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هيلينغ سو فاليت
يوحي املنظر وكأن نهرهيلينغ سون نفسه قد تفاجئ عند إندفاعه الرسيع من أعامق الغابة القدمية ,لينحدر عرب السفح الصخري
الحاد ملسافة  40مرت إىل أسفل الوادي .وكأن املاء تر ّدد لثانية واحدة قبل أن يق ّرر القفز نحو الصخر القايس يف أسفل الشالل
متأل املناظر املذهلة واللوحات الطبيعية ال رائعة املكان وتضفي عليه طابع مم ّي ز عىل مدار العام .و بعد وصول املياه إىل أسفل الشالل
تندفع بإتجاه الوادي الضيق ملسافة  800مرت ,ليتسع مجرى النهر بعدها ,وتبدأ مياه النهر ببطئ ملتابعة رحلتها ملسافة  3كم لتلتقي
مبياه بحرية هيتويلني .تتميز الشالالت بإلضافة إىل املناظر الخالبة بأنها بيئة خصبة ألنواع نادرة ومميزة من الطحالب واألشنيات
تُشَ كّل الوديان الضيقة مع الشالالت ظاهرة طبيعية ت ُدعى بإسم ضباب الشالالت ,حيث يغطي رذاذ املاء يف فصل الصيف األشجار
والصخور الحادة املجاورة ,التي تربد بدورها و تزيد من رطوبة الهواء املحيط ,وهذه البيئة الرطبة بيئة مختلفة جدا ً ومم يّ زة ,وذلك
بسبب الطاقة الكهرومائية التي تخضع لها مياه الشالل .كام ت ُهدد كهرطة مياه الشالل العديد من أنواع األشنيات النادرة والطحالب
التي تعتمد بدورها عىل ظاهرة ضباب الشالالت ,ونذكر منها أشنيات القشور الخشنة النادرة ذات الشع ر ,والتي تتواجد يف أماكن
قليلة جدا ً يف جميع أرجاء السويد
تعيش الطيور الجارحة منذ زمن بعيد يف هذه املحمية ,وإذا حالفك الحظ فستحظى مبشاهدة الصقور وهي تنقض بني املنحدرات
الصخرية الحادة
ينترش العديد من الطيور ال رائعة يف املنطقة ونذكر منها طري أبو فصادة الرمادي و طري الغطاس أبيض الحنجرة
كانت املنطقة وجهة للسياح والزائرين املحليني وذلك منذ أوائل القرن العرشين وحتى منتصفه تقريب اً ,رغم أنه كان من الصعب
جدا ً الوصول إىل املنطقة ,وذلك ملا يتخلل الرحلة من السفر بالقوارب إىل منطقة هيتويلني ومن ثم امليش الشاق إىل أعىل الشالل,
بينام اليوم ميكنك الوصول إىل املنطقة بالسيارة ,مع وجود طريق خشبي للعجزة يَ ِص ل موقف السيارات بالشالالت
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يمنع في هذه المحمية
تخريب أو إتالف جميع أشكال الحياة
الطبيعية و التشكيالت األرضية الطبيعية
التخييم أو إشعال النار يف األماكن الغري
مخصصة لذلك
رمي النفايات ومنها علب الحديد,
الزجاج ,البالستيك ,الورق وماشابه
العبث باألشجار أو الشجريات الحية
أوامليتة ,قطف األزهار أو فَلح أو نبش
النباتات
إجراء ابحاث علمية أو ماشابه دون
ترصيح من إدارة املحافظة

امل رافق العامة
من موقف السيارات ميتد طريق بطول  1كم يحاذي النهر و يصل إىل الشالالت ,كام ويوجد
مركز للمعلومات واإلرشادات املختلفة عن املنطقة ,مع طرقات مرصوفة بالحىص و طرقات
محمية بسور خشبي ,ومقصورة لل راحة ,ويوجد أماكن للشوي مز ّودة بطاوالت خشبية
ميكنك املتابعة بالسيارة حتى الوصول إىل اإلس رتاحة و منها طريق مفروش بالحىص مج ّه ز
وحتى منتصفه لعربات األطفال واملقعدين ,ويوجد حامم (بدون ماء) بجانب الطريق

كيف تصل إىل هنا
تقع املحمية عىل بعد  2كم جنوب رشق منطقة ياديده
ينطلق الطريق املز ّود بالشاخصات التي تدل عىل محمية هيلينغ سو فاليت من منطقة
ياديده إىل املحمية مرورا ً بجنوب منطقة هيتويلني
ميكن أيض اً الوصول إىل رشقي املحمية وذلك عرب املنطقة الجنوبية من فاتودالني
وضع الحامية :محمية طبيعية ,املساحة  0.25كم مربع

