Aktiviteter 2020

I dessa orostider kan flera av de arrangemang vi planerar för
komma att ställas in eller flyttas. Håll utkik på vår hemsida
eller på Facebook

för uppdateringar. Och tänk på att om ni

känner oro kan naturen ge er kraft och styrka! Det finns
många under-sökningar som visar att vistelse i skog och mark
har många hälsosamma effekter, för såväl kropp som knopp.
Så ge er ut och upptäck Ronnebys fantastiska natur. Hoppas
att vi ses ute i naturen!

Kontakta oss gärna på ronneby.naturskyddsforening@gmail.com

Lördagar 21/3 - 9/5 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. Ta gärna med dig
frukost och en kikare. Kom gärna tidigt i gryningen, då är oftast fågelsträcken som
intensivast. Ordnas i samarbete med naturum och Blekinge Ornitologiska Förening.
Lördag 9/5 kl 8-10

40-årsjubileum i Sänneshult
Naturskyddsföreningen Ronneby fyller i år 40 år. Det firar vi med en jubileumsvandring i
Sänneshults naturreservat, i Listersjöns norra delar, när bokskogen just slagit ut. Vår guide är
Bertil Friberg, föreningens första ordförande. Samling vid norra P, vid Listersjöängen.
Uppskjuten p.g.a COVID-19 | Nytt datum meddelas på webbsida och Facebook
Söndag 10/5 kl 10-15

Konsumtion och klimat – Vad kan vi göra?
Hur påverkas klimatet av de konsumtionsval vi gör i vår vardag? Under dagen finns personer
som arbetar med hållbarhetsfrågor på plats i naturum för att berättar om hur vi som
privatpersoner kan agera för att handla mer miljö- och klimatsmart.
Fredag 15/5 kl 6-8

Fågelmorgon på cykel
Tidig morgoncykling då vi njuter av våren och lyssnar på fåglar under ledning av Bengt Ignell.
Vi cyklar 6-10 km i lugnt tempo. Avslutas med egen medhavd frukost. Start och mål vid
naturum i Ronneby Brunnspark.
Söndag 31/5 kl 10-12

Fjärilar och vilda bin i Vambåsa
Insektsspecialisten Markus Franzén tar oss med på en vandring där vi studerar våra
dagfjärilar och vilda bin. Samling vid P vid Hjortahammars gravfält. Lätt vandring om 2-3 km.
Ordnas tillsammans med naturum.
Lördag 6/6 kl 10-12

Mnemosynesafari
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns i Ronneby.
Fjärilsspecialisten Markus Franzén kommer att berätta och förhoppningsvis visa dem för
oss. Samling vid naturum för samåkning till lokal i närområdet.
Lördag 13/6 kl 13-15

Gölgrodor i Bredåkra
Vi besöker gölgrodorna vid ﬂygdammarna vid F17 i Bredåkra. De grönfärgade grodorna
uppmärksammades av oss 2014. De leker i dammar och sjöar under maj-juni månad och
ganska lätta att komma nära. Samling vid Bredåkra kyrkogårds norra P. Kort promenad om
cirka 1 km.

Söndag 12/7 kl 10-12

Insektssafari i Vambåsa
Under ledning av humle- och vildbispecialisten Göran Holmström letar vi oss ut i Vambåsas
blomsterrika marker. Vi studerar insekter och lär oss om deras liv och nytta. Samling vid
södra reservatetsdelens norra P, vid fågeltornet och våtmarken.
Onsdag 2/9 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
mörkret sänker sig, ger vi oss ut och spanar och lyssnar efter ﬂaddermöss i parken.
Söndag 6/9 kl 10-15

Skogens & Svampens Dag
Skogens Dag i Brunnsskogen med en rad aktiviteter. Start vid Bäckahästen. Lär dig mer om
höstens alla svampar. Naturum dukar upp en svamputställning inne på naturum. Ta gärna
med dig egna fynd.
Lördag 12/9 kl 10-14

Skogsbruk med miljöhänsyn
Skogspromenad på Hans-Olof Mattsson gård i Raskamåla. Hans-Olof kommer att visa på hur
man på olika sätt kan sköta skogen för att ta ökad miljöhänsyn och gynna den biologiska
mångfalden. Lätt promenad om 2-3 km. Samåkning från stadshuset kl 10. Återsamling i
Raskamåla kl 10.30. Ta med egen fika.
Vecka 40 28/9-4/10

”Ta vara på det du har” - Miljövänliga veckan
Naturskyddsföreningens kampanj handlamiljövänligt pågår som vanligt över hela landet
vecka 40. Då påminner vi alla att ta tillvara sin konsumentmakt. Handla främst miljömärkt
och ekologiskt. Och många gånger kanske man inte behöver handla alls. Vi kommer att dyka
upp med några aktiviteter under veckan. Håll utkik!
Söndag 4/10 kl 10-15

Klädbytardag på naturum
Passa på och byt ut plagg i din garderob som du inte använder. 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. Kontaktperson: Agneta Wester.
Onsdag 21/10 kl 18.30-20.30

Blekinge Arkipelag
FN organet UNESCO, har utsett Blekinge Arkipelag till ett biosfärområde för dess höga natur-

och kulturvärde. Ta del av vad som gör Blekinge Arkipelag unikt och vilka insatser som
föreningen Blekinge Arkipelag gör för att bevara och utveckla vår skärgård med fokus på
hållbarhet. På naturum.
Torsdag 29/10 kl 18.30-20.30

Skogsträdgårdar
Annevie Sjöberg, författare till den prisbelönta boken med samma namn, berättar om hur
man enkelt kan samodla grönsaker, bär, buskar och träd och därmed få rikligare skörd och
även en ökad biologisk mångfald. Plats: naturum.
Onsdag 4/11 kl 18.30

Forskning om fåglars ﬂyttning
Thomas Alerstam, professor i Lund föreläser på naturum. Nya metoder har medfört
omvälvningar inom forskningen om fåglars ﬂyttning, t.ex. när ringmärkningsmetoden eller
radartekniken började användas. Elektronisk miniatyrteknik har medfört en ny revolution där
enskilda fåglar nu kan följas i detalj under ﬂera år. Detta ger många nya inblickar i vad det är
som styr fåglarnas ﬂyttning och vad som händer när klimatet förändras. Fåglarnas ﬂyttning
visar sig vara mera imponerande än man någonsin kunnat ana.
14/3 2021

Kretsens årsstämma
Mer information finns på vår hemsida när det närmar sig.

Några andra arrangemang i Blekinge
Onsdag 13/5 kl 18-20 Vandring i Brunnsskogen
Guidad vandring om 3-4 km i de skogliga delarna kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Start vid
naturum.
Söndag 19/4 kl 15-17 Guidning i Valje naturreservat
Länsstyrelsen guidar i Valje naturreservat i Sölvesborg, ett område med grova ekar och höga
naturvärden. P vid Herrgården. Tag gärna med fikakorg.
Lördag 2/5 kl 10-15 Äventyret Halen
Aktivitetsdag på tema friluftsliv vid sjön Halen i Olofström. Invigning av den nya hängbron över
Frickasundet.
Onsdag 20/5 kl 18-20 Natur och kultur i Brunnsparken
Naturum ordnar en guidad vandring i kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Med fokus på parkens
historia. Start vid naturum.
Onsdag 27/5 kl 18-20 Träd och växter i Brunnsparken
Naturum ordnar en guidad vandring i Ronneby Brunnspark med fokus på träd. Start vid naturum.
Fredag 22/5 kl 12-17 Biologiska Mångfaldens Dag
På naturum kan man bygga en biholk, så ängsfröer till vildbin och spela ”artbingo”.
Söndag 24/5 kl 10-15 Biets Dag
På plats i naturum finns representanter från de lokala biodlarföreningarna. Adoptera ditt eget bi och få
en ”egen” burk honung.
Söndag 24/5 kl 15-19 Vandring vid Färskesjön
Vandring vid Färskesjöns naturreservat med naturfotograf Mikael Gustavsson. Samling vid P vid sjön.
Ta med egen fika.
Lördag 30/5 kl 14-16 Historisk vandring på Tjärö
Kulturhistorisk vandring under med Leif Olsson. Samling vid receptionen.
Söndag 14/6 kl 10-12 De Vilda Blommornas Dag
Fyra guidningar/vandringar i länet där du får lära dig mer om våra vilda blommor.
Piskabacken i Ronneby, med Isabel Vitaskär. Samling vid Ronneby hunddagis, Sörbyvägen 41.
Skärva naturreservat. Samling vid Ekobutiken. Ledare: Lars Fröberg.
Östra Möcklö. Samling på gårdsplanen vid Virvlabacken 11. Ledare: Åke Widgren.
Knaggelid Karlshamn. Samling vid bron vid Åkeholm. Ledare: Johan Wolgast.
Onsdag 17/6 kl 21-23 Ekoxesafari i Lyckeby
Länsstyrelsen ordnar vandring i Natura-2000-området Kummeln. Samling vid vändplanen vid
Åslättsvägen i Lyckeby.
Lördagen 18/7 kl 9-14
Slåtter i Steneryds lövängar.
Ta gärna med egen lie eller räfsa. Hamboringens Folkdanslag dansar kl 13.
Lördagen 25/7 kl 9-14 Slåtter i Ire
Ordnas av Ringamåla Hembygdsförening, och Naturskyddsföreningen. Ta gärna med egen lie eller
räfsa. Samling vid naturskolan.

Lördag 29/8 kl 9-14 & 11-16 Säl- & paddsafari till Utklippan
Båtutﬂykt till Blekinges mest avlägsna ögrupp. Ordnas av naturum. Pris: 300 kr, inkl båtresa från
Karlskrona. Anmälan görs till naturum.
Lördag 12/9 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 13/9 kl 10-12
Sälsafari vid Abramsäng
Biolog Eva Steiner guidar vid sälreservatet. Samling på Evas gård i Abramsäng. Vägbeskrivning: ta av
från E22 vid Jämjö och kör mot Klakebäck, ta vänster vid Klakebäck, första gården på höger sida efter
ca 700 m.
Onsdag 7/10 kl 18.30-20.30
Tjärös kulturhistoria
Leif Olsson, som har släktband från Tjärö från 1700-talet och som håller på att skriva en bok om ön,
föreläser på naturum.
Onsdag 14/10 kl 18.30-20.30 Motiven finns närmare än du tror
Åke H Nilsson, naturfotograf, visar bilder från Listersjöområdet inne på naturum.
Onsdag 11/11 kl 18.30-20.30
Skridskokväll
Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet besöker naturum.
Onsdag 18/11 kl 18.30-20.30
Naturfotografiska trender
Naturfotograf Mikael Gustafsson/N berättar och visar bilder kring naturfotgrafins utveckling och vart
den är på väg.

Kontaktuppgifter Ronneby Naturskyddsförening
Kontakta oss gärna på naturskyddsforeningen.ronneby@gmail.com
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