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DET ÄR INNE ATT VARA UTE!

BESÖK OSS 
I RONNEBY 
BRUNNS- 

PARK



Naturum - Besökscentrum med utställningar, aktivite-
ter och kunnig personal. Här finns något för alla åldrar.

ÖPPETTIDER
April:       lörd-söndag   10-15

      onsd-fredag 12-17
Maj:       vardagar   12-17

      lörd-söndag    10-15
Juni:       dagligen    10-18
Juli:       dagligen 10-18
Augusti:       dagligen 10-18
September:       vardagar   12-17

      lörd-söndag    10-15
Oktober:       lörd-söndag    10-15
November:       lörd-söndag 10-15

CORONATIDER
Öppettider och programpunkter kan komma att 
ändras med anledning av coronapandemin. Vi följer 
myndigheternas råd och anpassar verksamheten, se 
vår hemsida eller kontakta oss för uppdateringar.

VÄLKOMMEN!

FRI
ENTRÉ!

Gymnastikpromenaden 2,  372 36 Ronneby      Naturum Blekinge 
Tel: 0457-168 15 www.naturumblekinge.se 
E-post: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se



Våra utställningar

Våra utställningar speglar på olika sätt länets natur, miljö och 
kulturhistoria. Här finns utställningar som tar upp hav, kust 
och skärgård, småskaligt fisk, Bräkneåns dalgång, Ronneby 
Brunnspark m.m. Vi har akvarier med olika fiskar, grodyngel, 
kräftor samt ett levande bisamhälle. I vårt labb händer det 
alltid nya spännande saker beroende på säsong och vad vi för 
tillfället har hittat ute i naturen. I vår bio kan man titta på film. 
Välkommen in!

Tillfälliga utställningar

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER
Invasiva främmande arter vållar allt 
mer skada i naturen och för  
verksamheter i vårt samhälle. Lär dig 
känna igen några av dem och hur de 
bör bekämpas.

FRILUFTSLIVETS  HISTORIA
Under sommaren och hösten visar vi en utställnings som 
berättar om friluftslivets framväxt i Sverige från slutet av 
1800-talet och framåt. Friluftslivet hade även en central roll i 
brunnslivet både som behandling för sjukdommar men även 
som ren förströelse.  

20/8– 29/8 
KULTUR- &  

MEDICINALVÄXTER
Utställning i naturum med ett 
150-tal arter färska växter
plockade direkt utifrån naturen.



GRATIS 
GUIDNINGAR!Aktiviteter, guidningar & besök

CORONAANPASSNING
Vi har föranmälan till alla våra guidningar och aktiviteter. 
Detta för att kunna styra aktiviteten utefter rådande  
pandemiläge och de rekommendationer som ges. Öppetti-
der och aktiviteter kan komma att ändras, se vår hemsida 
och facebook för aktuell information eller kontakta oss.

MATA DJUREN
Visning av våra utställningar.  
Följ med runt och lär dig mer om 
våra fiskar, kräftor, grodyngel och 
vårt bisamhälle.

MÅNDAGAR 28/6 - 16/8 KL 18-19
NATUR & KULTUR I BRUNNSPARKEN

Guidad vandring i parken där vi smakar på brunnsvattnet 
och tar del av parkens träd, växter, byggnader och historia. 
Föranmälan.

Bokade besök

Vi tar emot bokade besök för 
visningar av våra utställningar 
efter överenskommelse.  
Skolklasser guidar vi även i 
parken och skogen. Ingen avgift!

Ekorrestigen

På vår vitmarkerade naturstig får du 
följa med ekorren Kurrekott ut i Brunns-
skogen och hälsa på några av hens 
vänner. Stigen startar bakom Direktörs-
villan och är 1,3 km lång. Den kräver att 
du kan gå över stock och sten. 

Trädstigen

I parken finns en självguidande 
trädrunda som presenterar 50 
olika arter av träd och buskar, 
såväl vanliga svenska arter som 
mer exotiska. Inne på naturum kan 
du låna ett informationshäfte och 
en karta som guidar dig.



PROGRAM FÖR 
NATURUM 2021

Naturums aktiviteter är öppna för alla. De är kostnadsfria om 
inget annat anges. De kräver föranmälan via vår e-post. För 
ändringar, fler aktiviteter och aktuell information, inte minst  
med anledning av coronapandemin, se på vår  
hemsida eller kontakta oss.

APRIL

SÖNDAG 11/4 & 18/4 KL 15-17
FAMILJEVANDRING I BRUNNSSKOGEN

Barn- och familjeguidning där vi 
tittar hur långt vårens blomning 
har kommit, spanar efter snokar 
och paddor vid Trollsjön och 
lyssnar efter fåglar. Vi går cirka  
2 km på delvis kuperade och 
smala skogsstigar. Samling vid 
naturum. Föranmälan till  
naturum.

TORSDAG 29/4 KL 18-20 
VÅR- OCH HÖSTTECKEN –  

BLI MEDBORGARFORSKARE
Naturum gästas av Ola Langvall, 
forskare på SLU, med koll på klimat-
förändringarnas påverkan på naturen 
genom observationer av växter och 
djurs fenologi (fenologi beskriver 
årstidsbundna företeelser i naturen, 
så som växters blomning och löv-
sprickning, liksom flyttfåglars ankomst 

och flytt). Inne på naturum berättar Ola hur vi kan följa klimat-
förändringar genom observationer och vad vi har sett av detta 
hittills, om fenologinätverket och om hur du kan hjälpa till 
genom att bli en medborgarforskare. 
Efter det går vi ut och undersöker hur 
långt våren har kommit, och hur du 
rapporterar in dina observationer.



NATUREN 
HAR ÖPPET  
DYNGNET 

RUNT
MAJ

SÖNDAG 2/5 KL 10-12
MTB-CYKLING RUNT SALSJÖN

Vi cyklar med våra egna mountainbikes en 15 km lång runda 
på skogsstigar och grusvägar 
runt Salsjön utanför Bräkne 
Hoby. Svårighetsgradmedel,  
i förhållandevis lugnt tempo. 
Ledare är Hans Blückert.  
Start vid Salsjöns parkering. 
Avslutas med egen medhavd 
fika. Föranmälan till naturum. 
Samarrangemangmellan  
Naturskyddsföreningen och naturum.

ONSDAG 12/5 KL 18-20
UPPTÄCK BRUNNSSKOGEN

Naturum ordnar en guidad vandring i de skogliga delarna 
kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Vi njuter av vårens 
grönska och fåglar, känner den japanska trädgårdens lugn 
och besöker några kulturhistoriskt intressanta platser.  
Vandring om 3–4 km på stigar av varierad svårighetsgrad. 
Start vid naturum. Föranmälan till naturum.

SÖNDAG 16/5 KL 10-15
VANDRING VID BOAFALL OCH HALEN

Vi gör en 10 km lång vandrings-
runda tillsammans med  
biologen och naturfotografen 
Mikael Gustavsson. En  
vandring i skir bokskog förbi 
snapphanegrottor, Blekinges 
vackraste utsikt och spännande 
ödehus. Vi besöker såväl fisk-
gjusens, storlommens som 
tranans marker längs vägen. Samling vid Jämjö kyrka för 
samåkning till Boafall. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 19/5 KL 18-20
TRÄDVANDRING I BRUNNSPARKEN

Naturum ordnar en guidad 
vandring i Brunnsparken där vi 
tittar på några av parkens alla 
träd, i parken finns över 50 olika 
arter. Vandring om 2 km på 
grusade stigar. Start vid  
naturum. Föranmälan.



LÖRDAG 22/5 KL 13-14.30  
INVASIVA ARTER

Vandring i Brunnsparken med länsstyrelsens samordnare för 
arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter. Här pre-
senteras hoten, de arter man ska se upp med och hur man 
bekämpar dem samtidigt som vi tittar på några av dessa arter 
som även finns i Brunnsparksområdet. Guidningen är som en 
del i Biologiska Mångfaldens Dag. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 26/5 KL 18-20
BRUNNSPARKEN FÖRR OCH NU

Naturum ordnar en guidad vandring i kulturreservatet Ronneby 
Brunnspark. Vi smakar på brunnsvattnet från Abelins källa, 
tittar på de gamla byggnaderna 
samt några av de träd och växter 
som ingår som en del av parkens 
historia. Vandring om 2–3 km på 
grusade stigar. Föranmälan till 
naturum.

JUNI

LÖRDAG 5/6 KL 14-16
HISTORISK VANDRING PÅ TJÄRÖ

Leif Olsson tar oss med på en 
kulturhistorisk vandring där han 
kommer att berätta husen, 
människor som levt och verkat på 
ön, om stenhuggeri, fiske,  
båtbyggeri, det jordbruk man  
bedrev för att överleva i den karga 
skärgården och så småningom 
turismen som vuxit fram. Leif har 
själv släkt som levt på ön under 1800-talet och kommer under 
våren ut med en bok om öns historia. Samling utanför  
receptionen på Tjärö. Föranmälan till naturum.

SÖNDAG 6/6 KL 10-12
FJÄRILAR OCH VILDA BIN I HÄLJARUM

Insektsspecialisten Markus Franzén tar 
oss med på en vandring där vi tittar 
efter dagfjärilar och vilda bin i det  
gamla grustaget i naturreservatet  
Häljarum. Samling vid naturreservatet, 
som ligger strax öster om Jämjö.  
Föranmälan till naturum.



LÖRDAG 12/6 KL 14-16 
GÖLGRODOR I BREDÅKRA

Vi besöker gölgrodorna vid flygdammarna vid 
F17 i Bredåkra. De grönfärgade grodorna upptäcktes för första 

gången i Blekinge 2014. De leker i 
dammar och sjöar under maj-juni och 
är ganska lätta att komma nära.  
Samling vid Bredåkra kyrkogårds 
norra P. Kort promenad om cirka 1 
km. Föranmälan till naturum.

TORSDAG 17/6 KL 18-20
TRÄDGÅRDSBESÖK I LILLA KÖKSGÅRDEN

Heike Tlatlik är trädgårdsodlare i Röaby utanför B-Hoby och 
driver företaget Lilla Köksgården. Heike kommer att visa oss runt 
i sin trädgård, berätta om sina odlingar, som naturligtvis sköts 
utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, om hur hon 
gynnar den biologisk mångfalden och presentera några gamla 
kultursorter. Föranmälan till naturum.

SÖNDAG 20/6 KL 10-12
DE VILDA BLOMMORNAS DAG

En nationell dag då allmänheten bjuds in för 
att lära sig mer om våra vilda blommor. 
Föreningen Blekinge Flora ordnar fyra olika 
vandringar. Håll utkik på deras och natu-
rums hemsida för eventuella uppdateringar. 
I Järnaviks naturreservat tar Isabel Vitaskär, naturvägledare 
på naturum, med oss på en vandring i de artrika beteshagarna. 
Samling vid norra delens P. Föranmälan till naturum. 
Skärva naturreservat. Samling vid Ekobutiken. Ledare: Lars 
Fröberg, (076-8489945). Steneryds naturreservat. Samling på 
naturreservatets P kl. 10. Medtag fika. Ledare: Åke Widgren 
(070-9831449). Knaggelid Karlshamn. Samling vid bron vid 
Åkeholm. Ledare: Johan Wolgast (070-8154424).  

ONSDAG 23/6 KL 21-23
EKOXESAFARI I LYCKEBY

Sofie Willman och Annika Lydänge, 
biologer på länsstyrelsen, tar oss med 
på en promenad i Natura-2000-områ-
det Kummeln. Vi tittar på åtgärder som 
genomförts inom Lifeprojektet Bridging 
The Gap, ett projekt för att gynna ekoxar och andra arter knutna 
till ekmiljöer. Förhoppningsvis får vi se flygande ekoxar i skym-
ningen. Samling vid vändplanen vid Åslättsvägen i Lyckeby, det 
går att ta buss nr 2, 6 eller 123. Föranmälan till naturum.



JULI
LÖRDAGEN 24/7 KL 9-14

SLÅTTER I STENERYDS LÖVÄNGAR
Traditionsenlig slåtter för hand och 
med häst. Ta gärna med egen lie 
eller räfsa samt egen fika. Ordnas 
av Ö Blekinge Hembygdsförening 
tillsammans med länsstyrelsen. 
Hamboringens Folkdanslag dansar 
kl 13.

LÖRDAGEN 31/7 KL 9-14
SLÅTTER I IRE NATURRESERVAT

Traditionsenlig slåtter. Ordnas av Ringamåla Hembygdsfören-
ing, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen. Ta gärna med 
egen lie eller räfsa samt fika. Samling vid naturskolan.

AUGUSTI  
LÖRDAG 28/8 KL 9-14 & 11-16

SÄL- & PADDSAFARI TILL UTKLIPPAN
Båtutflykt till Blekinges mest 
avlägsna ögrupp. Vi kommer 
bland annat att spana efter 
den sällsynta grönfläckiga 
paddan, samt kika på den 
stora koloni av säl som bor här. 
Pris: 300 kr, inkl båtresa från 
Karlskrona. Föranmälan till 
naturum.

TISDAG 31/8 KL 18-21
KAJAKPADDLING FÖR NYBÖRJARE

Vi gör en lätt paddeltur i Ronnebys inre skärgård med start vid 
Ekenäs småbåtshamn. Du ska vara simkunnig och helst ha 
suttit i en kajak tidigare. Vi kommer att paddla i lugnt tempo 
och gå i land på någon ö för att rasta. Ordna gärna egen kajak 
men vi har även några för utlåning. Föranmälan till naturum. 
Arrangeras av naturum och Friluftsfrämjandet Ronneby.



SEPTEMBER

SÖNDAG 5/9 KL 10-15
SVAMPENS DAG

Lär dig mer om höstens alla 
svampar. Inne på naturum visas 
en svamputställning där  
nyplockade svampar visas upp. 
Ta gärna med dig egna fynd.

ONSDAG 8/9 KL 19-21
FLADDERMUSKVÄLL I BRUNNSPARKEN

Vi startar inne på naturum 
där fotografen och  
biologen Mikael Gustavs-
son kommer att visa bilder 
och berätta om de  
svenska fladdermössens 
fascinerande liv. Efter en 
dryg timme, när mörkret 
sänker sig, ger vi oss ut 
och spanar och lyssnar 
efter fladdermöss i par-
ken. Föranmälan till naturum.

LÖRDAG 11/9 KL 10-15
GEOLOGINS DAG

En nationell aktivitetsdag som vill väcka nyfikenhet för berg, 
jord och vatten. På naturum ordas tipspromenad,  
utställning, pyssel m.m.

ONSDAG 22/9 KL 18.30
HUR MAN ANLÄGGER OCH 

SKÖTER EN LITEN ÄNG
Mats Runeson, biolog och 
ängsfröodlare, gästar naturum. 
Mats driver företaget Pratensis 
AB som ordnar kurser samt 
odlar och säljer ängsfröer och 
plantor från sin gård i Småland. 
Mats kommer 

att ge tips om hur man anlägger och sköter 
en mindre äng. En äng är oftast lätt att 
sköta, vacker att titta på och gynnar den 
biologiska mångfalden. Föranmälan till 
naturum.



OKTOBER

ONSDAG 6/10 KL 18.30-20
INVASIVA ARTER HOTAR BLEKINGES NATUR

Annika Smålander och Elvira Lind, länsstyrelsens samord-
nare för arbetet med att bekämpa invasiva främmande 
arter, gästar naturum och berättar om hoten, tillståndet i 
Blekinge, pågående bekämpning, och vad vi alla kan göra 
för att hjälpa till. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 13/10 KL 18:30
BRUNNSPARKEN OCH RONNEBY BRUNN – FÖRR 

OCH NU
Tommy Nilsson gästar natu-
rum och berättar i ord och 
bild om hur Brunnsparken 
och Ronneby Brunn bytt 
skepnad genom åren.  
Tommy tar oss med på en 
resa där Brunnsparken varit i 
centrum för såväl friskvård 
och motion, som underhåll-
ning och nöjesliv. Från kurortsliv med brunnsdrickning, till 
stora, nutida evenemang som Nostalgia, Diggiloo och 
loppmarknader. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 20/10 KL 18.30-20.30
SÅ FLYTTAR FÅGLARNA

Hur genomför fåglarna egentligen sin flytt? Sissel Sjöberg, 
forskare i Lund, gästar naturum och föreläser om ny kun-
skap man har fått genom att med ny teknik följa exakt hur 
individuella fåglar genomför sin flytt. Fåglarnas beteenden 
under resan ger en inblick i vad som begränsar flyttningen 
och hur de kan tänkas möta framtida förändringar. Forsk-
ningen visar också att fåglar under sin flytt genomför läng-
re flygningar än vad man tidigare 
har trott, men också att de  
emellanåt flyger på extremt höga 
höjder. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 27/10 KL 18:30-20.30
ETT ÅR I BLEKINGES NATUR
Tommy Nilsson gästar naturum och berättar om hur  
Blekinges natur har utvecklats under de senaste 40 åren. 
Under tidigt 80-tal fotodokumenterade Tommy, främst 
Ronneby kommun, under ett års tid. Under de 40 år som 
gått har naturen genomgått stora förändringar. Föranmälan 
till naturum.



NOVEMBER 

1/11 – 5/11 KL 10-15
HÖSTLOVSAKTIVITETER PÅ NATURUM

ONSDAG 10/11 KL 18.30
BLEKINGE ARKIPELAG

För tio år sedan godkände FN organet UNESCO Blekinge 
Arkipelag som ett biosfärområde för dess höga natur- och 
kulturvärde. Naturum gästas av företrädare för föreningen 
som kommer att berätta om 
vårt unika biosfärområde 
samt några av alla de  
projekt som pågår för att 
bevara och utveckla vår 
skärgård med fokus på 
hållbarhet. Föranmälan till 
naturum. 

ONSDAG 17/11 KL 18.30-20.30
SKRIDSKOKVÄLL

Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet och 
Långfärdsskrinnarna Sydöst (LSS) besöker naturum. De 

kommer att visa bilder från  
föregående säsonger och  
berätta om utrustning, isar, 
”skridskonätet” och vad som 
planeras inför kommande sä-
song. Föranmälan till naturum.

ONSDAG 24/11 KL 18.30-20.30
NATURFOTOGRAFISKA TRENDER

Naturfotograf Mikael Gustafsson/N berättar och visar 
bilder kring naturfotgrafins utveckling och vart den är på 
väg. Vi får se bilder tagna med sentida hjälpmedel som 
drönare och åtelkamera samt exempel på när digital  

redigering förvanskar/går över 
gränsen/förskönar/förbättrar 
verkligheten. Vems är egentligen 
bilden när man kan köpa sig 
unika fototillfällen genom hyr-
gömslen och fotore-
sor? Går det inte att 

få unika bilder hemmavid? Hur blir det i framti-
den? Föranmälan till naturum.

Tryck: Lenanders Grafiska AB Kalmar 2021




