NATURUM
BLEKINGE 2019
UPPTÄCK NATUREN!

BESÖK OSS
I RONNEBY
BRUNNSPARK

Information, utställningar och aktiviteter om Blekinges
natur, kulturlandskap, besöksmål och friluftsliv.
Här finns något för alla åldrar.
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HITTA OSS

Vi finns i huset Gymnastiken, byggd 1891,
mitt i kulturreservatet
Ronneby Brunnspark.

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

Naturum Blekinges 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 mm. 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 alltid titta på film.

Tillfälliga utställningar
16/8– 18/8
KULTUR- &
MEDICINALVÄXTER
Utställning på naturum med
färska växter plockade direkt
utifrån naturen.
4/9– 24/11
FOTON FRÅN BLEKINGES NATUR
Naturfotografen
Bengt-Ove
Birgersson
boende på
Listerlandet och
medlem i Photonatura, ställer
under hösten ut
ett 15-tal av
sina storslagna
bilder.

Guidningar
VARJE DAG, KL 13
”MATA DJUREN”
Gratis visning av utställningarna.
Följ med runt och lär dig mer om
våra fiskar, kräftor, grodyngel och
vårt bisamhälle.
VARJE VARDAG 17/6 – 16/8, KL 14
GUIDNING UTE I KULTURRESERVATET
Månd & onsd: ”Natur och kulturhistoria”
Tisd & torsd: ”Träd & växter”
Fred: ”Familjetur i Brunnsskogen”
Start inne på naturum. 40 kr/vuxen.

SOMMARGUIDNINGAR
I PARKEN

Bokade besök
Vi tar emot bokade besök för
visningar av våra utställningar
efter överenskommelse. Skolklasser guidningar vi även i
parken och skogen. Det är
kkostnadsfritt.

Ekorrestigen
På vår nya vitmarkerade naturstig får du följa med ekorren
Kurrekott ut i Brunnsskogen och
hälsa på några av hens vänner.
Stigen startar bakom Direktörsvillan och är 1,3 km lång. Den är
kuperad och kräver gång över
stock och sten.

Trädstigen
I parken finns en självguidande trädrunda som presenterar 50 olika arter
av träd och buskar. Inne på naturum
kan du låna ett informationshäfte och
en karta som visar rundan. På tisdagar och torsdagar under sommaren
kan du följa med på guidad vandring
bland parkens träd.

PROGRAM FÖR
NATURUM 2019
Programmet gäller för hela året. Aktiviteterna är kostnadsfria
om inget annat anges. För mer information och för fler aktiviteter se på vår hemsida www.naturmblekinge.se eller kontakta naturum.

APRIL
LÖRDAGAR 23/3 - 4/5 KL 7-10
FÅGELSKÅDNING PÅ LINDÖ
Fågelskådare ger tips och hjälper till att artbestämma flyttfågelsträcken vid naturreservatet Lindös södra spets. Udden är
en av Blekinges bästa flyttfågellokaler, speciellt under våren.
Ta gärna med dig frukost och en
kikare. För dig som är morgonpigg
rekommenderar vi att komma i
gryningen, då är oftast fågelsträcken
som intensivast. Ordnas i samarbete
med Naturskyddsföreningen och
ornitologerna.
SÖNDAG 7/4 KL 10-15
KLÄDBYTARDAG PÅ NATURUM
Passa på och byt ut plagg i din garderob som du inte använder och få något nytt. Kl 10-12 är det inlämning av max fem
fina och fräscha vår/sommarplagg. För varje plagg får du en
biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Kl 13-15 är du
välkommen att använda dina biljetter. Plagg som ingen väljer
skänks till Röda korset. Du får inte tillbaka kläder. Ordnas av
Naturskyddsföreningen.
SÖNDAG 14/4 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 1,5 km på delvis kuperade och smala skogsstigar. Samling vid naturum.

MAJ
LÖRDAG 4/5 KL 5-13
FÅGELSKÅDNINGENS DAG PÅ LINDÖ
Fågeltornskampen och Fågelskådningens Dag genomförs vid
Lindös södra spets. Under åtta
timmar, kl 5-13, räknas varje art
som en poäng, hörd eller sedd
av minst två av deltagarna. Besökare hjälper givetvis till och
det finns möjlighet att få tips och
svar på frågor om fåglar och
fågelskydd. Du ansluter när du
vill. Ta gärna med dig frukost och en kikare.
LÖRDAG 4/5 KL 9.30-14
STRANDSTÄDNING PÅ GÖ
Föreningar och allmänhet går
samman och vandrar och plockar
skräp längs med stränderna i naturreservatet Gö. Samling vid Milligarne
badplats. Ta med egna handskar, fika
och gärna en god vän. Ordnas
tillsammans med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Håll Sverige Rent och Cleancoast.
SÖNDAG 5/5 KL 10-13
VANDRING VID MÖRRUMSÅN
Tillsammans med Mikael Gustavsson gör vi en vandring i
Kärringahejans naturreservat. Vi
vandrar cirka 7 km på skogsstigar
och njuter av urskogsartad barrskog, nyutslagen bok och åns
forsar. Har vi tur kan vi få se
kungsfiskare, forsärla och utter.
Samling vid järnvägsstationen i
Hovmansbygd kl 10. Ta med fika.
SÖNDAG 12/5 KL 15-17
VANDRING I BRUNNSSKOGEN
En vandring i de skogliga delarna kulturreservatet Ronneby
Brunnspark under ledning av Robert Ekholm. Området har
använts för rekreation i flera hundra år och har mycket höga
natur- och kulturvärden. Vi njuter av vårens grönska och få
glar, känner den japanska trädgårdens lugn och får ta del
EU-projektet Attractive Hardwoods tankar om hur skogen kan
utvecklas för att göras mer attraktiv. Arrangemanget ingår
inom ”Mitt Europa”. Start vid naturum. Vi kommer att gå 3-4
km på stigar av varierad svårighetsgrad.

SÖNDAG 19/5 KL 10-15

NATUREN
HAR ÖPPET
DYNGNET
RUNT

BIETS DAG
På plats i naturum finns representanter från de lokala biodlarföreningarna. De kommer att visa olika typer av utrustning och
berätta om hur det går till att sköta bin och producera honung.
ONSDAG 22/5 KL 12-17
BIOLOGISKA MÅNGFALDENS
DAG
Kom in på naturum och hjälp våra
pollinerande insekter. Bygg en biholk
och så din första blommor till din
egen vildblomsäng.
SÖNDAG 26/5 KL 10-15
BLEKINGELEDEN –
FRÅN STRÖMSBERG TILL MÖRTSJÖÅSEN
Vi gör en 7-8 km lång vandring
längs Blekingeleden tillsammans
med Niklas Kämpargård, författare
till den nya boken om leden. En
vandring i nyutslagen lövskog,
förbi flera sjöar och längs med
Lyckebyån. Samling vid Mörtsjöåsens lägerskola. Där samlas vi
för att parkera några bilar och sedan samåka till startpunkten
vid Strömsberg. Slutpunkt för vandringen blir Mörtsjöåsen.
Medtag matsäck.
SÖNDAG 26/5 KL 10-13
BLOMSTERVANDRING PÅ ÖSTRA MÖCKLÖ
Åke Widgren, biolog på länsstyrelsen, tar oss med på en
vandring i de artrika hagmarkerna på Ö Möcklö. Det blir en lätt
vandring om cirka 2-3 km. Samling på gårdsplanen vid Virvlabacken 11. Ta med fika. Ordnas av föreningen Blekinge Flora.
MÅNDAG 27/5 KL 18-20
ÄTLIGA OCH MEDICINALA VÄXTER I BRUNNSSKOGEN
Örtmedicinaren och naturguiden
Ann-Louise Fransson tar oss
med på vandring med fokus på
ätliga och medicinala växter.
Gammal klokskap blandas med
ny vetenskap om vilka växter som
kan användas. En vandring om
cirka 3 km i lugnt tempo. Start vid
naturum.

JUNI
2/6 KL 6-9 (PÅ MORGONEN)
CYKELTUR I JÄRNAVIK
Med Bengt Ignell som ledare gör
vi en lugn tur där vi lyssnar på
fåglar och njuter av försommarens
grönska. Vi cyklar cirka 15 km.
Samling vid Järnaviks hamn. Ta
med egen cykel och frukost.
31/5-2/6
BLEKINGE OUTDOOR FESTIVAL I JÄRNAVIK
Föreläsningar, utställningar, vandringar längs Blekingeleden och
i naturreservatet, prova på bushcraft, paddling och äventyr. Naturum ordnar havsaktivitet med håvning och vattenkikare. Lördag
kl 16 återinvigs Blekingeleden. Under söndagen invigs nysatsande ARK56, en vandrings-,
cykel-, kajak- och båtled på
Eriksberg. På kvällarna spelar
trubadurer i puben runt lägerelden vid Pensionat Järnavik.
Blekinge Outdoor Festival
arrangeras av EU-projektet
Attractive Hardwoods och
Region Blekinge.
TORSDAG 6/6 KL 10-12
MNEMOSYNESAFARI
En av Sveriges mest sällsynta
fjärilar, mnemosyne eller svart
apollo, finns i Ronneby. Tobias
Federsel från länsstyrelsen kommer att berätta och förhoppningsvis visa dem för oss. Samling vid
naturum för samåkning till lokal i
närområdet.
SÖNDAG 16/6 KL 10-12
DE VILDA BLOMMORNAS DAG
Ett nordiskt arrangemang som tar oss ut bland våra vilda
blommor. Två olika startpunkter i Blekinge.
Ordnas av Blekinge Flora.
Skärva naturreservat. Ledare är Lars Fröberg.
Samling vid Ekobutiken.
Tattamåla naturreservat. Ledare är Johan Wolgast.
Samling och parkering utmed Bökesjön vid Tattamåla mellan Hällaryd och Halahult.

JULI
LÖRDAG 13/7 KL 9-14
SLÅTTER I TOLSEBODA
Traditionsenlig slåtter på Tolsebodaängen och Listersjöängen
i Sänneshults naturreservat. Ta gärna med egen lien eller
räfsa.
LÖRDAGEN 20/7 KL 9-14
SLÅTTER I STENERYDS LÖVÄNGAR.
Slåtter med hästar, slåttermaskin
och räfsa. Ta gärna med egen lie
eller räfsa.
Ö Blekinge Hembygdsförening
bjuder på kaffe, saft o fralla.
Hamboringens Folkdanslag dansar kl 13.
LÖRDAGEN 27/7 KL 9-14
SLÅTTER I IRE
Traditionsenlig slåtter, ofta med hästkörning. Ordnas av Ringamåla Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen. Ta gärna med egen lie eller räfsa. Samling vid naturskolan.

SEPTEMBER
SÖNDAG 1/9 KL 10-15
SVAMPENS DAG
Lär dig mer om höstens alla svampar. Vi dukar upp en svamputställning inne på naturum. Ta gärna
med dig egna fynd.
ONSDAG 4/9 KL 18.30-20.30
BLEKINGEBILDER - INVIGNING AV FOTOUTSTÄLLNING
Naturfotografen Bengt Ove
Birgersson boende på Listerlandet och medlem i
Photonatura, ställer ut ett
15-tal av sina storslagna
fotografier. Bengt Ove finns
på plats och berättar om sina
bilder och fotograferande.
Utställningen kommer att
visas på naturum under hela
hösten.

TORSDAG 5/9 KL 19-21
FLADDERMUSKVÄLL I BRUNNSPARKEN
Vi startar inne på naturum
där fotografen och biologen
Mikael Gustavsson kommer
att visa bilder och berätta
om de svenska fladdermössens fascinerande liv. Efter
en dryg timme, när det blivit
mörkt, ger vi oss ut och
spanar och lyssnar efter
fladdermöss i parken.
LÖRDAG 14/9 KL 10-15
GEOLOGINS DAG
En nationell aktivitetsdag som vill väcka nyfikenhet för berg,
jord och vatten. På naturum ordas tipspromenad, utställning, pyssel mm.
SÖNDAG 15/9 KL 10-12
SÄLSAFARI VID ABRAMSÄNG
Vid Abramsäng/Olsäng ligger
Blekinges enda sälskyddsområde. Biolog Eva Steiner guidar oss
och med hjälp av kikare har vi
god chans att se sälar, speciellt
vid soligt väder. Samling på Evas
gård i Abramsäng kl 10 för promenad till strandängarna. Ta
gärna med egen kikare. Vägbeskrivning: ta av från E22 vid
Jämjö och kör mot Klakebäck, ta vänster vid Klakebäck,
första gården på höger sida efter ca 700 m. Arrangemanget
ställs in vid ihållande regn.
TISDAG 24/9 KL 18.30-20.30
VILDA VÄXTER OCH SYRADE GRÖNSAKER
Föredrag med örtmedicinare Ann-Louise Fransson som tar
oss med bland de ätliga växternas rike, långt tillbaka i historien, då vi åt av det som den vilda marken gav oss och
syrade våra växter för att få dem tillgängliga resterande del av året. Hur
går det till? Och vad
kan man äta? Kom och
lyssna till en intressant
föreläsning om växter
och dess hälsobringande verkan.

OKTOBER-NOVEMBER
9/10 KL 18.30-20.30
BORTOM GRÄNSEN
Naturfotografen Bengt
Ove Birgersson, från
Listerlandet och medlem i Photonatura,
visar sina storslagna
bilder där fantasi och
verklighet möts. Vad
är det egentligen vi
ser? Vilka är trollskogens innevånare?
Bengt Ove visar under hösten även en fotoutställning på
naturum.
ONSDAG 16/10 KL 18.30
MED PASSION FÖR ÖSTERSJÖLAXEN
Mattias Holmquist berättar om sin
bok LAXLYCKA som med en
filosofisk ansats belyser relationen
mellan fiskare och natur: Vad är
fiskelycka? Varför hugger laxen?
Hur blir man ett med en älv? Har vi
rättigheter och skyldigheter gentemot fisken? Hur ska vi förhålla oss
till att laxbestånd idag är hotade
av mänsklig påverkan? Vad görs
för östersjölaxen idag? Vad säger
forskningen?
ONSDAG 23/10 KL 18.30-20.30
ROSENFINK, CITRONSISKA OCH BLÅHAKE - HUR
FÅGLARNA FÅR SINA FÄRGER
Fåglarnas färger skiftar i det
oändliga - samtidigt som
däggdjur mest är brungrå.
Hur bildas fåglarnas färger?
Och vilka funktioner har de
olika mönstren och kulörerna? Författaren och fotografen Magnus Ullman berättar
och illustrerar med mängder
av foton av färggranna och
mindre färggranna fåglar.

28/10 – 1/11 KL 10-15
HÖSTLOVSAKTIVITETER PÅ NATURUM.
ONSDAG 30/10 KL 18.30-20.30
ROVDJURSKVÄLL
Lite snö och inga spår av rovdjur. Viltkamera har blivit ett
viktigt komplement vid inventering. Hur genomförs inventeringen av rovdjur och hur kan
allmänheten bidra? Ulrika Widgren, länsstyrelsen, gästar
naturum och uppdaterar oss om
rovdjursläget i länet. Länsstyrelsens rovdjursspårare visar viltkamerabilder på Blekinges
rovdjur.
ONSDAG 6/11 KL 18.30
STORKENS ÅTERKOMST
Sven Persson, fotograf som gett ut boken ”Storkens återkomst”, visar bilder och berättar historien om en av våra
mest mytomspunna och karaktärsfulla fåglar och om hur
den till slut återvände till Skåne. Han säljer även sin bok
med samma titel.
ONSDAG 13/11 KL 18.30-20.30
SKRIDSKOKVÄLL
Ledare för långfärdsskridskor från
Friluftsfrämjandet och Långfärdsskrinnarna Sydöst (LSS) besöker
naturum. De kommer att presentera upplägg inför årets säsong,
prata om kommande kurser, säkerhet, utrustning, skridskonätet
samt visar bilder från föregående
säsong.
ONSDAG 20/11 KL 18:30
KRISHANDBOKEN
Hur löser du vardagliga utmaningar som transport matlagning, värme, vatten och sanitet när
varken el, kranar eller toalett fungerar? Niklas
Kämpargård, författare från Sölvesborg delar
med sig av sina kunskaper och föreläser kring
sin bok.

