Programaktiviteter hösten 2016 NFR
Lördagen 27/10 kl 10-14
Skogsdag i Raskamåla
Södra skogsägarna bjuder in alla NF-medlemmar till skogsdag med naturvårdsinriktning där du får
möjlighet att se hur ett certifierat skogsbruk bedrivs i Blekinge. Vi kommer att diskutera hänsynsytor,
gamla träd, kantzoner, hyggesfria metoder, lövskogsskötsel mm. Start med fika kl 10, Södra bjuder på
grillat (även vegetariskt). Raskamåla ligger norr om Bräkne-Hoby. Vägvisning finns med
”skogsdagsskyltar” vid vägskäl mot Björkeryd (vägen Hoby-Backaryd) och vid de kommande
vägskälen. Adressen är Raskamålavägen 58. Samåkning från Stadshuset kl 9.30 för dem som önskar.
För matens skull ser vi gärna anmälan till hans-olof.mattsson@sodra.com alt 0730697007 eller
jorgen.johansson@karlskrona.se alt 0708671520, senast den 25/8.
Torsdag 1/9 kl 18.30
Trollsländor – föreläsning och fotoutställning
Christer Bergendorf, naturfotograf med speciellt intresse för trollsländor, inviger sin fotoutställning på
naturum. Under hösten kommer ett 20-tal av hans detaljrika närbilder på trollsländor att ställas ut på
naturum. Christer kommer denna kväll att visa ännu fler foton och berätta om trollsländornas
fascinerande liv.
Söndag 4/9 kl 10-15
Svampens Dag
Lär dig mer om höstens alla svampar. På naturum ordnas en svamputställning. Ta gärna med egna
fynd för artbestämning.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark
Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94
Söndag 25/9 kl 15-17
Café Planet: Vilda ätliga växter.
Vandring i Brunnsskogen med Pontus Dowchan, överlevnadsexpert från Skåne. Han kommer berätta
och plocka vilda, medicinala och ätliga växter. Avslutas vid Trollsjön med tillredning och
avsmakning. Ordnas i samarbete med Studiefrämjandet.
Plats: Start vid naturum i Ronneby Brunnspark.
Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94
Måndag 3/10 kl 18.30
Lodjuret – rovdjur, favoritdjur, skadedjur eller vad?
Henrik Andrén, professor vid SLU, kommer till naturum och föreläser. Henrik kommer bland annat att
prata om lodjurets ekologi, förhållandet mellan lodjur och rådjur, som är lokattens vanligaste
bytesdjur, samt lodjurets ökade utbredning i södra Sverige.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark
Vecka 40, 1-9 oktober
Fräsch på riktigt - Miljövänliga Veckan
Naturskyddsföreningens kampanj handlamiljövänligt pågår som vanligt över hela landet vecka 40. Då
påminner vi alla att ta tillvara sin konsumentmakt och handla så mycket som möjligt ekologiskt. Årets
tema är ”Fräsch på riktigt” och handlar om schampo, tvål, deodorant och andra hudvårdsprodukter.
Kan ett schampo vara bra eller dåligt för dig och för planeten? Vad betyder miljömärkningen på
flaskan?
Vi i Ronneby kommer att genomföra aktiviteter under veckan för att få fram fler ekologiska produkter
och få fler att handla ekologiskt. Du kommer bland annat att hitta oss på MAXI och på naturum.
Kontaktperson: Judith Skörsemo 0457-81353

Lördag 15/10 kl 9-15
Arbetsdag och torpguidning i Brunnsskogen
Vi hjälps åt att röja i området vid det gamla torpet i södra delarna av naturreservatet Södra
Brunnsskogen. Kl 10 blir det torpguidning med Thomas Persson, f d antikvarie på Blekinge museum.
Samling vid P till naturreservatet söder om golfbanan kl 9 samt kl 10, sväng in vägen strax norr om
Rustorps reningsverk så kommer den lilla parkeringe efter cirka 300 m. Ta gärna med arbetshandskar
och sekatör.
Kontaktperson: Hans-Olof Mattsson 0730-697007.
Onsdag 26/10 kl 18.30
Tumlaren – vår lilla val i Östersjön
Julia Carlström, biolog och forskare från Naturhistoriska riksmuseet, kommer till naturum och
föreläser. Tumlaren är en skygg liten val som är starkt hotad i Östersjön. Senare års forskning med
”ekolokalisering” visar att det ändå finns kanske ett tusental djur kvar i Östersjön. Många av dem
uppehåller sig periodvis utanför Blekinge. Julia kommer också att berätta om hur tumlare påverkas av
mänskliga aktiviteter och vad vi kan göra för att säkra populationernas fortlevnad.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark
Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94
Lördag 31/10 kl 9-16
Rädda mnemosynefjärilen - Arbetsdag
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns på några få ställen kring
Ronneby. Läget för fjärilen är akut. En anledning till att de försvinner är att landskapet växer igen. För
att skapa mer gynnsamma biotoper för dem kommer vi denna dag att arbeta praktiskt med sågar,
sekatörer och eldning av ris. Arbetet kommer att pågå hela dagen, Här finns jobb för alla och även
kortare arbetsinsatser är välkomna. Vi kommer att arbeta vid Påtorp i närheten av den nya
ridanläggningen, i närheten av P vid Flisberget. Ta gärna med egen matsäck, grillmöjligheter finns.
Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94.
Onsdag 2/11 kl 18.30
Natur och turism i Uganda
Robert Ekholm, styrelsemedlem och naturfotograf, tar oss med till Ugandas fantastiska och rika natur.
Han kommer att berätta från en resa han gjort i år där han besökte fem av Ugandas tio nationalparker.
Vi kommer bland annat få uppleva Nilens djur- och fågelliv, savannen med alla dess stora djur och
inte minst bergen och regnskogens djurliv med nära möten med såväl schimpanser som bergsgorillor.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark
Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94.
Onsdag 9/11 kl 18.30
Nordens varierande natur
Anders Blomdahl, fotograf och reseledare från Ronneby föreläser på naturum. Anders kommer att visa
bilder och berättar om fåglar, djur och natur, som visar vilken oerhört rik och varierande natur vi har i
Norden. Vi kommer att färdas från Sydsverige till arktiska förhållanden i norr och bland annat att få
möta björn, varg och järv i östra Finland, praktejder och alförrädare i Nordnorge, isbjörn, val och
fjällräv på Svalbard samt delar av Sveriges rika natur och djurliv.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark
Torsdag 17/11 kl 18.30
Eldögon - möten med Sveriges ugglor
Patrik Olofsson, naturfotograf och författare, gästar naturum. Patrik har nyligen kommit ut med en bok
om Sveriges ugglor, ”Eldögon”. Ugglorna hör till våra mest fascinerande och välkända fåglar.
Samtidigt är de för de flesta av oss anonyma nattlevande varelser som sällan visar sig. Patrik tar oss
med på en resa genom ugglornas Sverige – till vidsträckta storskogar och högfjällens vidder, till
sjudande våtmarker och ladugårdarnas mörka vrår.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark

Söndag 26/3 2017 kl 16
Årsstämma och bildföreläsning
Vi startar med bildvisning och föreläsning kl 16. Därefter tar vi fika och håller Ronnebykretsens
årsstämma. För mer information, titta på vår hemsida när det närmar sig.
Plats: Naturum i Ronneby Brunnspark

Andra arrangemang
Lördag 10/9 kl 10-15
Geologins Dag
Geologins Dag är en nationell aktivitetsdag som vill väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten. På
naturum ordas tipspromenad, stenutställning, pyssel, spel mm.
Söndag 18/9 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 och fika.
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.
Onsdag 28/9 kl 18.30
Förr och nu i Ronneby kommun
Tommy Nilsson, ”Sverigevandraren”, har premiärvisning på sin nya bok ”Ronneby förr och nu 2016”.
Tommy kommer att visa diabilder och berätta om en del av de gamla fotografierna inne på naturum i
Ronneby Brunnspark.
Lördag 1/10 kl 08-14
Fågelskådning vid Torhamns udde
Med chans att se tranor, gäss och fjällvråkar. Ordnas av NF Karlskrona. Ansvarig Filip 0708 - 812
808.
Söndag 2/10
Fågelskådningens Dag
Arrangemang vid Torhamns udde.
Lördag 15/10 kl 13
Gotlands flora
Jörgen Pettersson håller föredrag i Gammelstorps kursgård. Ordnas av Blekinge Flora. Ansvarig: Lars
Fröberg 076-848 99 45.
Lördag 22/10 kl 10
Havsöringslek i Lyckebyån
Samling vid Mariefors östra strand och fiskeparkeringen. Ordnas av NF Karlskrona. Ansvarig: Mats
Olsson 0766-20 89 00.
Torsdagarna 20 och 27/10 kl 13-16
Lördagarna 22 och 29/10 kl 10-13
Arbetsvandringar i Gammelstorp
Vad med och gör det lite trevligare runt Gammalstorps kursgård som ligger i närheten av Listersjön.
Bengt Ignell informerar om natur och naturvård samtidigt som röjning sker kring vandringslederna. Ta
med fika och verktyg (sekatör, grensax, mindre såg) om du har. Samling vid gården. ALLA är

välkomna!
Kontaktperson: Bengt Ignell 0457-460039
Torsdag 10/11 kl 18.30
Skridskokväll
Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet och Långfärdsskrinnarna Sydöst (LSS) har
inspirationskväll på naturum i Brunnsparken. De kommer att presentera upplägg inför årets säsong,
kommande kurser, säkerhet, utrustning samt visar bilder från turer som genomfördes vintern
2015/2016. Under kvällen finns möjlighet för inlämning av skridskor för slipning.

