna للخروج في  زهات في المنطقة األسااساية من فللااا ا

في القرن ال اسااااإ عهاااار يرية صااااغيرة   Risön ايس اوناألبقاا ومروج األوهاا  كا ت  حظاورالاميلة مإ 

يطنت هيا المليإ في ويت مبكر من القرن  حااس الغابة، ولكن عاولة  ساامة ةااض وخمس عهاارتتاام ث ثة مز

 السابإ عهر 

، يمكنك الخروج باللة تنزه لطيفة  يمكنك عمل   Risön ايس اونمن  قطة اصاااطفاف السااايااات في منطقة 

البرتقالي باتااه عقااب الساااااااعة  و عكس اتااه عقااب المهاااااااا الي  بالللن جللة ذهابا  وكيابا  على الطريق 

 ، Staffansholmen سااا افا س هللمن السااااعة، ولكن كذا ت بعت تعليمات الاللة، سااا بد  بال لج  جنلبا  ه حل 

  Upplandsleden  وب  دس ليدن وس سير بك الطريق على ام داد ممر 

ساا سااير بك الاللة من خ ر غابة غنية بالزهلا ، Risön ايس اونمن  قطة اصااطفاف الساايااات في منطقة 

م ر هالاسااار الملكي ب  ك   على األااضااي  500ل غسااابا ان بمساااافة ك Kungsspångenيبل  ن تصااال كلى 

الرطبة الصااااانلبرية، سااااا رى النباتات مثل  اااااار األهلاا البرادوا مإ الزهلا البيتاااااار، و ب ة الندية األكلة 

اللادية، وال لت البرر والكللدبيرر  في  ااافر  بريل وح ى  ااافر مايل، للحهااارات، وككليل الابل بأجراسااا  

 يمكنك سماض تغاايد طاور الكركي وهدير طاور الهنقب الير يغلص تااكا  ذيل  يف ز 

الهااااامخ مإ الحلا الرجراج  Stenstamonساااا ينساااا املن كلى ساااايأخيك الممر بطريق  خ ر الغابات القديمة 

 و  ااا الصنلبر

  



Sid 39 

 

واأل اااااا المي ة ال ي تقصااادها   لاض مخ لفة من  قاا الخهاااب  وكذا كنت محظلظا ، فقد تهااااهد  قاا الخهاااب 

األوااسااااي ذر الث ثة  صااااابإ الير يبحث عن الطعام في جيوض األ ااااااا  في  اااافر مااس، يمكنك  يتااااا  

 االس ماض كلى  صلات البلم القزم األوااسي والبلم األواالي 

 Stora Agnsjön  غن  لن ، الير يربط بحيرة س لاا Gammelån غام   ون جدورلى يصل ممر المهاة ك

 اااريا   تنعكس جيوض الب لال الناعمة بهاااكل جميل في ال ياا  Vikasjön فيكا  ااالنفي الانلب الغربي ببحيرة 

 الفادئ، ويهاعك الاسر للليلف لحظة لل أمل 

ب مكا ك، Gammelån غام   ون جدور عند مامك خياا ل حقق   لة السااااااير على األيدام كلى  ف كما ملاصاااااا

كيللم رات   و اال عطاف يمينا  ل  بإ  10ه Staffansholmen ساااااا افا س هللمن عبر  Stormonساااااا لاملن 

كيللم رات   من الراوإ المهااي على ضاافاف النفر، ولكن يد  7ه غام   ونالع مات الحمرار غربا  على طلر 

ي تاعلك تحلر مسااااك كلى الممر األصاافر ه"المساااا الااف"   بعد يطإ مسااافة يصااادفك الكثير من المار ال 

، واتبإ الممر الير يأخيك بعد ف رة وجيزة  Grillholmen غريل هللمن م ر، ساااااالف ت حلر يمينا   حل  800

ر ناظكلى جسر مهاة بأللاح عريتة  ك   من الراوإ ممااسة جللة المهي على األيدام في هيه المنطقة، ففناك م

سبخةااوعة غربا عبر األااضي  سعة من س لافللاان ال   يمكنك  لار ما لديك من طعام في Storfloran اللا

  Grillholmen غريل هللمن بقعة اس راحة 

 غريلسااايلصااالك  اااماال  من منطقة والير عبق  باتات ادس  يفلح في وهناك جسااار مهااااة خهااابي طليل آخر 

بات Grillholmen هللمن  لك كلى طريق الغا بة من خ ر الممر  وال  ثم يلصاااااا   وتساااااا مر الرحلة عبر الغا

باال عطاف تااه  باوالر الربيعية  ال ت ردد  تات الميزيرون وال با حيث يمكنك  Brändön بر د  ونالمحاطة بن

با    وهناك كم ذهابا  وكيا 2العثلا على كلخ بمليد فحم  عيد ترميم  حيث تساااااا طيإ المكلث في  طلر الليل ه

عبر كلخ  Risön ايس اونالفحم  ُعد كلى طريق الغابة وواصل السير تااه   كلامباا ب الكلخ س هاهد بقايا 

المحاط ب  مرج كامل من وهلا الربيإ في  اااااافر مايل  اع اد المهاااااارفلن  Västergärde ى فساااااا ر يااد

 الكلخ من خ ر المالس اإلداار للمقاطعة االح ياطيلن العيش هنا، ولكن يس طيإ عامة الناس حاليا  اس ئااا 

 Hagels هاغلز، يمكنك سللك الممر الداورر المختب بالللن األبيض،  و جللة Risön ايس اونا ط يا  من 

اتبإ  Västergärde فساااااا ر ياادىكيللم ر ، الم دية كلى الغابة خااج السااااااياج  عند عثلاك على كلخ  5 1ه

  Risön نايس اوطريق الغابة للعلدة كلى 

 

 طول الليل Florarnaيمكنك المكوث في فلورارنا 

ية من فللااا ا مال  و في كلخ  Risön ايس اونمخيم ، يمكنك المكلث لي   في Florarna في المناطق الهاااااا

 وبسااااال على ايم الفاتف:  محافظة كدااةمالس   يمكنك الحاز مسااابقا  من خ ر Västergärde فسااا ر ياادى

  الكلخ www.lansstyrelsen.se/uppsala،  و وياااااة المليإ اإللك رو ي ال اااالي: 000 33 010-22

  ويمكنك  يتا  البقار في Risön ايس اون صب خيم باا ب منطقة  ويسمحسريرين،  وب الغربي مف لح داوما  

 بمليده الفحمي، على الرغم من كثرة البعلض في فصل الصيف  Brändön بر د  ونكلخ 

يل   جن لس لاملن،  و في الكلخ الدافئ على بحيرة  عند من الرياح يقإ لمكلث جنلبا  في مأوىيمكنك كيلك ا

   46، وال ي يح لر على  ابعة  سرة ومليد خهبي ها ظر الصفحة Lilla Agnsjönن  ل

  



Forts Sid 39 

 

 كي ية الوصول إلت هنا

  Örbyhus  وابي هلسو Lövstabruk للفساااااا اااا بروكالطبيعياااة بين   Florarnaتقإ محمياااة فللااا اااا 

، عليك ساااللك الطريق Skärplinge  ااااابليناي/  Gävle يافلي من خ ر  Risön ايس اونولللصااالر كلى 

 6  بعد يطإ مسااافة Örbyhus  وابي هلسواال عطاف يمينا   حل  Lövstabruk للفساا ا بروكباتااه  76ايم 

/  Örbyhus  وابي هلس  وكن كنت يادما  من   Florarna اكيللم رات، عليك ت بإ ال ف ات باتااه فللااا 

  Ingstarbo وت بإ ال ف ات من خ ر ك غس اابل Lövstabruk للفس ا بروك، فعليك ال لج   حل Tobo تلبل

  اتا   حل   Florarna جنلبا   قطة بداية جيدة لعمل جلالت تنزهية في فللااا ا Stormonتعد ساااااا لاملن 

 حيث تلجد الف ات تبين الطريق كلى ساااااا لاملن Filmومن ثم كلى فيلم  Österbybruk  وساااااا ر بي بروك 

Stormon وفللااا ا Florarna  

 

 أماكن مقتراة 

  يمكنك ال زلج على الثلج الم امد تحت ضاااااالر Florarna  اااااافر مااس هل من األ اااااافر الراوإ في فللااا ا

 القمر، وسماض  عيق البلم 

  



Sid 40 

 

  براج الطيلا والمراعي - Tegelmorasjön شونتيجل مورا  -21

تسااا طيإ من خ ر برج الطيلا البحث عن صاااقلا المسااا نقعات السااا بة الغربية وطيلا الغطاسااايات الم ّلجة 

 خ بة  ةب ط لبأعراف،  و مارد االس م اض باس راحة مإ وجبة خفيفة صباحية 

 

، هي بحيرة Kyrksjön  اااايرك  اااالن و كما يطلق عليفا  يتااااا   Tegelmorasjön تيال ملاا  اااالنبحيرة 

يصب ضحلة غنية بالطيلا  ا ط يا  من منطقة اصطفاف السيااات، يمكنك اتباض ممر مختب بالللن األصفر 

م ر، عبر السااااااياج المحيط بالبقر ووصاااااالال  كلى برج الطيلا بالاا البحيرة  هناك  يتااااااا  كلخ  300بطلر 

 ة للهلار، والاداور اس راحة ومنطقة مخصص

ساااااا هاااااااهد من  على البرج كط الت ااوعة، وهناك الكثير من الطيلا في فصاااااال الربيإ  ت ميز هيه البحيرة 

بأصااناف عديدة من طاور الغرة، ومن الساافل ال عرف عليفا مإ للن ايهاافا األساالد وجبف فا البيتااار المروية 

غربية على القصااب، وتهاادو طيلا الغطاساايات  لحا فا عن بعد  وكثيرا  ما تحط صااقلا المساا نقعات الساا بة ال

 الغريبة 

صاانف من  صااناف الطيلا المخ لفة في  87في  حد فصاالر الصاايف يبل بتااإ ساانلات،  االهد ما يقرب من 

البحيرة، وكا ت األكثر  داة من بينفما هل طير  لاس الصااااغير، الير يبدو وكأ    لاس بر س  ساااالد، ولكن 

لادا  من عنقفا  ك فا ليسااااات  ااااااوعة جدا ، ولكنفا تأتي في بعض األحيان من بحيرة كان جزوفا الخلفي  كثر سااااا

  وهناك  لض آخر  ادا هل طاور الخر نة السلدار Vendelsjön فندر  لن و بحيرة  Kyrksjön  يرك  لن

 الماوي، والير يتفي مزيدا  من السعادة على مهاهدر الطيلا 

 مات الصاااااافرار جنلبا  من خ ر الحظيرة المسااااااياة وح ى ال لة وفي طريق علدتك، يد ترغب بم ابعة الع

 المطلة على البحيرة 

 

 كي ية الوصول إليها 

جنلب كنيساااة تيالملاا  يمكنك  Kyrksjön  ااايرك  ااالن و  Tegelmorasjön تيال ملاا  ااالنتقإ بحيرة 

 Örbyhus  وابي هلس كم باتااه 2هحلالي  292من الطريق ايم  Skärplinge  اابليناي اال عطاف باتااه

كيللم رات  اااماال   تقإ منطقة اصاااطفاف السااايااات كلى الافة الغربية من  4 اااريا  ، وتقلد سااايااتك لمساااافة 

 الطريق 

  



Sid 41 

 

 المن زه حديقةال الر في  – Örbyhus أوربي هوع قصر -22

  يم Vendelsjön  ااالنفندر جميل جدا  ويقإ بالاا الهااااطئ الغربي لبحيرة   Örbyhus  وابي هلس يصااار

 باللة لطيفة في الحديقة الخترار 

 

م تهااا فر تماما  بحساااار الباوالر بالزا يخ الير ي، وابما كا ت عريقل  تاايخ   Örbyhus وابي هلس يصااار

ولكن كان هناك منزر ايفي في المليإ في ويت   1577فبراير ساااااانة  25كلى كايك الرابإ عهاااااار في  تقديم 

زار ال ي في من صف القرن الخامس عهر برجا  يد   اد مبكر من القرن الرابإ عهر، وكان جد غلس اف فاسا 

 فصل اله ارخ ر ن النباتات الحساسة يتخز ي م هنا   كان1820الخ ب في    بني المس نبتمفيمنا على القصر

  المزاوعة   ااا البرتقارو

 س  وّدن اااااليكيمكنك الخروج بنزهة لطيفة كلى الحديقة الخصااابة وحلر القلعة  ال ت ردد في االسااا مراا تااه 

Kärleksudden   جزيرة الحب  واتبإ مسااااا علدتك من خ ر الغابات الاميلة ذات األوااق العريتاااة ه اااب

 مان الخهبية األاض في فصل الربيإ حيث تعا ق   ااا الزان عنان السمار، وتغطي حهلد  قاوق النع

الطيلا المغردة ال ي تق ات األخهاااب تهاادو  لحا فا من  عالي   ااااا البندق، والبلبل الزي ل ي م علق في ظلة 

الهااااااار  ي ميز البلبل الزي ل ي بمنقاا يلر للغاية حيث يمكن  كساااااار  لاة الكرو! يمكنك ال الر حلر القلعة 

 مار ، و  ت مرحب بك للاللس بنزهة على مروج الهاطئ  وVendelsjön  نفندر  لمبا رة بالاا بحيرة 

 بداية  فر مايل  فيتنبت وهلا  قاوق النعمان الخ بة القصر 

 

 كي ية الوصول إليها 

س  بإ ال ف ات  حل يلعة 292ا ط يا  من الطريق ايم   وابي مبا رة يبالة منعطف  Örbyhus  وابي هلس، 

  Vendelsjön فندر  لن  تقإ القلعة على بعد كيللم رين جنلبا  على الهاطئ الغربي لبحيرة Örbyhus هلس

  



Sid 42 

 

 النلعية بأفتل داجة من مرايبة الطيلا - Vendelsjön فندل شون -23

ال ي يقصاااادها  Upplandهي واحدة من  فتاااال بحيرات الطيلا في  وب  د  Vendelsjön فندر  اااالنبحيرة 

 البط والطيلا الخلاضة واألوو ال ي تس طيإ مهاهدتفا من  على برج الطيلا في آر ادالف من 

 

، Örbyhus  وابي هلسالطليلة التيقة والتحلة كلى الانلب من  Vendelsjön فندر  لنتم د بحيرة 

ية لل الر ووهي وجفة مثالية تقدم تاااب اس ثناوية للطبيعة وللثقافة  يمكنك ييادة سيااة  و اس خدام دااجة هلا

 طريق األحداسم د ال ي ي ا   ال الاا ب الهريي حلر البحيرة بأكملفا  ويُطلق على االم دا

söndagsvägen  

، حيث يلجد منطقة مخصااااصااااة Ål  ورتقإ يرية  Vendelsjön فندر  اااالنوفي الطرف الانلبي من بحيرة 

 وال  طريق الحصااى  ااماال ، ثم الممر الصااطفاف الساايااات بالاا الطريق  وا ط يا  من هيا المكان، ساا ساالك 

 الم ا   حل اليساا، الير تحيط ب   ااضي المراعي المف لحة 

سافة  سير على األيدام لم سلى ال اليوب  حفرةم ر لللصلر كلى برج الطيلا، والير يقإ بالاا  500ال تح اج 

 ، وت ميز ب ط الت خ بة وااوعة في جميإ االتااهات ةالقديم

ول الربيإ، يمكنك ال م إ ب غريدات  ي طيلاكذا يمت بزيااة برج الطيلا في  وا قادم ةاللاق األوااساااااا ة من ال

القصااب، وادالف من األوو والبط ال ي تساابح في البحيرة  في بعض األحيان، يظفر النساار ذر الييل األبيض، 

 في جميإ االتااهات وجعلفا تحلق الطيلا إلاهاب 

، القرن الفاوت تساااااعينياتمني من صاااااف  باد السااااا عادة البحيرة Vendelsjön ر  ااااالنفندويد عملت جمعية 

سار من المياه  ساحلية علالمف لحة والقنلات وحهية القصب  والن ياة هي فسيف ى ترعى الما ية في المروج ال

 طيلا العثلا على الطعام ال ت مكن في ، حيث تخلق مسااا  واق الللن  طلر الطريق كلى القصب
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 صناف صنفا  من  250حلالي  Vendelsjön فندر  لنر ي هكل في المياه التحلة  ويد اصدت بحيرة يال

 الطيلا 

 كذا كنت ترغب ب مرين ساييك، يمكنك عمل جللة في الطرف الانلبي للبحيرة واالس مراا  حل كنيسة فندر

Vendels kyrka فندر اون جدوركيللم ر، ل صل كلى جسر عبر  1  سلف تمر ببرج الانلب بعد 

Vendelån  5 1جنلب السد مبا رة عند منفي البحيرة  س  مكن بعد ذلك من االس مراا بالمسير لمسافة 

بين الحقلر يهدو طاور الكروان الماوي طقلس   المصنإكيللم ر م لجفا  كلى يرية فندر، على طلر طريق 

كلى لعريق اال ي يعلد تاايخفا وااسية بال زاوج في فصل الربيإ  من هنا، ف ن كنيسة فندر ليست بعيدة األو

 إل اسان  في  فاية القرن افالقرن الثالث عهر، وال ي تتم للحات سيكل الايرية الاميلة للفنان يلها س كي

كبيرة جدا   فيا االك هاف  هميةل ااب ااوعة بالاا الكنيسة  وكانل كل يعلى  ايبر 14عهر، تم اك هاف 

م   ال ت ردد في ويااة مركز الزواا بالاا  800 -م  550حقبة فندر هباسم  عصر كامل بحيث تم تسمية

 الكنيسة، حيث يمكنك معرفة المزيد عن حقبة فندر 

بالاا الطريق الير  Ottarshögen   وتّااس هلغن، سلف تاد تلة  Vendelsjön فندر  لنجنلب بحيرة 

يعلد تاايخفا كلى القرن السادس،  –واحدة من  كبر ال  ر السليدية  -  تلة الدفن الراوعة Husby يمر بفلسبي

  ويحيط ب لة Yngling اينغلينغكا، الير كان واحدا من مللك وكر على  وتاا فندر -وفقا  لل قاليد  -ويد  ييمت 

مإ  يةعهبنباتات اليف ال نزه في ال  ر الغنية بالمقبرة، ومن اللط 60 كثر من   Ottarshögen  وتّااس هلغن

 كط لة واسعة على منطقة فندر 

 

 كي ية الوصول إليها 

كم  اارق منعطف  2، على بعد حلالي  Knypplan ، ساالف ت حلر  حل كنيب ن292ا ط يا  من الطريق ايم 

  اتبإ "طريق األحد" الم عرج جنلبا  كلى آر، حيث يلجد مكان الصاااطفاف السااايااات Örbyhus  وابي هلس

 ههلة اليوب   Varggropen فاار غروينفي لزواا برج الطيلا 

  Ottarshögen  وتّااس هلغنبعد تلة  Vikstaكذا كنت يادما  من الانلب، ساااالف تنعطف يمينا   حل فيكساااا ا 

 كم كلى منطقة اصطفاف السيااات في آر  3، واس مر لمسافة  Knypplan اتا  يسااا   حل كنيب ن

 

 أماكن مقتراة 

، جنلب جساااار السااااكك Vendelsjön فندر  اااالنهناك  يتااااا  برج للطيلا في الطرف الهاااامالي من بحيرة 

الحديدية مبا رة، ل اد طريقا  مرصلفا  بالحصى يقلد كلى ممر ُوضإ ع مة علي  ه"برج الطيلا"   ويقإ على 

مالية  Örbyhus  وابي هلسم ر من برج الطيلا، حيث يمكنك اؤية يلعة  400بعد حلالي  ية الهاااااا والنفا

 للبحيرة 
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 Tämnaren  تمنااين عندالزهلا والطيلا  - Iggelbo ايّغلبو -24

نب ة ب  اضااااااية مم لئةاجلس على   Iggelbo ايّغلبلاساااااا م إ ب غاايد الطيلا في الربيإ و واول الصاااااايف في 

 تمنااين الكيباتيكاس و ااااااقاوق النعمان،  و خي يسااااااط من الراحة على الصااااااخلا المسااااااطحة على  اااااااطئ 

Tämnaren  

 

، سااا صاااادف ماملعة ااوعة من الزهلا وتغريد الطيلا في فصااال الربيإ  يمكنك م ابعة  Iggelbo ايّغلبلفي 

 تمنااين مإ كط الت خ بة عبر  Förnäsetوفلا است   Hällholmen هل هللمنممرات ال سلق الراوعة كلى 

Tämnarenكبر بحيرة في  وب  د  ، Uppland  

 ايّغلبل المناطق الزااعية المنخفتااااة غربا ، والغابات  ااااريا ، حيث تقإ محمية  Tämnaren  منااين وتحيط ب

Iggelbo   وبما   فا مياه ضااااحلة جدا  1870ا خفض مساااا لى مياه البحيرة بهااااكل كبير في عام لقد الطبيعية ،

ضاااعف ما هي علي   تقريبا   Tämnaren تمنااين منسااالب المياه، كا ت ففي  مر جيد للطيلا  يبل  ن ينخفض 

كيللغرامات،  10 يصاال كلى سااماك الكركي بلون اح لار اليلم  ويقدا الصاايادون هيه البحيرة ال ي يمكن لفا 

س م علن بداجة يصلى من تامد البحيرة في ويت مبكر من  على  حيية ال زلج لمسافات طليلة والم زلالن ي

 هيا الملسم 

فاف السااايااات حيث تلجد  اااارة ويزفلن ضاااخمة، وابما تُعد تبد  ممرات المهااااة الطبيعة عند منطقة اصاااط

واحدة من  طلر األ ااا في السليد  ال ت ردد في الحصلر على  هرات مطبلعة من الف ة المعللمات، واتبإ 

وهلا البساتين تعلم المزيد عن و  وعلى طلر ممرات المهاة، Hällholmen هل هللمنالممرات الطبيعة  حل 

 من  عالي الابل والمروج، ويمكنك 
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 ال م إ ب ط لة البحيرة 

واحدة من  فتال البحيرات في الساليد  في فصال الربيإ، يمكنك االسا ماض لصالت   Tämnaren تمنااين تعد 

" غراصااااااوحة "اار و"تنعق"، واإل اث تسااااا ايب ال زاوج للعين اليهبية حيث تقيف اليكلا ا سااااافا كلى الل

 الباإ في ويت مبكر، ويمكنك مهاهدة المئات منفا على البحيرة   تفاجر ةهاوابصلاة 

يس مر ممر المهاة الطبيعي من خ ر البس ان الساحلي وغابة ال نلب مإ ل هاهد الزهلا الخ بة  وهناك  يتا 

كا ت المروج  مة  ويد  قدي ئة الزااعية ال ثاا البي مة على طلر الطريق، فتاااااا  عن آ قدي يد من ادثاا ال عد ال

عة القش  مزاوعةقلر العم ية حقلر والح نا فا تحللت ادن كلى مروج  وهي ادن مف لحة من لصاااااا ، ولكن

حقل كبير مخصاااااص للدفن من العصااااار الحديدر، يتااااام   Jätteåkrarna ي ّي  وكراا اويكمن جنلب غرب 

  حارر  صب 30حلالي 

الاميلة ، حيث يأخيك  Förnäsetعلى األيدام كلى  ااااب  جزيرة فلا اساااات جنلبا  مهاااايا   الساااايريمكنك  يتااااا  

ابة غ التاااخمة وال ي تخ رق في المناطق العالية الايوضالقديمة، وح ى    اااااا الصااانلبرالطريق بين جيوض 

ر في فصااال الربيإ  وبعد مساااافة تزيد يلي  عن كيللم  كا ت تُغمر بالمياهالب لال الخصااابة ال ي غالبا  ما  اااار 

حيث سااااا اد م ذا مريحا ومليد  يمكنك البقار لي   هنا،   Tämnaren تمنااين واحد، سااااا صااااال كلى  ااااااطئ 

 واالس يقاظ في جلية الفار على تغاايد الطيلا الماوية 

 

 كي ية الوصول إليها 

  ايّغلبل  ولللصاااااالر كلى Tierp تييربكيللم را  جنلب غرب  30على بعاااد   Tämnaren تمناااااين قإ ت

Iggelbo مل كاا بل فيان، سا سالك طريق Månkarbovägen   مل كاا بلمن خ ر  Månkarbo وتنعطف ،

كيللم رات، ا عطف يساااااا  واتبإ ال ف ات كلى منطقة  6  وبعد يطإ مساااافة Östervåtaاوسااا يرفلتا يمينا   حل 

 اصطفاف السيااات في المحمية الطبيعية 

 

 أماكن مقتراة

ا الخيلر، ثم ي م جمإ العهب باس خدام جزاوة تارهمإ بداية  غسطس من كل عام، يُحصد القش على المروج 

 !في ذلك الاميإ للمهااكةيرحبلن ب وهم معا  

  وكلى الهاامار، ساا اد   Tämnaren  منااين وهناك المزيد من المحميات الطبيعية الم صاالة بالمياه المحيطة ب

و ماكن اساااا راحات  مإ مروج ساااااحلية مزاوعة، وبيئة غنية بالطيلا، Aspnäs Gård غلادهناك  ساااابناس 

هي  ااب  جزيرة تطل على الازر الانلبي من البحيرة  ومن هنا،  Kalvnäset كالف  يساات لطيفة للمناساابات  

يمكنك ال نزه على طلر الممرات بين  ااقاوق النعمان الخهاابية في فصاال الربيإ، وتحت الغابات ذات األ ااااا 

 هلار الطليلة واألوااق العريتة، وهناك العديد من  ماكن لل
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 مقتراةوجهات أخرى 

إ الم بقية ملايالمن  فتل  الأل غار الحديدية واحد  Karlholmsbruk كارلسهولمس بروك مصنإ عديُ 

في السليد إل  اج الحديد ذر الالدة العالية، ال ي يرجإ تاايخفا  Lancashire ال كا ير للحدادة على طريقة

تمنر  جدور، وهل ي فرض من Storån س لا  ون جدور  ويقإ جنلب السد طريق ي در كلى 1728كلى عام 

س لا  و  سد س لااداميت عبرلألسماك المفاجرة  اطريق كن ف ح المساا االصطناعي وفر، Tämnarån  ون

  ففناك كبرو   وتساعد ال يااات االصطناعية األسماك على تااوو سد كاالفللمس Storådämmetداّمت 

ويمكنك العثلا على  سماك الكركي و سماك الفرخ والحهرات ال ي تسبح في المنبإ لهرب القفلة مناضد 

قد يحين ريف، فلل زاوج  وفي الصيف، يأتي مصباح النفر األواوبي، الير يبدو وكأ   ثعبان بحر، وفي الخ

 الليت لسمك السلملن لل لج   حل المنبإ 

مصنإ محافظ   فتل هل Strömsbergsbruk س بروكسترومسبارياأل غار الحديدية في  يع بر مصنإ

بقعة غاية في الامار، حيث يمكنك ال نزه على ه الااقإ بوي، Uppland عمار الحديد في  وب  دعلي  أل

 –جزيرة صغيرة خترار في النفر  ويُعد م حف الغابات ملطنا  ألكبر ماملعة في العالم من يرون األياول 

 !يرن 600 تتم ما يزيد عن

 وجفة لطيفة  خرى ل  يتا، وهتييربكم جنلب  10على بعد  Ullforsفي  ولفلاس  الحديد مصنإقإ ي

  Tämnarån تمنر  ون للمهاهدة على مقربة من جدور

  وب  دس س يف لسنم سسة  ضمنواحد من  فتل الملايإ هل  Strömabadet ستروما بادتالمسبح 

Upplandsstiftelsen وهناك  اطئ املي صغير، واصيف صيد لألسماك ال ي يمكن ليور اإلعاية  

بطاية تصريح للصيد، وتس طيإ صيد سمك الكراكي اللصلر كليفا  يمكنك الصيد من الرصيف دون 

 واألسماك النفرية 

سنة على  4500  عاش الناس هنا مني Tierp تييربكم جنلب  5على بعد حلالي  Torslundaتورسلوندا قإ ت

 صيد الحيلا ات وصيد األسماك  وهناك  يتا يبلا على المرتفعات تعلد لحقبة القرن السادس 

من  Skärplinge  اابليناي مار يكمن في هي مليإ   Långgärdet i Sund في سوند لونغ ياردت

يطعة  ثرية يديمة، والكثير  50على بقعة غاية في الامار، كلى جا ب قإ ياألااضي المخصصة للدفن حيث 

 من النباتات المرجية 

  Lilla Agnsjön ليلال أجن شون

في الازر الانلبي من محمية اللايعة  Lilla Agnsjönليل   جن  االنيمكنك الخروج باللة لطيفة كلى بحيرة 

صفحة  Florarnaفللااا ا  هي  قطة ا ط ق جيدة لل الر  Labbo Gård غلاد   والبل 38الطبيعية ها ظر ال

مار  اااااارق  3على األيدام، على بعد حلالي  ، ثم  Gyllby   اتا  كلى جيلبيÖrbyhus  وابي هلسكم  اااااا

ند الف ة ع مة المعللمات Gullstigen وغللساااااا يان Labboا عطف  حل البل  يااة ع نك اكن الساااااا   يمك

 مبا رة  Labbo Gård غلادالصغيرة، يبل البل 

سااا  بعد يطإ مسافة  كم، على مساا مختب بالللن البرتقالي  5 2اتبإ الطريق الحصلر في الغابة، واتا  ي

هاطئ الغربي لبحي ، حيث Lilla Agnsjönن ليل   جن  لرة يسمى ه"مساا الصخلا"   سلف تصل كلى ال

 يلجد كلخ هناك يتم  ابعة  سرة ومليد خهبي لإليامة في  لي   

 

مساا يديم اس ُخدم ألكثر من  - Gullstigen، يمكنك  يتا   ن تسلك طريق غللس يان Labbo ا ط يا  من البل

 وغيره من األ يار األخرى  تاديده م خرا غابة تم بكلخكيللم رات، ويمر  5سنة  يبلغ طلر الطريق  1000
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 Tierp تييربجللة ألابعة  يام في بلدية  – Upplandsleden ليدنع أوبالند مسار

 

 مي اينكيللم ر، ويبااد  من خلاااان  400مسااااااااافااة  Upplandsleden  وب  اادس لياادن  مساااااااااايبلغ طلر 

Mälaren   دار الفنجنلبا  وح ى  اخبيل Dalälven   ماال   سلف يصادفك على طلر الطريق مزيج خ ب 

 قة المقفرة والغابات العمي السبخةواألااضي  والعزبات الاميلةمن الطبيعة والثقافة، مإ البحيرات البراية 

 

لدية يمكنك في  عبر مر ت 12ايم  المرحلةحيث  ن مراحل يلمية   ابعة  ال الر على ام داد Tierp تييربب

  وتن في 38ايم ، وال ي يمكنك  ن تقر  المزيد عنفا على الصااااافحة  Florarna فللااا ا فيالبرية  األااضاااااي

  Västland س   دح ى ف 14، وتس مر الاللة ايم  Lövstabruk للفس ا بروكفي  13الاللة ايم 

 

لة ة لليجللة بمسااافة تناسااب جميإ  فراد األساارة، مإ كيامبعمل ففي مناساابة كذا كنت ترغب  15 ما الاللة ايم 

  Västland وفساااا   د  Marmaوسااااط الغابة بين مااما   Honolulukojanان يكل واحدة في كلخ هل للللل

  Upplandsleden  وب  دس ليدن ممر مهااااااة سااااالف تاد الخراوط وال طبيقات والمزيد من المعللمات حلر 

 www.upplandsstiftelsen.se/upplandsledenعلى المليإ االلك رو ي ال الي: 

 

 مزيداً من المعلومات

وجفات جميلة يمكن اللصاالر كليفا بساافللة مثل  Upplandsstiftelsenلقد  داجت م سااسااة  وب  دساا يف لساان 

ألحد عهر بقعة  ا  ملطن  Tierp تييرببلدية تُعد ه على البقإ  في الطبيعة   Smultronställenسملل رو س الن 

في هيا الدليل  يمكنك العثلا على مزيد من المعللمات على المليإ  جميعا  يهااااااير كليفا من هيا القبيل، وال ي 

 www.smultronstallen.nuلك رو ي ال الي: إلا

 

الطبيعية ال ي تهاامل جميإ   حار  الرح تالعديد من  Upplandsstiftelsenي تاامن مليإ  وب  دساا يف يلساان 

 www.upplandsstiftelsen.se/naturtips  د:  وب

 

بالنسبة ألولئك اليين يع ادون المهي عبر المسالك والخروج بالالت تنزهية غبر ممرات المهي على األيدام، 

ال ي تم ك هااااااااؤها من يبل المالس اإلداار للمقاطعة في  تييربهناك العديد من المحميات الخ بة لدى بلدية 

 000 33 22-010:  وبساال: هاتف ايم

 www.lansstyrelsen.se/uppsalaمليإ الك رو ي: 

 :Upplandsstiftelsen م سسة  وب  دس يف لسن -

 www.upplandsstiftelsen.se، مليإ الك رو ي: 71 62 611-018هاتف:    

 : تييرببلدية  -

 00 80 21-0293هاتف: 

 www.tierp.seمليإ الك رو ي: 

 

  



Allemansrätten 

 

 الحرية والمسؤولية في الطبيعة -الحق العام 

ي يح لنا الحق العام لللصااالر كلى األااضاااي الخاصاااة الفرصاااة ل اربة طبيعة الساااليد دون الحاجة كلى ال فكير 

ية وال زلج وال قاط ال لت والفطر  فيمن يملك األاض  و حن يد  خرج في جللة و ساااااا خدم الدااجات الفلاو

 حمل ن   ة  وعلينا في الليت ذات  الطبيعيوالسااااااباحة وال اديف بزوااق الكياك الالدية في كل بقعة من البقإ 

المسااا ولية وعدم كلحاق  ضااارااا  بالطبيعة  و الحيلا ات  وياب علينا  يتاااا  مراعاة م ك األااضاااي وغيرهم 

 من األ خاص اليين يقتلن  وياتفم في الطبيعة 

 

 www.allemansratten.seحماية البيئة: مصلحة الدلة له ون مليإ  فيس اد المزيد من المعللمات 

 

  



 الطبيعة! Tierp تييربمرابا بكم في بيئة 
لالت ال نزه والعديد من ج ،تييربفي بلدية  يمكنك تاربة العديد من األماكن الطبيعية المخ لفة الراوعة والمثيرة

   Upplandوممرات المهي على األيدام واللجفات في  مار  وب  د 

هيا الدليل الطريق كلى  ابعة وعهاااااارين مكا ا  من األماكن الطبيعية الخ بة في  ميبين لك ن ظر ويااتك حيث  

 واس عد للخروج في مغامرة!يم ب افيز  م ع ك وخي بعض الطعام ، وليلك تييرب
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