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Wstęp
Do obowiązków każdego z nas należy długotrwałe dbanie o przyrodę 
i środowisko, abyśmy mogli zachować ich wartość dla przyszłych pokoleń. 
Tutaj, w Blekinge, mamy szczególny obowiązek ochrony unikatowych 
przybrzeżnych lasów liściastych.

Brunnsparken i las otaczający ten park już od XIX wieku są ważną częścią 
obszaru, który dziś nosi nazwę „Ronneby – nowoczesne uzdrowisko”. 
Dzięki dobrze zachowanemu, bogatemu w szlachetne gatunki drzew lasowi 
liściastemu, Brunnsskogen, miejsce spotkań najwyższej klasy, pobudza zmysły, 
zachęcając zarówno do aktywnego wypoczynku, jak i spotkań towarzyskich 
oraz relaksu w spokojnej atmosferze. Dla nas Brunnsskogen stanowi siłę 
napędową atrakcyjnego i rozwijającego się miasta Ronneby, a zarazem powód 
do dumy dla wszystkich mieszkańców gminy. Od kilku lat istnieje tu rezerwat, 
nad którym opiekę sprawuje gmina Ronneby, a obecnie jest to również obszar 
pilotażowy projektu Attractive Hardwoods.

Każdy pobyt w lesie, czy to kilka godzin spędzonych w parku, czy całodzienna 
wędrówka leśnymi szlakami, wpływa na poprawę naszego samopoczucia – 
i fizycznego, i psychicznego. Właśnie dlatego mam nadzieję, że przewodnik, 
który trzymacie w rękach, będzie stanowił inspirację do wycieczek na łono 
natury w Blekinge. 

Roger Fredriksson
Burmistrz gminy Ronneby
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Lesiste wybrzeże Blekinge 
• POROŚNIĘTE LASAMI LIŚCIASTYMI MORSKIE 
WYBRZEŻE BLEKINGE

Lasy liściaste sięgające samego brzegu morza  
Porośnięty lasami liściastymi pas przybrzeżny obejmuje długi odcinek 
wybrzeża Blekinge, rozciągając się od miejscowości Pukavik na zachodzie 
do Torhamn na wschodzie, a jego punkt centralny znajduje się na obszarze 
między Ronneby a Karlskroną. Jest to jeden z niewielu archipelagów Morza 
Bałtyckiego, w obrębie którego lasy składające się z różnych gatunków drzew 
liściastych odcisnęły swoje piętno w krajobrazie. Nigdzie indziej na terenie 
tego kraju lasy dębowo-bukowe nie wcinają się tak głęboko w archipelag. Są 
tu również ciągnące się aż do samego morskiego brzegu pastwiska, na których 
rosną dęby. Przykładem takich obszarów są okolice uzdrowiska Ronneby Brunn 
i tereny zielone, ciągnące się na południe, przez Ekenäs, aż po wyspę Karön 
i inne bujnie porośnięte lasami wyspy archipelagu.

Drzewa w natarciu
Porośnięte lasami liściastymi wybrzeże jest 
wyjątkowe na wiele sposobów. Znajdują się tu 
duże, przylegające do siebie obszary lasów 
bukowych i dębowych. Lasy te charakteryzuje 
duża ciągłość, co oznacza, że na tych terenach 
rosną już od długiego czasu. Ale nie chodzi 
tu o wiekowe puszcze, nietknięte ludzką ręką 
przez setki lat. Słowo „las” oznacza w tym 

Lesiste wybrzeże – nad tym określeniem warto się chwilkę 
zastanowić. Lasy kojarzą się z bujnie rozrastającą się zielenią 
i bezwietrzną ciszą. Natomiast wybrzeże przywodzi na myśl kolor 
niebieski i jałowe obszary smagane wiatrem. W Blekinge te dwa 
odmienne elementy łączą się w jedną całość. Aż do samego 
morza, a także na wyspach archipelagu, rosną tutaj cenne lasy 
liściaste. W tym miejscu możesz stanąć zaraz obok starego buka 
lub dębu i zanurzyć stopy w morskiej wodzie, wśród kołyszących się 
w niej wodorostów. Niektórzy twierdzą, że są to wyjątkowe okolice. 
W Szwecji niewiele jest miejsc takich jak Blekinge, w których 
można znaleźć podobne, porośnięte lasami liściastymi wybrzeża.

Porośnięte 
lasami liściastymi 

morskie wybrzeże 
Blekinge stanowi cha-

rakterystyczny krajobraz i 
posiada dużą wartość biolo-
giczną w skali międzynaro-

dowej, krajowej oraz 
regionalnej. Znakiem rozpoznawczym tego wybrzeża są lasy liściaste porastające tereny aż do samego brzegu 

morza, na przykład tak, jak ma to miejsce w rezerwacie przyrody Biskopsmåla.

kontekście mniej lub bardziej zalesione grunty. Dużą część porośniętych 
lasami liściastymi obszarów przybrzeżnych stanowią stare, zalesione i otwarte 
pastwiska łąkowe oraz leśne. To właśnie tutaj każdego lata wypasano 
należące do lokalnych rolników stada bydła, w odpowiedniej odległości od 
pól uprawnych i łąk gospodarskich. Wraz z procesem racjonalizacji upraw 
w XX wieku pastwiska te porzucano. Krajobraz, który niegdyś był otwarty, 
zaczął z wolna ponownie zarastać. 

Fachowe oko może dostrzec i zidentyfikować tereny, które dawniej 
wykorzystywano do innych celów, a obecnie zalesiono. Na dawnych 
pastwiskach znajdują się na przykład stare, grube drzewa o rozłożystych 
koronach i potężnych konarach wyrastających nisko z pnia. Otaczają je 
młodsze drzewa w podobnym wieku. Zaczęły one porastać pastwiska, 
gdy przestano z nich korzystać, a ich wiek ogólnie wskazuje okres, w którym 
do tego doszło – najczęściej około 50–100 lat temu. 

Tereny te były prawdopodobnie wykorzystywane w dawnych czasach jako 
pola uprawne i łąki gospodarskie. Świadczą o tym kamienne murki, kopce 
kamieni i ogłowione (charakterystycznie przycięte) drzewa. Na skraju lasów 
i na polanach można również dostrzec ślady przyrodnicze o znaczeniu 
kulturowym – rośliny niegdyś porastające pastwiska, takie jak posłonek 
rozesłany, skalnica ziarenkowata, macierzanka piaskowa, jastrun właściwy, 
pierwiosnek lekarski i wiązówka bulwkowa.

W okolicach uzdrowiska Ronneby Brunn znajduje się wiele dawnych pastwisk, 
które są teraz porośnięte lasami. Jednym z nich jest rzadki las nieopodal 
dawnego gospodarstwa Bålebro hemman, położony w zachodniej części 
rezerwatu kulturowego Ronneby Brunnsparken. Innym – wzgórza i pole 
golfowe w okolicy Rönninge, gdzie wciąż jest widoczna bogata, światłolubna, 
charakterystyczna dla zagajników roślinność.
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Drzewa pod ochroną
Jednym z elementów przyrodniczych lesistego wybrzeża Blekinge są liczne 
piękne, grube, stare drzewa liściaste. Skąd się tu wzięły? Przez setki lat 
jedynie rody szlacheckie miały prawo wyrębu drzew takich jak buki czy dęby. 
Gdy w 1830 roku zniesiono ten zapis, znaczna część lasów należących do 
chłopstwa lasów została wycięta, natomiast na ziemiach szlachty przetrwało 
więcej drzew. Ocalały tutaj okazałe dęby i buki, stając się malowniczą ozdobą 
tych ziem o charakterze parkowym. W Blekinge nie brakowało szlacheckich 
majątków i posiadłości. Przykładami takich miejsc są rezerwaty przyrody 
Tromtö, Vambåsa hagmarker i Gö.

Różnorodność przyrodnicza lesistego wybrzeża 
Blekinge
Porośnięty liściastymi lasami pas przybrzeżny jest bogatym gatunkowo 
obszarem. Dzięki sprzyjającemu klimatowi z łagodnymi zimami oraz ciepłymi 
latami i jesieniami można tu spotkać wiele południowych, ciepłolubnych 
gatunków, w tym owadów, porostów i grzybów. Obficie występują tu także 
cenne stare drzewa. Drzewa stanowią atrakcyjne siedliska dla chrząszczy, 
ptaków, nietoperzy i wielu innych gatunków. 

Przez wiele stuleci dęby były własnością 
państwa i obejmował je zakaz wyrębu. Chłopi 
nie przepadali za tymi drzewami, ponieważ 
stanowiły dla nich przeszkodę, rosnąc na 
terenie pól uprawnych i łąk gospodarskich. 
W związku z tym demonstrowali dużą 
pomysłowość w kwestii uszkadzania dębów 
bez ich ścinania.

Łagodny klimat
„Morskie powietrze urokliwego archipelagu Blekinge jest wyjątkowo łagodne 
i z łatwością tolerują je nawet bardziej wrażliwe osoby” – tak opisywano 
uzdrowisko Ronneby Brunnspark w 1905 roku. Co ciekawe, nie tylko ludzie 
czują się dobrze w tym klimacie. Łagodny, przybrzeżny klimat stwarza unikalne 
warunki dla rozwoju bogatej różnorodności biologicznej. Choć deszcze 
nie są tu zbyt częste, morze zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza. 
Spokojne warunki panujące w wewnętrznej części archipelagu i silnie 
pofalowana linia brzegowa sprzyjają zachowaniu wilgotności. Przyczyniają 
się też do tego okolice skraju lasów oraz lasy liściaste, które stanowią zaporę 
dla wysuszających powietrze wiatrów. 

Zróżnicowane środowisko naturalne
Wzdłuż porośniętego lasami liściastymi wybrzeża charakter tych lasów ulega 
zmianie. Im dalej w głąb archipelagu, tym tereny stają się bardziej jałowe. 
Rosnące na obszarze archipelagu lasy mają zatem znacznie trudniejsze warunki 
do rozwoju niż na osłoniętym od wiatru kontynencie. 

Typ lasu zależy m.in. od ilości składników odżywczych w glebie. Biologowie 
rozróżniają na przykład odmienne typy lasów bukowych – rosnące na 
wrzosowiskach oraz na łąkach.

Kolejnym czynnikiem jest wilgotność gleby. Jeśli las rośnie na wilgotnych 
ziemiach, niektóre gatunki bujnie się rozrastają, inne – nie. Wystarczy porównać 
na przykład dąb na smaganym wiatrem skalistym podłożu z cienką warstwą 
gleby z bukiem rosnącym w dolinie na glebie próchniczej. Każde z tych drzew 
rozwija się w skrajnie odmiennych warunkach, więc w efekcie taki dąb będzie 
niski i powyginany, a buk – wysoki i prosty. 

Na strukturę i gęstość lasów wpłynęło też historyczne użytkowanie gruntów 
przez człowieka, takie jak ścinka drzew na opał i do celów budowlanych 
lub jako pasza dla bydła domowego.

Różnorodność warunków panujących na porośniętym lasami liściastymi 
wybrzeżu skutkuje bogactwem występujących na tych terenach gatunków. 
Mówiąc prościej, im bardziej dany krajobraz przypomina mozaikę, tym więcej 
różnych typów siedlisk może zaoferować. Ta właśnie zasada widoczna jest 
na terenach lesistego wybrzeża Blekinge. Co ciekawe, znajduje się tam wiele 
rzadko występujących gatunków, odznaczających się bardzo wysokimi 
wymaganiami siedliskowymi. 

Różne gatunki drzew
W przybrzeżnych lasach liściastych Blekinge rośnie wiele gatunków drzew, 
oraz organizmy przywiązane do określonego gatunku drzewa. Jednym z 
wyjątkowych przykładów pojawiających się w przybrzeżnych lasach liściastych 
tego regionu jest obecność mieszanych lasów dębowo-bukowych. W tych 
właśnie lasach żyją obok siebie gatunki powiązane wyłącznie z dębami lub 
bukami, co nie zdarza się zbyt często w innych częściach Szwecji. Takie lasy 
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mieszane bywają często bogatsze gatunkowo niż lasy bukowe lub dębowe. W 
lasach dębowo-bukowych można również znaleźć gatunki zazwyczaj ściśle 
związane z jednym z tych drzew, które mogą żyć na obu z nich, tak jak na 
przykład robi to rzadki chrząszcz o nazwie pachnica dębowa. Innymi drzewami 
liściastymi spotykanymi na terenie lasów przybrzeżnych są jesion, lipa, grab, 
olcha, brzoza i jarzębina. 

Lasy od dawien dawna
Bogactwo przyrodnicze lesistego wybrzeża Bałtyku jest efektem m.in. ciągłości 
znajdujących się tam lasów liściastych. Takimi zachowującymi ciągłość 
lasami mogą być zarówno drzewostany starsze, jak i młodsze – jeśli wśród 
nich znajdują się nadal stare drzewa. Na przykład, aby porastające pnie 
drzew mchy i porosty mogły przetrwać, muszą mieć do nich stały dostęp. 
Jeśli drzew zabraknie – nie będą miały gdzie rosnąć. Jednak obecność 
drzew nie zawsze wystarcza. Czasami muszą muszą zaistnieć dodatkowe 
warunki środowiskowe. Niektóre rosnące na drzewach gatunki wolą rzadsze 
lasy, w których do pni drzew docierają promienie słoneczne. Inne wymagają 
gęstych, zacienionych lasów z wysoką wilgotnością powietrza. Dodatkowo 
siedliskami dla niektórych gatunków mogą być jedynie stare albo nawet 
martwe drzewa.

Definicja „lasu o cha-
rakterze ciągłym” 

według szwedzkiej według 
Szwedzkiego Zarządu Lasów jest 

następująca: to las zawierający gatunki 
o szczególnych walorach przyrodniczych, 
których obecność wynika z istniejących 

od dłuższego czasu odpowiednich 
warunków leśnych oraz podłoża 
w tym konkretnym lesie lub 

w jego sąsiedztwie.

Jesion

Buk

Lipa 
drobnoziarnista

Klon 
zwyczajny

Grab

Dąb szypułkowy

Olsza czarna

Jarząb pospolity 
(jarzębina)

Brzoza 
brodawkowata

Ile 
gatunków 

drzew liściastych 
umiesz rozpoznać? 

A następnym razem, gdy 
wybierzesz się do lasu, 

ile różnych liści będziesz 
w stanie znaleźć?
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Perły lesistego wybrzeża Blekinge
Czy masz ochotę zobaczyć las liściasty typowy dla wybrzeża Blekinge? W 
okolicach Ronneby znajduje się rezerwat przyrody Gö pokryty starym lasem, 
pełnym silnie rozrośniętych drzew. Tereny te wykorzystywano kiedyś jako 
pastwiska. Również w lesie Brunnsskogen na terenie rezerwatu kulturowego 
Ronneby Brunnspark zachowano wiele starych drzew, by goście uzdrowiska 
mogli nacieszyć oczy widokiem „dzikiej” przyrody. Innym przykładem 
przybrzeżnego lasu liściastego w okolicach Ronneby jest las w pobliżu 
Fornanäs. 

Pod Karlshamn, na nadmorskim cyplu, położony jest rezerwat przyrody 
Stärnö-Boön, gdzie wśród cennych lasów liściastych znajdują się tereny 
rekreacyjne. Położony na zachodzie rezerwat przyrody Eriksbergs mieści 
na swoim terenie największy w Europie park dzikich zwierząt. W tutejszych, 
bardzo rzadkich w Europie Północnej, lasach liściastych, wykorzystywanych 
jako miejsca wypasu zwierząt, żerują żubry, jelenie i muflony. Nad zatoką 
Järnaviksfjorden położony jest rezerwat przyrody Järnavik. Na jego terenie 
znajdują się niezwykle strome skaliste klify, pastwiska i lasy liściaste, kończące 
się nad samym brzegiem morza. Na południowym wschodzie, kilka kilometrów 
w linii prostej od tego miejsca leży rezerwat przyrody Biskopsmåla. W 
tutejszym naturalnym lesie można spotkać dęby, buki i graby. 

Na wschód od Ronneby znajduje się rezerwat przyrody Vambåsa hagmarker, 
który warto odwiedzić. Zachował się tutaj malowniczy charakter okolic 
z czasów istnienia lokalnej wiejskiej posiadłości oraz imponujące ogromne 
dęby. Nieco na wschód leży rezerwat przyrody Tromtö, podręcznikowy 
przykład cennych lasów dębowo-bukowych występujących na wybrzeżu 
Blekinge. Dalej na wschód położony jest rezerwat przyrody Skärva, stanowiący 
esencję najbardziej charakterystycznych cech tego wybrzeża – są tu lasy 
liściaste ze cennymi gatunkami drzew oraz pastwiska z pojedynczymi 
wiekowymi drzewami. Oczywiście rezerwat znajduje się nad morzem.

Porośnięty lasami liściastymi pas przybrzeżny 
Blekinge stanowi siedlisko rzadkich chrząszczy, 
które niełatwo wypatrzeć. Na szczęście niektóre 
z nich zostawiają po sobie ślady. Larwy 
pachnicy dębowej żerują na spróchniałym 
drewnie. Ich odchody mają długość nawet 
do 8 mm i bardzo charakterystyczny kształt 
przypominający granulki. Można je znaleźć 
w dziuplach położonych w dolnej części 
grubych, spróchniałych dębów i buków.

Odchody pachnicy 
dębowej

Jednym z najbardziej urokliwych obszarów w obrębie lesistego wybrzeża Blekinge są lasy bukowe 
na półwyspie Tromtö, należące do najcenniejszych siedlisk owadów drzewnych na terenie Szwecji. 
Żyją tu chrząszcze odznaczające się dużymi wymaganiami siedliskowymi. Zalicza się do nich 
na przykład zmorsznik czarny, którego larwy rozwijają się w suchym, twardym drewnie bukowym, 
najczęściej w górnej części wysokich złomów (czyli stojących pni złamanych drzew). Pachnica 
dębowa najchętniej wybiera próchniejące drzewa dziuplaste. Zwykle żyje na dębach, ale na Tromtö 
można ją również znaleźć na bukach, podobnie, jak wiele rzadkich gatunków chrząszczy z rodziny 
sprężykowatych. Na starych drzewach żyją również rzadkie porosty i grzyby.

Sporzec Laurera

Zmorsznik czarny

Soplówka jeżowata

Pachnica dębowa
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Odwiedź las liściasty
Porośnięty lasami liściastymi pas przybrzeżny 
Blekinge stanowi krajobraz interesujący nie tylko 
z kulturowo-historycznego czy biologicznego 
punktu widzenia. To również wspaniałe miejsce, 
które warto odwiedzić. Dzięki lasom liściastym 
można cieszyć się bliskością natury przez cały rok. 

Strojna wiosna
Wybierając się na wczesnowiosenny spacer wśród 
szeleszczących zeszłorocznych liści, można zobaczyć 
śliczne przylaszczki. Z jeszcze bezlistnych koron 
drzew dochodzą radosne trele drozda śpiewaka, 
zięby zwyczajnej, modraszki zwyczajnej, bogatki 
zwyczajnej, pełzacza leśnego i kowalika zwyczajnego. 
Wśród wiosennych dźwięków lasu słychać także 
pogruchiwanie gołębia siniaka i natarczywe stukanie 
dzięcioła w pnie drzew.

Gwiazdnica 
wielkokwiatowa

Miodunka ćma

Gołąb siniak

Szczyr trwały

Przytulia wonna

Dzięciołek

Żywiec 
cebulkowy

Od końca kwietnia do początku maja drzewa liściaste rozwijają delikatne, 
intensywnie zielone liście. Wiele osób uważa, że to najpiękniejszy okres roku, 
gdy światło promieni słonecznych przesącza się przez delikatne listowie, 
a ziemię pokrywają dywany kwitnących zawilców gajowych. W tym czasie 
do ptasiego chóru dołączają takie gatunki jak świstunka leśna, gajówka, 
kapturka, zaganiacz zwyczajny i wiele innych niewielkich ptaków.

Bujne lato 
Im bliżej do letnich miesięcy, tym szczelniej korony drzew okrywają się liśćmi, 
rzucając przyjemny cień pomiędzy ich pniami. Można tu zobaczyć rośliny 
typowe dla nieco bogatszych w gatunki lasów liściastych, takie jak żywiec 
cebulkowy i przytulia wonna. Jest tu także gwiazdnica wielkokwiatowa, 
uznawana czasem za najbardziej charakterystyczny gatunek w lasach 
liściastych. Ptaki wyśpiewują ostatnie dźwięki swoich pieśni. Po przesileniu 
letnim w lesie zrobi się znacznie ciszej.

Co powiesz na letnią wizytę w lesie liściastym? Warto go wtedy odwiedzić! 
Odnajdziesz w nim chłód i spokój, odpoczywając od zatłoczonych kąpielisk 
i unoszącego się nad grillami dymu.

Piękne widoki
Jesień w lasach to najbardziej kolorowa pora roku. Niemal oślepiająca paleta 
barw – od żółci do czerwieni – pięknie prezentuje się zarówno w mgliste, szare 
dni, jak i w blasku popołudniowego słońca. Teraz nadchodzi czas na zbieranie 
grzybów. Warto rozejrzeć się za kurkami i lejkowcami dętymi.

Spokojna zima
W trakcie najzimniejszej pory roku duża część świata przyrody zapada w stan 
hibernacji. Mimo to wciąż warto wybrać się do lasu, by wypatrzeć niektóre 
z cudów natury. Na starych, grubych pniach drzew liściastych rośnie mnóstwo 
różnych porostów, które można dostrzec za pomocą lupy. Mchy także 
nie próżnują w zimie, zieleniąc się na głazach i kamieniach. Późną zimą można 
też czasem o zmierzchu usłyszeć pohukiwanie godowe sowy.

Lejkowiec dęty
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Kulturreservat

N
Bogate gatunkowo lasy

Bogate gatunkowo łąki i pastwiska Wartościowe środowisko naturalne
• BOGATE GATUNKOWO, WARTOŚCIOWE 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZE

Obszary odznaczające się dużymi wartościami 
przyrodniczymi można chronić na rozmaite sposoby, 
za pomocą przepisów prawa i różnych porozumień 
oraz umów. Na terenie gminy Ronneby około 8% lasów 
to lasy chronione. Oprócz cennych lasów liściastych 
pod ochroną znajdują się również łąki z pojedynczymi 
dębami bogate gatunkowo łąki i pastwiska 
oraz środowiska morskie.

W Ronneby przyroda jest na wyciągnięcie 
ręki! Zerknij na mapkę obok.

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody są zakładane w celu pielęgnowania, przywrócenia 
lub odtworzenia konkretnych siedlisk przyrodniczych. W ten sposób zachowuje 
się różnorodność biologiczną lub chronione gatunki roślin i zwierząt. 
W Szwecji rezerwaty przyrody mogą ustanawiać zarówno gminy, jak i władze 
wojewódzkie. Na stronach 30–32 znajduje się opis rezerwatu przyrody Södra 
Brunnsskogen.

Natura 2000
Natura 2000 to sieć obszarów chronionych znajdujących się na terenie 
całej Unii Europejskiej. Jej przeznaczeniem jest ochrona gatunków i siedlisk 
szczególnie godnych ochrony z perspektywy europejskiej. Każdy z krajów 
członkowskich UE wyznacza własne obszary należące do sieci Natura 2000 
w celu powstrzymania wymierania dzikich zwierząt i roślin oraz aby zapobiec 
niszczeniu ich siedlisk. Na obszarze Natura 2000 Ronneby Brunnsskog 
znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych, między innymi żyzny las 
bukowy, ubogi las dębowy oraz wielogatunkowe lasy liściaste, rosnące na 
stokach. Gatunkami objętymi ochroną na tym obszarze są jelonek rogacz i 
pachnica dębowa.
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Specjalne obszary ochrony siedlisk
Specjalnymi obszarami ochrony siedlisk mogą stać się niewielkie obszary 
lądowe i wodne. Są to tereny, na których znajdują się cenne siedliska 
zagrożonych gatunków zwierząt lub roślin. Siedliska są również ważne 
dla bardziej pospolitych gatunków, a także przyczyniają się do rozwoju 
różnorodności w świecie przyrody. Specjalne obszary ochrony siedlisk znajdują 
się między innymi w Fornanäs i Angelskog. Ochrona tych terenów została 
ustanowiona bezterminowo.

Umowa na rzecz ochrony przyrody
Umowa na rzecz ochrony przyrody jest w Szwecji dobrowolnie podpisywana 
między właścicielem gruntów a władzami województwa, gminy lub Zarządu 
Lasów. Właściciel gruntów ma prawo określić czas obowiązywania umowy, 
ale może on wynosić co najwyżej 50 lat. Celem umowy na rzecz ochrony 
przyrody jest rozwój oraz zachowanie wartości przyrodniczych, które są już 
obecne na danym obszarze. Angelskog jest przykładem obszaru objętego 
umową na rzecz ochrony przyrody.

Inwentaryzacja użytków zielonych
W latach 2002–2004 z inicjatywy szwedzkiej Izby Rolniczej przeprowadzono 
inwentaryzację najbardziej wartościowych użytków zielonych (łąk i pastwisk). 
Dane o obszarach odznaczających się wartościami przyrodniczymi oraz cennych 
z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego zostały zgromadzone w bazie 
danych o nazwie TUVA. Przykładami obszarów, na których znajdują się takie 
wartościowe łąki i pastwiska są Lindö våtmark i Funkön. 

Siedliska kluczowe
Siedliska kluczowe to obszary leśne o 
bardzo wysokich walorach przyrodniczych. 
Siedliskiem kluczowym może być zarówno 
warte ochrony drzewo, jak i cały las. Siedliska te 
odgrywają bardzo ważną rolę dla zagrożonych 
lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
leśnych gatunków zwierząt i roślin. Szwedzka 
Zarząd Lasów rozpoczął inwentaryzację 
siedlisk kluczowych w 1993 roku. Jeśli 
dany obszar zarejestrowano jako siedlisko 
kluczowe nie oznacza to, że jest on chroniony. 
Siedliska kluczowe znajdują się między innymi 
w Angelskog, Fornanäs i Ronneby Brunnsskog.

Siedlisko kluczowe w rezerwacie kulturowym Ronneby Brunnspark.
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Od uzdrowiska po rezerwat 
kulturowy
• RONNEBY BRUNNSPARK 

Zdrowa woda
Ronneby Brunnspark miał dla gminy Ronneby kluczowe znaczenie 
przez kilkaset lat – i ma je aż do dziś. Wszystko zaczęło się w 1705 roku, 
kiedy to na zachodnim brzegu rzeki Ronnebyån odkryto zdrój, z którego 
wypływała bogata w żelazo woda. Odkrycie to doprowadziło do narodzin 
uzdrowiska. Pod koniec XIX wieku zostało ono rozbudowane: 
stanęły tu piękne drewniane domy, restauracje oraz łaźnia. 
Dzięki dużym inwestycjom Ronneby stało się najczęściej 
odwiedzanym uzdrowiskiem w Szwecji. 

Kąpiele zdrowotne
Osoby odwiedzające uzdrowisko w celu 
podreperowania swojego zdrowia mogły nie 
tylko spożywać bogatą w żelazo wodę źródlaną. 
Oferowano również kąpiele. Można tu było 
skorzystać ze zdrowotnej kuracji kąpielowej w 
mocno żelazistej wodzie, a także kąpieli błotnych i 
solankowych. Według statystyk sporządzonych przez 
administratora Oscara Neybersa w 1872 roku przeprowadzono aż 15 695 kąpieli 
zdrowotnych. Oznacza to, że dziennie miało miejsce około 170 kąpieli. Dzisiaj 
w nowoczesnym ośrodku spa na terenie uzdrowiska dostępne są gorące 

Już od XVIII wieku Ronneby Brunnspark przyciągał 
odwiedzających do Ronneby. W XIX wieku powstało 
tu jedno z największych szwedzkich uzdrowisk. 
Od samego początku jego istnienia główną atrakcją 
była korzystna dla zdrowia woda źródlana, a z 
czasem uzdrowisko Ronneby Brunnspark zaczęło 
oferować także różne zabiegi lecznicze. Era 
uzdrowiskowa dobiegła końca w 1939 roku, ale na 
miejscu pozostały trasy spacerowe, drewniane wille, 
a także dom zdrojowy i łaźnia. W 2003 roku park oraz 
las Brunnskogen stały się rezerwatem kulturowym. 

Dziś jeszcze 
można poznać 
smak lokalnej 

wody – wystarczy 
skorzystać z ręcznej 
pompy przy budynku 

Gamla källan.

Zdjęcie przedstawia Kallvattenkuranstalten, czyli sanatorium hydroterapeutyczne, którego goście 
oprócz zimnych kąpieli mogli również korzystać ze specjalnych zabiegów, takich jak kąpiele elektrycz-
no-wodne i wizyty w saunie. 

Ważnym elementem terapii uzdrowiskowej były ćwiczenia fizyczne. Jedną z zalecanych aktywności 
było pływanie, na przykład w jeziorze Trollsjön (na zdjęciu) lub w morzu. Inną – wzmacniające spa-
cery po lesie Brunnsskogen. W budynku Gymnastiken, w którym dziś znajduje się centrum turystycz-
no-przyrodnicze Naturum Blekinge, można było także skorzystać z pomocy profesjonalnego lekarza 
fizjoterapeuty.
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kąpiele wodne oraz wizyty w saunie. Można też zjechać z pełną prędkością 
ze zjeżdżalni w parku wodnym. Kąpieliskami wykorzystywanymi przez gości 
Ronneby – i w dawnych czasach, i obecnie – są piaszczyste plaże i położone 
nad wodą skały.

Popularne uzdrowisko z wieloma atrakcjami
W czasach swojej świetności przypadających na XIX wiek Ronneby Brunnspark 
było zarówno miejskim hotelem, jak i dużym szpitalem regionalnym. 
Miejsce to odwiedzał każdy – od hrabin i profesorów po pokojówki 
i służących – aby skorzystać ze słynnych zabiegów leczniczych. Gośćmi 
uzdrowiska były zarówno osoby wyczerpane i chore, jaki i te, które po prostu 
potrzebowały wypoczynku i rekreacji. Na przełomie XIX i XX wieku Ronneby 
odwiedziło ponad 3000 zarejestrowanych gości, dzięki czemu stało się 
ono najważniejszym szwedzkim kurortem. Jako jedyne mogło konkurować 
z uzdrowiskami na terenie Europy.

Blisko natury...
Ze względu na bliskość morza i lasu Brunnsparken stało się niezwykle 
popularnym uzdrowiskiem. W publikacji z 1905 roku w ten sposób opisywano 
uzdrowisko Ronneby Brunn: 

„Ogromna różnorodność malowniczych krajobrazów w okolicach Ronneby 
Brunn wynika nie tylko z bliskości morza; ledwie w pół godziny dostać się 

To zdjęcie pochodzi z około 1910 roku i przedstawia gości uzdrowiska stojących przed domem 
zdrojowym Brunnshallen. Wśród nich znajdowały się zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ludzie młodzi 
i starzy, bogaci i biedni. 

W 1893 roku nieopodal wzgórza widokowego Östra Kumlet na terenie parku Ronneby Brunnspark 
otwarto kawiarnię Café Skogshyddan. Kawiarnia była jednym z najważniejszych miejsc w parku. 
W tym miejscu można było równocześnie pić aromatyczną kawę i cieszyć się bliskością natury. 
Kawiarnię Skogshyddan rozebrano prawdopodobnie w 1939 roku. 

można z uzdrowiska na teren archipelagu. Z jego największą wyspą, Karön, 
ustanowiono regularne połączenie parowcowe”.

Wyspa Karön stała się częścią parku uzdrowiskowego Brunnsparken w 
latach 70. XIX wieku. Odwiedzający podróżowali na nią parowcem, a 
na miejscu udawali się na spacery i kąpiele w lokalnej łaźni. Wyspa była 
również miejscem, z którego wypływały organizowane dla gości uzdrowiska 
wycieczki pod żaglami. W 1870 roku las Brunnsskogen został włączony 
do parku Ronneby Brunnspark. Leży on na zachód od terenu parku. Stare 
drogi gospodarskie przerobiono na kręte ścieżki prowadzące między innymi 
do punktów widokowych i pozostałości historycznych. Las stał się miłym 
dodatkiem do utworzonego parku, ponieważ ćwiczenia fizyczne i świeże 
powietrze były ważnymi elementami terapii uzdrowiskowej. 

... i kultury
Jedną z przyczyn dużej popularności Ronneby Brunn było jego centralne 
położenie, inaczej niż w przypadku wielu innych ośrodków uzdrowiskowych 
na terenie Szwecji. Goście zatrzymywali się w Ronneby i korzystali z rozrywek 
takich jak restauracje, teatr i sklepy. Można było również odpocząć od czasami 
pojawiającej się w uzdrowisku monotonii i popłynąć łodzią do centrum, 
zwiedzić średniowieczny kościół lub podziwiać wodospad Silverforsen.
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1705: Przy brzegu rzeki 
Ronnebyån zostaje otwarty 
pierwszy zdrój pitny.

1751: W okolicy zdroju istnieje już 
szpital zdrojowy.

1820: Budowa salonu 
uzdrowiskowego nadającego się 
na bale, a także sali kolumnowej 
i szpitala dla biednych. 

1846: Budowa najstarszego 
budynku parkowego Brunns-
källan (zwanego też „Gamla 
källan”, czyli „stare źródło”).

1865: Woda ze zdroju Ronneby 
staje się towarem sprzedawanym 
w aptekach. 

1870: Na wyspie Karön zostaje 
zbudowana łaźnia.

1873: Dzięki dużej inwestycji 
tereny uzdrowiska obejmują 
teraz park oraz las, drewniane 
wille, restauracje i łaźnię.

1897: Imponujący hotel 
Brunnshotellet zostaje oddany 
do użytku. Uzdrowisko oferuje 
wiele atrakcji, a Ronneby jest 
powszechnie znane ze swoich 
wód leczniczych i pięknych 
okolic.

1939: Ostatni sezon działalności 
uzdrowiska. Ronneby 
Brunn staje się ośrodkiem 
turystyczno-wakacyjnym.

1959: Pożar hotelu Brunns-
hotellet, niegdyś największego 
drewnianego budynku w Europie. 
Zastąpił go nowoczesny hotel 
oddany do użytku w 1961 roku.

1969: Przy Ronnebybrunn po 
raz pierwszy odbywają się 
mistrzostwa Swedish Cup 
w skokach do wody. Będą one 
organizowane jeszcze przez 
około 30 lat.

1977: W budynku Villa 
Vera powstaje centrum 
turystyczno-przyrodnicze 
Naturum Blekinge.

1985–87: Profesor Sven-Ingvar 
Andersson przeprowadza 
restaurację parku.

2003: Na terenach parku Brunns-
parken i lasu Brunnsskogen 
powstaje rezerwat kulturowy.

2005: Uzdrowisko obchodzi 300-
lecie swojej działalności. Brunns-
parken uzyskuje tytuł najpięk-
niejszego parku Szwecji.

2006: Centrum Naturum zostaje 
przeniesione do budynku 
Gymnastiken.

2010: Powstaje rezerwat 
przyrody Södra Brunnsskogen 
o obszarze 157 hektarów. Zostaje 
otwarty park wodny Ronneby 
Brunnsbad.

2018: Szwedzka księż-
niczka Victoria udaje się na 
wędrówkę w Blekinge po lesie 
Brunnsskogen.

NAJLEPIEJ W SZWECJI ZACHOWANE 
UZDROWISKO – WYBRANE WYDARZENIA 
HISTORYCZNE

Znajdujące się na terenie Ronneby Brunnspark wille naprawdę warto odwiedzić! 
W 1980 roku budynki pieczołowicie odnowiono, a w 1996 roku park oraz 17 budynków 
uznano za zabytki narodowe. Dziś stanowią siedzibę różnych firm, takich jak schronisko 
turystyczne, kawiarnie, sklepy i biura. Na stronie gminy Ronneby znajduje więcej informacji na 
temat poszczególnych budynków (www.ronneby.se).

Brunnshallarna

Gamla källan

Direktörsvillan

Italienska villan

Villa Vera



2726
Na terenie rezerwatu kulturowego Ronneby Brunnspark znajdują się cenne lasy bukowe.

Las Brunnsskogen – dziksze oblicze 
rezerwatu kulturowego

Miejsce cieszące się od dawna dużą popularnością
„Drogi są w zacnym stanie, a leśne powietrze – zaiste wspaniałe. Gdziekolwiek 
człeka nogi po tej rozległej okolicy poniosą, znajdzie on wdzięczne miejsca, 
w których wytchnąć może, czy zajdzie na plażę tutejszego jeziorka, czy w głąb 
lasu, pod gęste korony drzew, czy tam, gdzie podziwiać może rozległe widoki 
na ląd i morze. Nad tym wszystkim unosi się atmosfera spokoju i ciszy, która 
sprawia, że las ten uzdrowiskowy to jedno z najbardziej uroczych a godnych 
odwiedzenia miejsc, a przy tym jest to czynnik zdrowotny nieocenionej 
wartości”.

Powyżej przytoczony tekst pochodzi z publikacji z 1905 roku, ale opis pasuje 
do tego miejsca również i dziś. Las Brunnsskogen do dziś jest cenioną częścią 
terenów uzdrowiska ze względu na piękno przyrody i wiele atrakcji położonych 
wzdłuż zadbanych tras spacerowych. Obecnie las Brunnsskogen jest również 
wartościowy ze względu na obecną w nim bogatą florę i faunę. 

Od użytków rolnych po park
Las Brunnsskogen rozpościera się na grzbiecie wzgórza, na zachód 
od otwartych, przyciętych parkowych trawników. Zanim tutejsze ziemie zostały 
zakupione przez uzdrowisko w 1873 roku, należały do gospodarstwa Carlstorps 
gård leżącego nad rzeką Ronnebyån, nieco na północ od centrum uzdrowiska. 
Na położonych wyżej terenach i zalesionych zboczach każdego lata wypasały 
się zwierzęta gospodarskie, najadając się do syta. 

Dawne pastwisko leśne było słabo zalesionym obszarem. Wypas zwierząt 
zakończył się, gdy las Brunnsskogen włączono do terenów uzdrowiska, 
ale od tamtych czasów pielęgnowany jest w taki sposób, że częściowo 
zachowuje otwarty, dobrze nasłoneczniony charakter leśnego, rzadko 
porośniętego drzewami pastwiska. O duże i szczególnie piękne drzewa wzdłuż 
ścieżek spacerowych, którym pozwolono na wytworzenie rozłożystych koron, 
dba się ze starannością w ramach opieki nad parkiem. Mniej wartościowe, 
młodsze drzewa zostały usunięte ze względów estetycznych. W XX wieku 
nadal zajmowano się wywozem drewna z lasu, co przez długi czas zapobiegało 
jego zarośnięciu.
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Pierwszy rezerwat kulturowy w Blekinge
Obecne na terenie lasu Brunnsskogen stare buki, dęby i sosny stanowiły 
główny argument za włączeniem go w 2003 roku do europejskiej sieci 
obszarów o szczególnie dużych wartościach przyrodniczych, Natura 2000. 
W tym samym roku władze wojewódzkie uznały Ronneby Brunnspark 
za pierwszy rezerwat kulturowy w Blekinge. Dziś wiekowe lasy otaczane są 
opieką nie tylko ze względu na swoje piękno czy dużą wartość historyczną, ale 
także w celu zachowania różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. 

Bogaty gatunkowo las liściasty
Brunnsskogen to żyzny las bukowy. Wiosną ziemia między drzewami pokrywa 
się kwiatami żywca cebulkowego, szczyru trwałego, przytulii wonnej i zawilca 
gajowego. Również w tym czasie obserwuje się największą aktywność 
ptactwa. Można tu też napotkać każdy z czterech gatunków dzięciołów 
występujących w Blekinge. 

Wiele spośród najrzadszych w tych okolicach organizmów jest powiązanych 
z najstarszymi bukami. Przetrwanie wielu gatunków zależy również 
od istnienia wielu złomów o grubych pniach (stojących pni złamanych drzew) 
i leżących pni. Równie cenne są występujące tutaj kilkusetletnie olbrzymie 
dęby. Najcenniejsze tereny liściastego lasu Brunnsskogen ustanowiono 
siedliskami kluczowymi. Razem stanowią prawie 20% terenów rezerwatu 
kulturowego. 

Porośnięte wiekowymi drzewami i pełne spróchniałych pni drzew siedliska 
kluczowe są domem dla wielu wymagających chrząszczy, porostów, mchów 
i grzybów. Wiele z tych gatunków mogą znaleźć jedynie specjalizujące 
się w wiedzy na ich temat osoby. Niektóre gatunki łatwiej rozpoznać, jeśli 
wiadomo, gdzie ich szukać i ma się przy sobie szkło powiększające.

Przykłady mchów i porostów występujących w siedliskach kluczowych: 

1. Misecznica wygładzona  2. Gładysz paprociowaty  3. Pałecznik skupiony 
4. Jeżolist zwyczajny  5. Otocznica lśniąca  6. Namurnik jedwabisty

Mapa siedlisk kluczowych (żółte linie) w rezerwacie kulturowym Ronneby Brunnspark.

Ronneby 
Brunnspark

Ronneby 
Brunn Hotell

Ronnebyån

1 32

4 5 6

Jezioro 
Trollsjön
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Las cisowy
W lesie Brunnsskogen istnieje niezwykle duża populacja chronionych cisów. Już 
w 1873 roku zauważono, że cisy naturalnie występują w miejscu, w którym dziś 
rośnie las. Patrząc na las, najpierw zauważa się tylko pojedyncze drzewa tego 
gatunku. W miarę zbliżania się do niego zauważamy wyraźnie ciemny obszar 
leśny, kontrastujący z otaczającym go lasem liściastym. Pamiętaj: cis jest 
trujący dla ludzi, z wyjątkiem czerwonej osnówki wokół nasiona! Drozdy i inne 
ptaki są miłośnikami tych owoców, a trujące nasiona po prostu przechodzą 
przez ich układ pokarmowy bez żadnych problemów.

Teren występowania cisa na terenie parku w dużej mierze pokrywa się 
z tym terenem z 1873 roku. Główny architekt krajobrazu Ronneby Brunn 
z czasów rozkwitu uzdrowiska, Henry August Flindt, specjalnie oznaczył teren 
występowania cisa w inwentarzu wykonanym w latach 1872–1973. Las cisowy 
najwyraźniej pasował do idealnego wyglądu parku, jaki Flindt chciał osiągnąć, 
ponieważ jego pomysł opierał się na korzystaniu ze wszystkich zmysłów 
i różnorodności wrażeń w trakcie spaceru po tej okolicy.

Śladami dawnych kuracjuszy
Już w 1874 roku, rok po włączeniu terenów leśnych do parku, istniał 
zaznaczony na mapach system ścieżek (patrz mapa na kolejnej stronie). 
Las Brunnsskogen stał się następnie ważnym elementem działalności 
uzdrowiska. Dawne drogi wewnętrzne gospodarstwa Carlstorp przerobiono 
na ścieżki spacerowe. Sieć ścieżek i szlaków została zachowana do dnia 
dzisiejszego. 

Wzdłuż ścieżek spacerowych można odkryć wiele ciekawych miejsc. 
Na stronach 36–55 opisano różne atrakcje i warte odwiedzenia miejsca na 
terenie rezerwatu kulturowego.

Cis

Mapa z 1905 roku przedstawiająca Ronneby Brunnspark i las Brunnsskogen, „dzikiego” sąsiada 
parku. Las był cennym elementem otoczenia uzdrowiska, umożliwiając dłuższe spacery w „natural-
nym” środowisku. Szlaki spacerowe w dużej mierze zachowały się do dziś. Chodzimy więc śladami 
dawnych kuracjuszy!
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Porosty i mchy tworzące runo na terenie rezerwatu przyrody Södra Brunnsskogen.

Wędrówki wśród dzikiej przyrody
• REZERWAT PRZYRODY SÖDRA BRUNNSSKOGEN

Zróżnicowany świat przyrody
Södra Brunnsskogen to pagórkowaty i różnorodny przyrodniczo obszar. Są tu 
górzyste tereny skaliste z rosnącymi na nich starymi sosnami i powykręcanymi, 
krępymi dębami. Między nimi rośnie bór świerkowy, w którym często pojawiają 
się sosny, dęby i buki. W dolinach wokół pola golfowego i na zachodnim krańcu 
rezerwatu rosną bujne lasy bukowo-dębowe. Na ich skraju spotyka się dęby 
o rozłożystych koronach. Na północnym zachodzie znajduje się niewielkie 
mokradło Fågelsjön i niezalesione ziemie wokół dawnego gospodarstwa 
Bålebro hemman. Na wschodzie, w granicach rezerwatu, znajduje się pole 
golfowe.

Rośliny i zwierzęta 
Rezerwat przyrody charakteryzuje się bogactwem fauny i flory, 
w szczególności w częściach pokrytych lasem liściastym. Na pniach dębów 
rosną rzadkie porosty i grzyby, a w bogatej warstwie runa między drzewami 
liściastymi można znaleźć takie rośliny jak przylaszczka pospolita, piżmaczek 
wiosenny, kokoryczka wielokwiatowa i przytulia wonna. W rezerwacie 
występuje też wiele gatunków ptaków, a także mokradła, na których żaba 
dalmatyńska odbywa gody wczesną wiosną.

Rezerwat przyrody Södra Brunnsskogen jest położony 
obok rezerwatu kulturowego. Na jego terenie 
znajduje się pełen borówek czarnych las iglasty, 
w którym można znaleźć obrośnięte porostami skały 
i bagna. Unosi się nad nimi zapach kwiatów bagna 
zwyczajnego. Pagórkowaty las jest poprzecinany 
ścieżkami używanymi już w czasach świetności 
uzdrowiska. Oznakowany „żółty szlak” wije się przez 
całą okolicę, przechodząc obok miejsc przeznaczonych 
na odpoczynek, pozostałości dawnych epok i dzieł 
sztuki. Ścieżki kierujące się na południe prowadzą 
krótką trasą w dół do morza i dalej w kierunku wyspy 
Karön – zupełnie tak samo jak wieki temu. 
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Ślady przeszłości
Rezerwat przyrody leży na ziemiach, które w dawnych czasach należały 
do Bustorp i Rönning. Na terenie lasu jeszcze w XX wieku wypasano 
bydło i prawdopodobnie służył on jako źródło dużych ilości drewna 
opałowego i konstrukcyjnego, dlatego dawniej był o wiele rzadszy 
niż obecnie. 

Dolina przy polu golfowym była niegdyś wykorzystywana jako 
użytki zielone i tereny uprawne. Znajdują się tu najlepiej w okolicy 
zachowane pozostałości starego krajobrazu rolniczego, dawne otwarte 
tereny pastwisk z rosnącymi pojedynczo grabami, leszczynami, lipami 
i innymi przedstawicielami bogatej flory. Między drzewami widoczne 
są kamienne kopce, świadczące o ciężkiej pracy lokalnych chłopów, 
usuwających kamienie z pól i łąk.

Cały teren jest poprzecinany kamiennymi murkami wyznaczającymi 
granice między dawnymi gospodarstwami i rodzajami gruntów. 
Inne historyczne pozostałości w tym rejonie to Antonatorpet oraz groby 
z czasów prehistorycznych. W lesie można również dostrzec stare 
kamienne schody i resztki murowanych stołów używanych w czasach 
świetności uzdrowiska.  

Więcej informacji na temat pozostałości z dawnych czasów, które 
można znaleźć na terenie rezerwatu przyrody, znajduje się na str. 36-39.

Znajdź drogę
Obszary leśne na południe od jeziora Trollsjön były popularne 
już w czasach świetności uzdrowiska ze względu na swój dziki 
charakter. W kamiennym murku oddzielającym rezerwat przyrody 
od rezerwatu kulturowego znajduje się wiele przejść, świadczących 
o tym, że już od bardzo dawna wybierano się w to miejsce na spacery 
i wędrówki. Dzisiejsze ścieżki przecinają las w wielu miejscach i nadają 
się na spacery, do biegania i jazdy na rowerze. Do rezerwatu przyrody 
można dostać się z rezerwatu kulturowego od północy oraz od strony 
wejść przy polu golfowym, Rustorp i Bustorp.  

Rezerwat przyrody został utworzony w 2010 roku przez władze gminy 
Ronneby. Jest ona również właścicielem i administratorem rezerwatu.

Na terenie rezerwatów Ronneby Brunnspark i Södra Brunnsskogen istnieje możliwość jazdy konnej i 
jazdy na rowerze po oznakowanych ścieżkach. Należy jednak pamiętać o innych użytkownikach tych 
szlaków!

W Szwecji każdy ma prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarach 
przyrodniczych. Jego pełna nazwa to „prawo publicznego dostępu do lasów 
i obszarów przyrodniczych”. Jest to jedna z naszych wolności, jednak wolność 
ta obwarowana jest pewną odpowiedzialnością. Nie wolno nam wyrządzać 
szkód w środowisku naturalnym ani zakłócać życia zwierząt. Należy też 
uwzględniać prawa właściciela gruntu oraz innych ludzi. Mówiąc krótko: 
nie przeszkadzać – nie niszczyć. Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej www.naturligtvisblekinge.se.

Na obszarach chronionych, takich jak rezerwaty przyrody, prawo to nie ma 
zastosowania. Zamiast tego obowiązują tam szczególne przepisy, których 
należy przestrzegać. Przepisy obowiązujące w rezerwacie przyrody Södra 
Brunnsskogen można znaleźć na tablicach informacyjnych znajdujących się 
na jego terenie. Obejmują one m.in. zakaz spuszczania psów ze smyczy, jazdy 
na rowerze i jazdy konnej w miejscach innych niż drogi lub przeznaczone 
do tych celów ścieżki, grillowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
oraz biwakowania. Przepisy obowiązujące w rezerwacie kulturowym Ronneby 
Brunnspark znajdują się na stronie internetowej władz wojewódzkich Blekinge 
(www.lansstyrelsen.se/blekinge).

Dobrze wiedzieć
• PRAWO PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO LASÓW 

I OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ OBSZARY 
CHRONIONE
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Historyczne pozostałości i krajobrazy (str. 36–39)

Miejsca grillowo-piknikowe i biwakowe (str. 40–43)

Punkty widokowe (str. 44–45)

Miejsca nad wodą (str. 46–49)

Ogrody (str. 50–53)

Rzeźby (str. 54–55)

Na kolejnych stronach znajdują się informacje o atrakcjach dostępnych 
w rezerwacie kulturowym Ronneby Brunnspark i rezerwacie przyrody Södra 
Brunnsskogen. Zaprezentowaliśmy na nich warte odwiedzenia miejsca 
i atrakcje, dzięki czemu można łatwo znaleźć najbardziej interesujące 
nas rzeczy. Zastanawiasz się, gdzie można usiąść na małe co nieco? Co 
można zobaczyć, wybierając się na krótki spacer? Gdzie znajdują się 
historyczne ślady ludzkiej działalności? Na te pytania znajdziesz odpowiedź 
poniżej. Zamieszczona na następnej stronie mapa przedstawia położenie 
poszczególnych miejsc.

Zapraszamy przez całą dobę 
i przez cały rok!
• NATURA CZY KULTURA? A MOŻE I TO, I TO?

Här är du

Parkering

Information

WC

Fågeltorn

Rastplats

Grillplats

Utsiktsplats

Fornlämning

Kafé

Restaurang

Golfbana

Bad

Fotboll

Husbilsparkering

Naturum / Visitor centre

Rosenträdgården / Rose garden

Rhododendronberget / Rhododendron hill

Vårträdgården / Spring garden

Silvergruvan

Japanska trädgården / Japanese garden

Idegransskogen / Yew forest

Doftträdgården / Scented garden

Kvitterplatsen / Music stage

Bäckahästen / Horse sculpture

Lodjuret / Lynx sculpture

Antonatorpet (gårdsruin) / Croft ruin

Naturreservatet Södra Brunnsskogen
Södra Brunnsskogen Nature Reserve 

Kulturreservatet Ronneby Brunnspark
Ronneby Brunnspark Culture Reserve  

Naturstigen 1,3 km
Nature trail 1.3 km

Elljusspåret 2,5 km
Illuminated track 2.5 km

Trollsjöslingan 2 km (omarkerad)
Lake Trollsjö Trail 2 km (unmarked)

Gula stigen 5 km
Yellow trail 5 km

Barnvagnsstigen 3,5 km (omarkerad)
Pram trail 3.5 km (unmarked)

Blekingeleden
Blekingeleden Trail

Övriga stigar
Other trails
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Wieża do obserwacji ptaków 

Miejsce biwakowe
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Pozostałości dawnych epok
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Rezerwat przyrody Södra Brunnsskogen

Rezerwat kulturowy Ronneby Brunnspark

Wiewiórczy Szlak (Ekorrestigen) 1,3 km

Szlak oświetlony (Elljusspåret) 2,5 km

Szlak okrężny jeziora Trollsjö (Trollsjöslingan) 2 km 
(nieoznakowany)

Żółty szlak (Gula stigen) 5 km

Szlak przystosowany do wózków dziecięcych 
(Barnvagnsstigen) 3,5 km (nieoznakowany)

Szlak Blekinge (Blekingeleden)

Inne szlaki
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Bålebro 
hemman

Bustorp

Rustorp
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Ronneby 
Brunnspark

Ronneby 
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Silverberget

w stronę 
Ekenäs i morza

N

RONNEBY BRUNNSPARK 
i SÖDRA BRUNNSSKOGEN

Bålebro 
skuta

Las cisowy

„Rävahiet”

„Ravinen”

Mapę przygotowaliśmy 
również w większym 
rozmiarze, z odpornego 
na warunki pogodowe 

materiału. Znajdziesz ją 
w plastikowej kieszonce, 
po wewnętrznej stronie 

okładki.
0                                            400 m
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Trollsjön Wschodni punkt 

obserwacyjny/
Uvberget

Zachodni punkt 
obserwacyjny



3938Wejście do groty Silvergrottan.

FORNBORG 
Rzeka Ronnebyån była ważnym 
szlakiem żeglugowym w czasach 
prehistorycznych, czymś w rodzaju 
współczesnej autostrady. Miesz-
kańcy Ronneby zajmowali się 
pilnowaniem tego szlaku, aby 
nikt niepożądany nie dostał się w 
górę rzeki. Do tego celu służyło 
gro dzisko na wzgórzu Silver-
berget. Do dziś pozostały po 
nim jedynie niskie kamienne 

mury wzdłuż północnego stoku 
wzgórza i jego południowych 
krańców. Ponieważ wzgórze opada 
stromo na wschodzie i zachod-
zie, nie wzno szono tam żadnych 
wałów obronnych. Według 
badań archeologicznych grod-
zisko na wzgórzu Silverber-
get pochodzi z młod szej epoki 
żelaza (400 r. p.n.e.–1050 r. n.e.). 

SILVERGROTTAN
W początkach XVII wieku miesz-
czanin Elias Schlichting postanowił 
zająć się górnictwem w rejonie 
Ronneby. Zaczął m.in. wydo-
bywać srebro u podnóża Halware 
berg, jak nazywano w tym czasie 
wzgórze Silverberget. Kiedy 
jednak robotnicy odpalili ładunki 
wybuchowe w jego wnętrzu, 
stało się coś nieoczekiwanego. 

Z wnętrza wzgórza wytrysnęła 
duża ilość wody i zaczęła pod-
tapiać część okolicznych zabudo-
wań. Tak zakończyła się kariera 
wydobywcy srebra. Do dziś ist-
nieją pozostałości wejścia 
do dawnej kopalni pod posta-
cią groty, którą nazwano Silver-
grottan (czyli „Srebrna Grota”).

ANTONATORPET
Dawne gospodarstwo Antonatorpet znajduje 
się na terenie rezerwatu Södra Brunnssko-
gen. W początkach XX wieku mieszkał 
tu Anton ze swoją rodziną. Do dziś 
zachowały się kamienne fundamenty 
domu i stodoły. Poniżej zabudowań 
dzierżawioną przez siebie ziemię 
rolnicy najprawdopodobniej wykor-
zystywali pod uprawę, ponieważ do 
dziś nie zdążyła jeszcze zarosnąć.

2

3

Co porabiali nasi przodkowie?
• POZOSTAŁOŚCI HISTORYCZNE I KRAJOBRAZY

Fundamenty domu na terenie gospodarstwa 
Antonatorpet.

1



Na terenie dawnego gospodarstwa Bålebro hemman można znaleźć tradycyjne drewniane 
płoty, zagajniki leszczynowe i majestatyczne dęby.

BÅLEBRO HEMMAN
W tym miejscu w XVII wieku 
znajdowało się gospodarstwo 
Bålebro. Było tu pastwisko 
dla cieląt, pola uprawne i 
łąki. Na miejscu są jeszcze 
ruiny zabudowań. Dawne łąki 
i pola uprawne otoczone są 
dziś pięknymi tradycyjnymi 

drewnianymi płotami, a dzięki 
wypasowi zwierząt na tych 
terenach nie zarastają. Archaiczny 
krajobraz rolny, urozmaicony 
pojedynczo rosnącymi drzewami 
i krzewami ma nie tylko dużą 
wartość kulturowo-historyczną, 
ale stanowi także ucztę dla oczu!

KOPIEC GROBOWY ÖSTRA KUMLET
Na wzgórzu Uvberget znajduje 
się kopiec grobowy imponujących 
rozmiarów, o średnicy ponad 
20 metrów. W czasach epoki brązu 
(1700–500 r. p.n.e.) ówcześni 
mieszkańcy Ronneby ustanowili 
tutaj miejsce pochówku zmarłych. 
Dzięki położeniu na wzniesieniu 
było widoczne z daleka. Już w 
czasach świetności uzdrowiska 

kopiec nazywano Östra Kumlet. 
W tamtych czasach był dużą 
atrakcją turystyczną. Warto udać 
się śladami dawnych kuracjuszy 
odwiedzających Brunnsparken, 
wspiąć się na szczyt wzgórza 
i podziwiać imponujący 
grobowiec zbudowany przez ludzi 
mieszkających tu tysiące lat temu.

4
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PAWILON I KAWIARNIA
W lesie, na szczycie wzgórza 
Uvberget, stoi pionowo siedem 
kamieni. To jedyna pozo-
stałość dawnego pawilonu 
muzycznego, który stał w tym 
miejscu w czasach działalności 

uzdrowiska. Była tu również 
kawiarnia o nazwie Skogs-
hyddan (czyli „Leśna chatka”). 
Na stronie 21 przewodnika można 
zobaczyć, jak szykownie ubrani 
goście popijali kawę wśród sosen.

KOPIEC GROBOWY VÄSTRA KUMLET
Drugi kopiec grobowy w Brunns-
parken również znajduje się 
na wzgórzu i nosi nazwę Västra 
Kumlet. Dziś rozciąga się z tego 
miejsca zupełnie inny widok 
niż w epoce brązu lub erze 
uzdrowiska. Wokół kopca wyrósł 

las, który ograniczył widoczność. 
Jednak sam kopiec jest stosun-
kowo wolny od roślinności 
i dlatego można go zobaczyć 
w całej okazałości. Łatwo 
znaleźć to miejsce – wystarczy 
na chwilę zejść z żółtego szlaku.

KOPIEC GROBOWY
Kopiec grobowy na terenie rezer-
watu Södra Brunnsskogen jest 
nieco bardziej ukryty niż kopce 
z parku Brunns parken. Znaj-
dziesz go, jeśli zejdziesz z żółtego 
szlaku i wejdziesz na którąś z 
wąskich, używanych przez zwie-
rzęta ścieżek prowadzących 

na wschód. Nie jest tak duży 
jak kopce w Brunnsparken, 
ale podobnie jak one leży na po -
dwyższeniu. Obecnie las zasłania 
widok, ale kiedy kopiec został 
zbudowany, najprawdopodobniej 
był dobrze widoczny z daleka. 

KAMIENNY KRĄG
Na zachód od żółtego szlaku znaj-
duje się inny rodzaj prehistory-
cznego grobowca, kamienna 
formacja w kształcie okręgu. 
Również składa się ona z kamieni, 
ale nie jest tak wysoka jak kopce. 

Porasta ją trawa i mech. Z naj-
bliższej okolicy usunięto mniej 
wartościowe, małe drzewa, 
aby łatwiej można było dos-
trzec to miejsce pochówku.
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4342Spokojny, letni wieczór nad jeziorem Trollsjön.

Gdzie spędzić niezapomniane 
chwile?
• MIEJSCA NA PIKNIK I GRILLA

Miejsce biwakowe przy Antonatorpet.

TROLLSJÖN
Prawda, że cudownie jest usiąść 
nad jeziorem i zjeść coś z grilla? 
Nad jeziorem Trollsjön możesz 
spędzić czas właśnie w ten 
sposób! Na tamtejszym pomoś-
cie napijesz się kawy i coś przeką-
sisz. W to miejsce warto wracać 
wielokrotnie i podziwiać jak Troll-
sjön oraz jego otoczenie zmieniają 

wygląd wraz z upływem pór 
roku. W słoneczny zimowy dzień, 
kiedy jezioro pokryte jest lodem, 
a ziemia bieli się od śniegu, miło 
zagrzać się przy ogniu. Natomi-
ast w spokojne letnie wie czory 
można z pomostu po  dziwiać 
gładką jak lustro taflę wody, 
przyozdobioną liliami wodnymi.

BÅLEBRO HEMMAN
Miejsce na piknik przy gospodar-
stwie Bålebro hemman jest bardzo 
malowniczo położone. Niewielką 
otwartą prze strzeń otaczają zale-
sione zbocza. Siedząc przy stole, 
można po  dziwiać malownicze 
pastwiska Bålebro. Niektóre znaj-
dujące się na pastwisku drzewa 

wyglądają inaczej niż inne. Ich 
gałęzie wychodzą z jednego 
miejsca na pniu. Oznacza 
to, że były ogławiane przez 
dawnych rolników. Usuwano 
ich gałęzie oraz liście i suszono 
je, aby przygotować z nich 
zimową paszę dla bydła.

ANTONATORPET
W najbardziej wysuniętej na południe części lasu 
Södra Brunnskogen, w początkach XX wieku, 
mieszkał rolnik Anton ze swoją rodziną. Siedząc 
na miejscu piknikowym, na pewno dostr-
zeżesz kamienne fundamenty jego domu i 
stodoły. Potrzeba tylko odrobiny wyobraźni, 
aby znaleźć w pobliżu ślady pól uprawnych. 
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Miejsce na grilla w Bussemåla.

MIEJSCE BIWAKOWE PRZY BÄCKAHÄSTEN
W północno-wschodniej części 
rezerwatu Brunnsparken znaj-
duje się miejsce biwakowe 
z kilkoma stołami piknikowymi. 
Można je znaleźć przy północ-
nych stawach Spegeldammarna. 

Są tu też pomosty dla osób, 
które lubią bliskość wody. A przy 
wpływającym do stawów strum-
ieniu stoi koń Bäckahästen, jedna 
z wielu rzeźb, jakie można znaleźć 
na terenie parku Brunnsparken.

MIEJSCE GRILLOWO-PIKNIKOWE PRZY  
PLACU ZABAW

W samym środku parku, nieopodal 
willi o nazwie Villa Vera, znajduje 
się miejsce piknikowe, w którym 
można również urządzić sobie 
grilla. Obok niego urządzono 
plac zabaw, dzięki czemu jest 
to wspaniałe miejsce dla rodzin! 

Jeśli chcesz się równocześnie 
nacieszyć pięknem wspaniale 
kwitnących rododendronów, 
odwiedź to miejsce w ostatnim 
tygodniu maja lub pierwszym 
tygodniu czerwca.

MIEJSCE NA GRILLA W BUSSEMÅLA
W Bussemåla znajduje się duże 
miejsce na grilla. Można tu usiąść 
w szałasie i w spokoju wpa-
trywać się w płomienie. Miejsce 
na grilla jest położone zaraz 
obok parkingu, więc warto je 

odwiedzić z przyjaciółmi i naj-
bliższymi, którzy nie są w stanie 
przejść dłuższego dystansu. 
A na tych, których rozpiera 
energia, czeka nieopodal las!
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44 Piknik wśród zieleni w Brunnsparken.



4746Zima na wzgórzu Silverberget.

Ciesz się pięknymi widokami
• PUNKTY WIDOKOWE

SILVERBERGET
Na wzgórze Silverberget można 
wejść po schodach, idąc od 
zachodniej strony. Zbudowano 
je pod koniec XIX wieku dla 
wygody gości uzdrowiska. 
Punkt widokowy był jednym 
z miejsc, do których udawano 

się na spacer z zalecenia lekarza 
uzdrowiskowego. Idź zatem w ślady 
dawnych kuracjuszy, zdobądź 
wzgórze i ciesz się widokiem! 
A jeśli masz ochotę na wspinaczkę, 
na szczycie wzgórza znajdują się 
przeznaczone do tego drzewa. 

UVBERGET
Wzgórze Uvberget, zwane też 
Östra Utsikten (czyli „wschodnim 
punktem widokowym”) było 
również popularnym celem 
wycieczek gości uzdrowiska. 
Zainteresowanie wzbudzał nie 
tylko znajdujący się tu kopiec 
grobowy z epoki brązu, ale także 
roz taczający się stąd piękny 
widok. Dziś można podziwiać ze 
wzgórza rezerwat Brunnsparken, 
a na północy widać też centrum 

miasta Ronneby i starą wieżę 
ciśnień. Skąd wzięła się nazwa 
Uvberget (czyli „Sowia Góra”)? 
Ta niezbyt stara nazwa pochodzi 
właśnie od sów. Przez pewien 
czas na szczycie wzgórza 
wypuszczano na wolność 
młode puchacze. Hodowano 
je w niewoli, a następnie 
wypuszczano na wolność 
w celu wzmocnienia lokalnej 
populacji puchacza zwyczajnego.

WZGÓRZE NIEOPODAL 
BUSSEMÅLA

Na południe od rezerwatu Södra Brunn-
skogen znajduje się punkt widokowy, 
z którego widać zatokę Bussevi-
ken i wyspę Inre Stekön. W to miejsce 
trzeba samemu znaleźć drogę – 
prowadzi ona wzdłuż wąskich, 
nieoznakowanych ścieżek. Ostatni 
fragment drogi trzeba przejść po 
litej skale. Zachęcamy do spróbowa-
nia swoich sił, widok jest tego wart!
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Punkt widokowy nieopodal Bussemåla.
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Jezioro Trollsjön

Lustrzane tafle świata natury
• MIEJSCA NAD WODĄ

SPEGELDAMMARNA
Spegeldammarna (czyli „Lus-
trzane Stawy”) to zdecydowanie 
odpowiednia nazwa dla leżących 
w jednej linii stawów na terenie 
Brunnsparken. Gdy nie ma 
wiatru, w ich wodach odbijają się 
domy, drzewa i krzewy. Stawy 
stworzono w połowie lat 80. 
XX wieku, kiedy przeprowa dzano 
renowację parku. Stanowią nie 
tylko przyjemny widok, są też 

miejscem chętnie odwiedzanym 
przez ptactwo. Najczęstszymi ich 
gośćmi są kaczki krzyżówki, ale 
można tu też zobaczyć polujące 
rybitwy rzeczne, mewy śmieszki 
oraz mewy siwe. Jeśli ma się 
dużo szczęścia, można nawet 
dostrzec przelatującego, 
pięknego zimorodka o turku-
sowo opalizującym upierzeniu.

JEZIORO TROLLSJÖN
Trollsjön jest perłą rezerwatu 
Brunnsparkens, której czarowne 
wody są otoczone przez 
porośnięte bujną roślinnością 
przybrzeżne torfowiska. To 
niewielkie jezioro warto odwiedzać 
przez cały rok. Wiosną można tu 
zobaczyć ropuchy i zaskrońce. 
Z początkiem lata na wilgot-
nym podłożu kwitnie bagno 

zwyczajne, roztaczając przyjemny, 
aromatyczny zapach. W leniwe, 
letnie dni ważki przelatują nad 
biało-czerwonymi liliami wodnymi. 
Jesienią na jezio rze odpoczywają 
różne gatunki ptaków. A w zimie 
zamarznięte wody spowite są 
wyjątkową aurą spokoju, którą 
można znaleźć jedynie nad 
leśnym jeziorem.

JEZIORO FÅGELSJÖN
 W północno-zachodnim zakątku rezerwatu 
Brunnsparken znajdują się podmokłe 
tereny, wśród których można wypatrzeć 
lustrzane tafle wodne. Z tutejszej 
wieży widokowej można obserwować 
ptaki. Pojawiają się tu czasem takie 
gatunki jak perkozek zwyczajny, 
czernica, mewa śmieszka i łyska 
zwyczajna. Nie zapomnij wziąć 
lornetki, obserwowanie ptaków stanie 
się wtedy jeszcze lepszą zabawą!
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Stawy Spegeldammarna
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Zimowe spojrzenie na Ronnebyån.

Wybrane GATUNKI RYB 
spotykane w rzece RONNEBYÅN.

Okoń

Pstrąg Pstrąg tęczowy

Szczupak

Płoć

RZEKA RONNEBYÅN
Można powiedzieć, że bez rzeki 
Ronnebyån nie byłoby Ronneby. 
Była ona główną arterią trans-
portową dawnego miasta han-
dlowego. Przez wieki stanowiła 
kluczowy szlak komunika-
cyjny, łączący morze z miastem. 
W epoce rozkwitu uzdrowiska 
była prowadzącą do niego drogą 
i wizytówką, a także jednym 

z najważniejszych powodów sławy 
tego miejsca. Na spacerze wzdłuż 
brzegu rzeki można podziwiać 
piękne widoki, gdy majestatyczne 
drzewa odbijają się w błyszczą-
cej wodzie. Kajakiem morskim 
można natomiast dopłynąć od 
ujścia rzeki przy porcie do samego 
centrum miasta i rynku.

22
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Żagnica sina

Krwawnica pospolita

Czapla siwa

Zimorodek zwyczajny

Kosaciec żółtyNurogęś

Kaczka krzyżówka
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Skvattram

Złotokap i rododendron dodają parkowi Ronneby Brunnspark kolorów.

Oszałamiające zapachy i kolory
• OGRODY PARKOWE

Rododendron w rozkwicie.

OGRÓD WIOSENNY
Złoć żółta, krokusy, śnieżyczki – 
w ogrodzie wiosennym spotkasz 
wiele zwiastunów wiosny zebra-
nych w jednym miejscu. Kiedy 
kwitną drzewa wiśni i magnolie, 
ogród jest naprawdę przepiękny! 
Między wcześnie rozkwitającymi 

roślinami sennie latają wygłodniałe 
trzmiele i pszczoły w poszukiwa-
niu pierwszych łyków wiosen-
nego nektaru. Na terenie ogrodu 
znajdują się również domki dla 
owadów. Są tu dwa ule dla pszczół 
i domek dla dzikich pszczół.

OGRÓD ZAPACHÓW
Ogród dla wielu zmysłów. Zapra-
szamy na powolną prze chadzkę 
wśród roślin o różnorodnych 
barwach i zapachach. Największą 
ilością zapachów można się 
cieszyć już od marca, gdy kwitnie 
wawrzynek wilczełyko, a krótko 
po nim pojawia się zapach konwa-
lii majowej. W leniwe, ciepłe dni 

lata spacerującym towarzyszą 
motyle, trzmiele i pszczoły, które 
również chcą się nacieszyć kwia-
tami. Nie chodzi im jednak o ich 
piękno, ale o nektar i pyłek. Finał 
należy do kwitnącego we wrześ-
niu floksa wiechowatego, kwit-
nącego na różowo i fioletowo. 

GÓRA RODENDRONOWA
Scarlet Wonder, Queen Mary i Lord Roberts – piękne kwiaty 
muszą mieć fantazyjne nazwy! Na zboczach schodzą-
cych w dół, do parku, a także wokół stawów rośnie 
około 25 odmian rododendronów w różnych 
kolorach. Najczęstsze są odmiany barwy fio-
letowej, ale można też tu spotkać krzewy 
kwitnące na biało, żółto, różowo, liliowo, 
niebiesko i czerwono. W czerwcu, kiedy 
krzewy stoją w pełnym rozkwicie, odbywa 
się tu istna parada barw. Każdego roku 
jest to jedna z głównych atrakcji parku.
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OGRÓD RÓŻANY
Jego prawdziwa nazwa to „Ogród 
tysiąca róż”. Przechadzka po 
tym ogrodzie to istna rozkosz. 
Nie trzeba być znawcą tych 
kwiatów, wystarczy po prostu 
cieszyć się różnorodnością ich 

barw i zapachów. Natomiast osoby 
znające się na różach znajdą tutaj 
stare, prawie już zapomniane ich 
odmiany. Rosną tu na przykład 
Duchesse de Montebello, York 
and Lancaster i Sissinghurst.

OGRÓD JAPOŃSKI
W samym środku lasu 
Brunnsskogen znajduje się 
wyjątkowe miejsce. To ogród 
pełen spokojnej atmosfery, po 
którego starannie grabionych 
ścieżkach można się przechadzać, 
gdy w powietrzu unosi się 
zapach wilgotnego mchu. 
W ogrodzie znajduje się 
otwarty pawilon, w którym jest 
się rów nocześnie wewnątrz 
i na zewnątrz, w otoczeniu leśnej 
roślinności. Ogród został 
stworzony w 1987 roku przez 
architekta krajobrazu, profesora 

Svena-Ingvara Anderssona, oraz 
jego japońskiego asystenta, 
Akirę Mochizukiego. Widoczne 
są w nim wpływy z ogrodów 
stworzonych zgodnie z buddyjską 
filozofią zen. Na przykład 
materiały nieożywione, takie 
jak kamienie i grabione ścieżki, 
stanowią metafory kojarzące się ze 
wzburzonym morzem i pięknymi, 
rajskimi wyspami. Ogród 
pielęgnowany jest przez cały rok. 
To zajęcie wymaga odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności.

Ogród Japoński
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Ogród Różany

Ogród Różany
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Rzeźbę Lodjuret przedstawiającą rysia można znaleźć w południowej części rezerwatu przyrody Södra Brunnsskogen.

Dzieła sztuki 
na świeżym powietrzu
• RZEŹBY I INNE DZIEŁA SZTUKI

Rzeźba Tidens spegel

BÄCKAHÄSTEN
Rzeźba do zabawy zainstalowana 
w 1987 roku, autor: Esse Adolfsson. 
W okresie zimowym jest 
przechowywana pod dachem.

TIDENS GÅNG 
ORAZ TIDENS 
SPEGEL 

Dzieła sztuki z granitu w kolorze 
czerwonym i ciemnosza-
rym, zainstalowane w 1987 roku, 
autor: Fukiko Nakabayashi.

TROLLEN
Rzeźba drewniana, autor: 
Sören Niklasson.

RÄVEN ORAZ 
GRÄVLINGEN 

Drewniana rzeźba zainstalowana 
w 2019 roku, autor: Caspar 
S. Teglbjaerg.

LODJURET
Rzeźba zainstalowana w 2019 roku, 
autor: Vesa Jussila.
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VÅG
Rzeźba, autor: Wive Larsson.

GRODAN
Rzeźba z brązu rozpoczęta 
w 1888 roku, autor: Per Hasselberg.

GUBBAKVINNAN
Rzeźba blaszana zainstalowana 
w 1987 roku, autor: Kjell Hobjer.

Å-KRÖK
Rzeźba zainstalowana 
w 1989 roku, autor: Jonny Martinsson.

Więcej informacji na temat 
tych rzeźb znajduje się na 
stronie www.ronneby.se.
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WIEWIÓRCZY SZLAK 
(EKORRE STIGEN) 
DŁUGOŚĆ: 1,3 km
DOSTĘPNOŚĆ: miejscami pagórkowaty.

Szlak edukacyjny dla dzieci. Wzdłuż 
szlaku znajdują się figury zwierząt 
i tablice z informacjami o otaczającej 
przyrodzie. Szlak przechodzi przez eks-
cytującą „górską ścieżkę” Rävahiet. 

SZLAK OŚWIETLONY 
(ELLJUSSPÅRET) 
DŁUGOŚĆ: 2,5 km
DOSTĘPNOŚĆ: miejscami pagórkowaty

Równie dobrze nadaje się dla spor-
towców, jak i na niedzielny spacer.

SZLAK OKRĘŻNY JEZIORA 
TROLLSJÖ (TROLLSJÖ SLINGAN) 
DŁUGOŚĆ: 2 km
DOSTĘPNOŚĆ: miejscami pagórkowaty.

Jeden z głównych szlaków stwo-
rzonych jeszcze w czasach świet-
ności uzdrowiska. Biegnie obok jeziora 
Trollsjön, stawów Spegeldammarna i 
wąwozu Ravinen. Wąwóz jest obszarem 
porośniętym bardzo ładnym lasem 
bukowym z wieloma starymi drzewami.

Coś dla każdego
• SZLAKI NA TERENIE REZERWATÓW 
RONNEBY BRUNNSPARK, BRUNNS-
SKOGEN I SÖDRA BRUNNSSKOGEN

58

ŻÓŁTY SZLAK (GULA STIGEN)
DŁUGOŚĆ: 5 km
DOSTĘPNOŚĆ: miejscami 
pagórkowaty.

Najdłuższy szlak w okolicy. Prze-
biega zarówno przez park, jak i las 
na południu. 

SZLAK PRZYSTOSOWANY 
DO WÓZKÓW DZIECIĘCYCH 
(BARNVAGNSSTIGEN)
DŁUGOŚĆ: 3,5 km (nieoznakowany).

DOSTĘPNOŚĆ: Dostępność: większość 
szlaku przebiega żwirowymi alejkami, 
niektóre partie bardziej przypominają 
ścieżki.

SZLAK DRZEW (TRÄD RUNDAN)
DŁUGOŚĆ: 0,5 km

DOSTĘPNOŚĆ: łatwy dostęp, krótka 
pętla w pobliżu centrum turystycz-
no-przyrodniczego Naturum Blekinge.

SZLAK BLEKINGE 
(BLEKINGELEDEN) 
Przebiega przez tereny uzdrowiska. 
Jego całkowita długość to 258 km. 
Ciągnie się przez region Blekinge 
– od Sölvesborga na zachodzie do 
Bröms na wschodzie.

Na obszarze uzdrowiska znajduje się wiele terenów rekreacyjnych o miękkim podłożu.
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Coś dla odkrywców
• CENNY ŚWIAT PRZYRODY W OKOLICACH RONNEBY

Nawet poza obszarem dawnego 
uzdrowiska jest wiele do odkrycia 
w świecie przyrody. Na kolejnych 
stronach przedstawiamy miejsca, 
które warto odwie dzić, znajdujące 
się w odległości przejażdżki 
rowerowej z centrum Ronneby. 

Znajdują się tu sielankowe 
jeziora, bogate gatunkowo lasy 
i ważne miejsca, w których 
można obserwować ptactwo. 
Prezentowane miejsca łączą 
ze sobą szlaki turystyki pieszej, 
rowerowej oraz szlaki kajakowe. 

Risanäshalvön.

JELONEK ROGACZ
• Największy chrząszcz 

w Europie, stanowiący symbol 
regionu Blekinge.

• Żyje na porośniętych dębami 
dawnych pastwiskach 
na obszarze wskazanym 
w przewodniku.

Dom wielu gatunków
• BOGACTWO FLORY I FAUNY

OZOREK DĘBOWY
• Jednoroczna huba rosnąca 

na starych dębach.
• W niektórych latach można go 

spotkać w Angelskog.

KROPNICA RÓŻOWA
• Rodzaj porostu rosnącego 

na pniach starych drzew, 
najczęściej buków.

• Można ją spotkać 
m.in. w Angelskog.

NIESTRZĘP 
GŁOGOWIEC

KROPIDŁO LACHENALA
• Gatunek, który na terenie 

Szwecji występuje wyłącznie 
w Ronneby!

• Można go znaleźć na 
półwyspie Risanäshalvön 
i przy kąpielisku Ekenäs.

PRZYLASZCZKA 
POSPOLITA
• Jeden ze zwiastunów wiosny, 

najlepiej rośnie na kredowej 
glebie.

• Można ją znaleźć m.in. w Angel-
skog i Fornanäs.

ŻAGWICA LISTKOWATA
• Spotykana u podstawy starych 

dębów.
• W niektórych latach można ją 

spotkać w Angelskog.

Oto niektóre spośród roślin, 
zwierząt i grzybów występujących 
w prezentowanych w przewodniku 
miejscach. Jeśli szukasz 
aktualnych danych dotyczących 
znajdowanych na poszczególnych 
obszarach gatunków, wejdź 
na stronę internetową Artportalen 

(www.artportalen.se) i znajdź 
na niej odpowiedni obszar. 
Możesz tam również zgłosić swoje 
własne znaleziska. Nie jest ważne, 
czy dany gatunek często występuje 
na danym obszarze, czy nie – 
każde zgłoszenie jest ważne.
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Kulturreservat

10. ANGELSKOG

8. FLISBERGET

9. FORNANÄS

7. KARÖN

12. BREDASUND

13. LINDÖ VÅTMARK

14. LINDÖ

15. GÖ

5. FUNKÖN

4. RISANÄSHALVÖN

3. PERSBORGSGÖLEN

2. HÄRSTORPSSJÖN

1. PISKABACKEN

N

0                                                  2 km

6. EKENÄS

11. ASPAN

Tę mapę przygotowaliśmy 
również w większym 
rozmiarze, z odpornego 
na warunki pogodowe materiału. 
Znajdziesz ją w plastikowej 
kieszonce, po wewnętrznej 
stronie okładki.

Wędrówki piesze  
(na danym terenie znajdują 
się oznakowane trasy)

Kąpielisko

Kajakarstwo 

Obserwowanie dzikiego 
ptactwa

Bogactwo gatunkowe flory i fauny

Obszar obfitujący w ciekawą florę

Pozostałości z dawnych epok/
pozostałości o znaczeniu 
kulturowo-historycznym

Miejsca opisane na 
stronach 62–67

Bogate gatunkowo lasy

Bogate gatunkowo łąki 
i pastwiska

Parking*

Granica rezerwatu 
przyrody

Granice obszarów 
ochrony ptactwa

Szlak Blekinge 
(Blekingeleden)

Inne szlaki**

Szlak rowerowy**

Szlak kajakowy**

1–15

*Jeśli przy danym miejscu nie ma 
parkingu, zalecane jest skorzystanie 
z alternatywnych środków transportu, 
takich jak rower, lub odbycie wędrówki 
pieszej. Do niektórych z miejsc, 
na przykład do rezerwatu przyrody 
Gö, można dostać się korzystając ze 
środków transportu publicznego. Więcej 
informacji znajduje się pod adresem 
www.blekingetrafiken.se. 

**Element sieci szlaków ARK56, 
więcej informacji na stronie 74.

Jak czytać mapę?
• OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przy każdym z opisanych na kolejnych stronach obszarów znajdują się symbole 
informujące, co warto zobaczyć i zrobić w danym miejscu:
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Sielankowe jeziorko. Persborgsgölen 
to niewielkie, urokliwe jezioro, niedaleko okolic 
Ronneby. Do wody można wejść z pomostu lub 
ze skał. W zimie można tu jeździć na łyżwach. 
Nie zapomnij przejść się na spacer malowniczymi 
ścieżkami wokół jeziora. Zapach niewysokich 
krzewów woskownicy europejskiej przywodzi 
na myśl dzikie ostępy, podobnie jak zapach 
kwitnących na biało pędów bagna zwyczajnego.

PISKABACKEN1

Pływanie i ptactwo. Jezioro Härstorpssjön 
jest chyba najbardziej znane dzięki popularnemu 
kąpielisku. Ale można tutaj robić wiele innych 
rzeczy, na przykład odkrywać różne występujące 
tu gatunki ptaków. Na zachód od kąpieliska 
jezioro otaczają lasy bagienne. Może nie brzmi 
to zbyt zachęcająco dla nas, ludzi, ale takie ptaki 
jak dzięciołek i raniuszek zwyczajny wprost 
uwielbiają podmokłe okolice. Jesienią i zimą na 
jeziorze odpoczywają duże stada ptactwa wodnego. 
Szczę ściarzom udaje się czasem dostrzec wśród 
perkozków zwyczajnych i gągołów eleganckiego 
bielaczka.

Natura i kultura. W Piskabacken o zróżni-
cowanym charakterze przyrodniczym można zna-
leźć nietypowe gatunki zwierząt i roślin, takie jak 
macierzanka zwyczajna, traszki z rodzaju Triturus 
oraz chrabąszcz jelonek rogacz. Ci i wielu innych 
mieszkańców Piskabacken to gatunki światło- 
i ciepłolubne, które najlepiej rozwijają się na terenie 
wiekowego krajobrazu kulturowego. Rolnicy, 
których wielopokoleniowa działalność zapobiegała 
zarośnięciu tego terenu, już stąd odeszli, ale na 
miejscu nadal można znaleźć pozostałości ich 
domów, kamienne mury, murki wyznaczające 
ścieżki dla bydła, a także ogrod zenia. Każdego 
roku na pastwiskach Piskabacken wypasane jest 
bydło, by zapobiec zmniejszaniu się różnorodności 
gatunkowej lokalnych roślin i zwierząt.

HÄRSTORPSSJÖN2

PERSBORGSGÖLEN3

Nadmorski las i otwarte 
przestrzenie. Nadmorski las i otwarte przes-
trzenie. Na półwyspie Risanäshalvön nie znajdziesz 
oznakowanych szlaków. Tutaj trzeba chodzić włas-
nymi drogami. Otwarte, niezarośnięte pastwiska 
mieszają się tu z bujnym lasem liściastym. Las 
rozpościera się aż do morza, co jest typową cechą 
wybrzeża Blekinge. Są tu też kwieciste łąki przy-
brzeżne, na których rośnie między innymi bardzo 
rzadko spotykane kropidło Lachenala. Nie zapom-
nij zabrać ze sobą lornetki, aby móc obserwować 
ptaki. Można je tu dostrzec przez cały rok, zarówno 
w lesie, jak i bliżej morza.

Brama do archipelagu. Każdego lata 

Ekenäs tętni życiem. Jest tu kemping, przystań 
i restauracja, które przyciągają do tego miejsca 
turystów. Ekenäs to także brama do archipelagu 
– odpływają stąd promy na wyspy pasa przybrzeż-
nego. Chcesz poczuć piasek między palcami stóp? 
Wystarczy, że zajrzysz na kąpielisko w Ekenäs.

Tereny dla wędrowców. Na półwyspie 
Funkön można udać się na wędrówkę przez 
nadmorskie łąki przybrzeżne i pastwiska 
z pojedynczymi dębami o rozłożystych koronach. 
Morze jest tu stałym towarzyszem. Dzięki 
wypasowi bydła tereny te nie są zarośnięte. 
Pomagają w tym też odwie dzające półwysep gęsi, 
więc może się tu rozwijać krzyżownica zwyczajna 
i inne spotykane na pastwiskach gatunki. Nad 
łąkami można zobaczyć przelatujące w oddali 
mewy śmieszki i rybitwy, gniazdujące na pobliskich 
wysepkach. Kolejnym typowym dla tych okolic 
ptakiem jest słowik szary, śpiewający nocami, 
przed samym początkiem lata.

RISANÄSHALVÖN4

FUNKÖN5

EKENÄS6
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Majestatyczne, stare drzewa. Okolice 
Fornanäs porasta las liściasty, znajdujący się tutaj 
od ponad stu lat. Nie jest to las pierwotny, część 
drzew została ścięta przez miejscowych rolników. 
W lesie pasie się też bydło. Jednak niektóre 
drzewa ani nie poszły pod topór, ani nie zostały 
schrupane przez krowy, więc udało im się znacz-
nie urosnąć. Można tu również spotkać ładną 
roślinność wiosenną, między innymi przylaszczki. 
Fornanäs jest świetnym miejscem na wycieczkę 
dla osób zainteresowanych również nietypowymi 
porostami, mchami i grzybami.

Cmentarzyska i motyle. Flisberget to 
klejnocik znajdujący się zaledwie 20 minut jazdy 
ścieżką rowerową od centrum Ronneby. Pewnego 
razu, w epoce brązu, na szczycie tego niewielkiego 
wzgórza stanęli ludzie i rozglądnęli się po okolicy. 
Stwierdzili, że to wzniesienie świetnie się nada na 
grzebanie zmarłych. Do naszych czasów przetrwały 
kamienne kopce wyznaczające położenie grobów. 
Ale na Flisberget ważna jest nie tylko historia 
kulturowa. Na tych otwartych terenach żyje wiele 
kwiatów i motyli. Na wycieczkę najlepiej wybrać 
spokojny, słoneczny letni dzień – spotkasz wtedy 
najwięcej motyli.

Śladami dawnych kuracjuszy.  Warto 
odwiedzić wyspę Karön, jeśli lubisz pływać 
i spacerować po licznych ścieżkach wokół wyspy. 
Przez całe lato kursują tu promy z centrum Ronneby 
i Ekenäs. Oprócz pięknej przyrody można tu 
również zobaczyć wystawne XIX-wieczne wille letnie 
oraz najstarszą restaurację Blekinge – Schweizeriet 
– która nadal przyjmuje gości. Budynki wzniesiono 
w okresie rozkwitu ery uzdrowiska, kiedy Karön była 
niezwykle popularnym celem wycieczek.

KARÖN7

FLISBERGET8

FORNANÄS9

Wędrówka 
przyrodniczo-kulturowo-historyczna. 
Aspan to piękne miejsce na wycieczki. Można 
tu pływać, opalać się, łowić ryby i zorganizować 
niewielki piknik. Jest tu także oznakowany, zróż-
nicowany szlak pieszy długości 2 km, zaczynający 
się przy centrum Aspan Kursgård. Połowa trasy 
biegnie krętą drogą wzdłuż morza, wzdłuż której 
rośnie wiele drzew o grubych pniach. W okolicy 
znajdują się też liczne ślady prac wydobywczych 
kamienia, które trwały od lat 90. XIX wieku do lat 
50. XX wieku. Ścieżka przecina również pastwiska i 
spory teren podmokły.

Baśniowy las. Soplówka jeżowata i ozorek 
dębowy – w lesie Angelskog można znaleźć 
przedziwne rzeczy. Na wolno rosnących drzewach 
rozwijają się rzadkie porosty, takie jak sadlinka 
rożkowata i kiczorka mączysta, a na ziemi można 
napotkać przypominającą poduszki bielistkę siwą. 
Na różnorodnym terenie lasu bukowego przetyka-
nego połaciami skalistego podłoża, na którym rosną 
sosny, żyje czubatka europejska, pieszka zwyczajna, 
muchołówka szara, dzięciołek i dzięcioł czarny. 
Warto zwrócić uwagę na stare, wolno rosnące dęby, 
rozrastające się w sposób przywodzący na myśl 
bukiety. Jest to skutek wypasu bydła i prowadzonej 
przez rolników wycinki. Mimo swej niepozorności, 
niewielkiej wysokości i małej grubości pnia, dęby te 
są jednymi z najstarszych w regionie!

Przyroda najwyższej klasy. Rezerwat 
przyrody Gö oferuje różnorodne doświadczenia. 
Można tu popływać i odpocząć na piaszczystej 
plaży, nurkować wśród wodorostów, urządzić 
grilla z widokiem na morze lub wybrać się na długi 
spacer. Przyroda na terenie rezerwatu jest nie-
spotykana. Bujny las liściasty pełen starych dębów 
o grubych pniach porasta jego większą część. 
Są tu też porośnięte sosną torfowiska wysokie, 
na których występuje malina moroszka, podmokłe 
lasy bagienne i ciągnące się kilometrami plaże. 
Na terenie Gö można spotkać wiele zagrożonych 
gatunków, w tym niezwykle rzadkie porosty, grzyby 
i owady, żyjące na starych dębach.

ANGELSKOG10

ASPAN11

GÖ12
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Ptasie wędrówki. Pastwiska łąkowe 
są zwykle dobrymi miejscami do obserwacji 
ptaków. Podmokłe tereny Lindö våtmark nie są 
tu wyjątkiem. Wiosną zatrzymuje się tu wiele 
ptaków wędrownych, aby odpocząć i posilić 
się. Można spotkać tu ptaki brodzące, takie jak 
czajka zwyczajna, krwawodziób i samotnik. Nie 
zapomnij też spojrzeć w niebo. Szybują po nim 
ptaki drapieżne, takie jak kania ruda i orzeł bielik. 
Nad pasami trzciny przelatuje też czasem błotniak 
stawowy.

Obserwacja ptaków z wieży 
widokowej. Bredasund stanowi idealne 
środowisko dla ptaków i ryb. Podczas letnich 
miesięcy na wilgotnych plażach można zobaczyć 
krwawodzioba i inne ptaki brodzące. Wiosną 
i jesienią na okolicznych pastwiskach pojawiają się 
drozdy. Szczęściarzom czasem udaje się dostrzec 
przedstawicieli takich gatunków jak kropiatka 
czy czapla biała. Śledzie i szczupaki mają tarło 
(okres godowy) w wodach zatoki, będącej jednym 
z ulubionych miejsc pobytu młodych węgorzy 
i storni. 

Miejsce, gdzie ptaki są 
częstymi gośćmi. Półwysep Lindö jest 
jednym z najbardziej wysuniętych na południe 
obszarów w Blekinge. Można tu spacerować 
wzdłuż skalistych plaż i cieszyć się widokiem 
na morze. Jest to również jedno z najlepszych 
miejsc w regionie, jeśli chodzi o obserwowanie 
ptactwa. W marcu i kwietniu nad cyplem pojawia 
się wiele edredonów. Jest to naprawdę niezwykłe 
doświadczenie. Nad tymi terenami przelatują 
również liczne nury, kormorany, gęsi i siewkowce. 
Na jesieni wiele drapieżnych oraz małych ptaków 
przemieszcza się po Lindö. Na południowym 
krańcu półwyspu znajduje się chata biwakowa z 
platformą do obserwacji ptaków. Wewnątrz chaty 
można usiąść i obserwować ptaki.

BREDASUND13

LINDÖ VÅTMARK14

LINDÖ UDDE15

Krwawodziób

Ohar

Edredon Mewa śmieszka

Czajka zwyczajna

Orzeł bielik

Odkryj nowe hobby
Chcesz zacząć obserwować ptaki? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

• Zdobądź lornetkę (możesz kupić używaną albo pożyczyć ją od znajomego), dobry przewodnik 
polowy i pobierz aplikacje odtwarzające śpiew ptaków.

• Zacznij od zdobycia informacji na temat ptaków najczęściej występujących w Twojej okolicy. 
Dowiedz się, jak wyglądają i jakie wydają dźwięki. 

• Dołącz do stowarzyszenia tematycznego, aby uzyskać wskazówki i porady oraz poznać osoby 
o podobnych zainteresowaniach. Książki i aplikacje są bardzo dobrym źródłem wiedzy, 
ale najlepsza jest pomoc doświadczonego obserwatora ptactwa! 

Oto kilka gatunków ptaków, które możesz 
wypatrzeć na wybrzeżu:

69
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Warto odwiedzić
• DRZEWA Z CHARAKTEREM 

OLCHA 
Obwód: 4,25 m

Koordynaty: N 6229151 E 516325.

Zdrowa, duża olcha stojąca 
przy źródle w Espedalen.

DĄB SZYPUŁKOWy
Obwód: 7,40 m

Koordynaty: N 6228078, E 515067

Pomnik przyrody. Jedno z najpotęż-
niejszych i największych drzew 
w Blekinge.

CIS
Obwód: 3,20 m

Koordynaty: N 6224148, E 516466

Najprawdopodobniej najpotęż-
niejszy dziko rosnący cis w Szwecji.

TOPOLE CZARNE
Obwód: Obwód największej topoli 
to 7,60 m

Koordynaty: N 6226405, E 516870

Sadzonki drzewa o nazwie „Flugträ-
det” usuniętego w 1884 roku, gdy w 
Ronneby pojawiła się kolej.

DAGLEZJA ZIELONA
Obwód: 2,80 m

Koordynaty: N 6227165, E 517137

Bujnie rozrastające się, wielkie, 
drzewo północnoamerykańskie 
z rodziny sosnowatych, 
prawdopodobnie posadzone tu 
ponad 100 lat temu.

Na terenie lesistego wybrzeża 
Blekinge znajduje się wiele starych 
drzew o grubych pniach. Stanowią 
one siedliska dla wielu zagrożonych 
gatunków, między innymi owadów 
i porostów, takich jak pachnica 

dębowa i kiczorka mączysta. Ponadto 
te wiekowe olbrzymy same z siebie 
wywierają niesamowite wrażenie. Warto 
przejść się na spacer, żeby zobaczyć 
niesamowite olbrzymie drzewo.

2

3

4

1

5

SOSNA ZWYCZAJNA
Obwód: 1,65 m

Koordynaty: N 6227662, E 517449

Siedlisko rzadkiego chrząsz-
cza – kruchniczki sosnowej, 
pod którego wpływem pień 
drzewa zmienił kolor na żółty.

BUK
Obwód: 6,20 m

Koordynaty: N 6228229, E 517394

Jeszcze kilka lat temu był to 
najpotężniejszy buk w Blekinge. 
Obumarł on w 2012 roku.

WIERZBA
Obwód: 5,80 m

Koordynaty: N6228239, E 517773

Prawdopodobnie największa 
wierzba w Blekinge.

DĄB SZYPUŁKOWY
Obwód: 4,60 m

Koordynaty: N 6228202, E 517886

Pomnik przyrody. W czasach 
świetności uzdrowiska nosił 
nazwę „Friareken”.

KLON
Obwód: 4,60 m

Koordynaty: N 6227704, E 518139

Najprawdopodobniej największy 
klon w Blekinge.

6

7

8

9

DĄB SZYPUŁKOWY
Obwód: ponad 6 m

Koordynaty: N 6226120, E 519755

Stary, dąb o bardzo grubym pniu, 
rosnący między drogą a morzem.

SOSNA ZWYCZAJNA
Obwód: 3,36 m
Koordynaty: N 6221996, E 517878
Jedna z największych sosen 
w Blekinge.

DĄB SZYPUŁKOWY
Obwód: ponad 6 m

Koordynaty: N 6221970, E 517967

Pomnik przyrody. Stary i bardzo 
piękny dąb o grubym pniu.

DĄB SZYPUŁKOWY
Obwód: 6,38 m

Koordynaty: N 6221230, E 519565

Nazywany jest „Säteseken”.
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Cyfry odnoszą się do opisów na stronie 68.
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Dowiedz się więcej
• NATURUM BLEKINGE

Poznaj stworzenia morskie i dowiedz się więcej 
na temat dzikich zwierząt zamieszkujących 
magiczne wody Ronneby. Dla ciekawych, 
zainteresowanych przyrodą osób, wizyta w 
centrum turystyczno-przyrodniczym jest 
obowiązkowa! Wystawa znajduje się w 
budynku zwanym w czasach świetności 
uzdrowiska „Gymnastiken”. Jest to piękny 
drewniany dom, który warto też zwiedzić.

Naturum organizuje różnorodne wykłady, 
zwiedzanie z przewodnikiem i wycieczki. 
Na stronie www.naturumblekinge.se 
znajdują się m.in. aktualne informacje, 
godziny otwarcia i dane kontaktowe. 
Można również obserwować 
Naturum Blekinge na Facebooku: 
www.facebook.se/naturumblekinge.

Wstęp wolny!

NATURUM  

BLEKINGE

UPPTÄCK  NATUREN!

BESÖK OSS 

I RONNEBY  

BRUNNS- 

PARK
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Strony internetowe 

www.lansstyrelsen.se/blekinge

www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur/skyddad-natur.html

www.ronneby.se/brunnsparken

www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods 

www.visitronneby.se

www.blekingetrafiken.se

http://biosfaromrade.org/biosfaromrade-blekinge-arkipelag

Chcesz dowiedzieć się 
jeszcze więcej?

Nie pozwól, aby podróż w świat 
przyrody regionu Blekinge zakończyła 
się w Ronneby. Jest tu znacznie więcej 
miejsc do odkrycia: aromatycznie 
pachnące lasy, urokliwe tereny rolne, 
sielankowe pastwiska i nagie szkiery 
wzdłuż morskiego wybrzeża. A to nie 
wszystko! Zapraszamy do pobrania 
„Przewodnika wycieczkowego po 
Regionie Blekinge” („Blekinge 
Utflyktsguide”) ze strony 
internetowej władz województwa. 
Znajdziesz w nim pomysły na 
kolejne wycieczki.

Zapraszamy do naszych najpiękniejszych 
zakątków przyrody

Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge

Na naszej stronie internetowej dostępne są większe mapy 

oraz dodatkowe informacje www.lansstyrelsen.se/blekinge
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• LITERATURA I STRONY INTERNETOWE

Odwiedź las liściasty

Przewodnik, który trzymasz 
w rękach, został opracowany 
w ramach projektu UE Attractive 
Hardwoods.

Projekt ma na celu zwiększenie 
popularności lasów liściastych 
i liczby odwiedzających je 
osób, jako miejsc docelowych 
transgranicznej turystyki 
ekologicznej.

Celem projektu jest poprawa 
i zacieśnienie współpracy między 
różnymi podmiotami krajowymi 
i międzynarodowymi działającymi 
w sektorze turystycznym. 
W ramach projektu współpracują 
ze sobą władze lokalne, 
organizacje, przedsiębiorcy, firmy 
prywatne i operatorzy turystyczni 
w celu opracowywania produktów 
i usług. Zebrane wyniki projektu 
zostaną połączone w jedną całość 
– wspólną strategię, mającą 
na celu spopularyzowanie 
turystyki transgranicznej 
do lasów liściastych w całym 
rejonie południowego Bałtyku.

Działania projektowe odbywają 
się na wybranych obszarach 
pilotażowych na terenie krajów 
uczestniczących w projekcie: 
Szwecji, Litwy i Polski. W Szwecji 
obszarami pilotażowymi są Szlak 
Blekinge (Blekingeleden) i las 
Brunnsskogen.

Właściciel projektu: Szwedzki 
Zarząd Lasów. 

Finansowanie: projekt 
finansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Programu 
Bałtyk Południowy i partnerów 
z krajów w nim uczestniczących.

Czas trwania projektu: lipiec 2016 
roku – czerwiec 2019 roku.

• PROJEKT ATTRACTIVE HARDWOODS
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ARK56, marka i miejsce przeznaczone dla turystów preferujących spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu, służy jako przewodnik, wskazujący zarówno 
mieszkańcom Blekinge, jak i osobom odwiedzającym te rejony, drogę 
do rzeczy, miejsc i obszarów wartych odwiedzenia i doświadczenia. ARK56 
tworzy nowe szlaki i łączy ze sobą istniejące, dzięki czemu można poznać 
tereny archipelagu pieszo, na rowerze, w kajaku lub pod żaglami.

Rezerwaty biosfery wyznaczane 
są przez UNESCO jako obszary 
modelowe w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju 
unikatowych, wzajemnie 
na siebie oddziałujących walorów 
przyrodniczych i kulturowych. 

Rezerwat biosfery ma trzy główne 
cele:

• zachowanie różnorodności 
kulturowej i biologicznej, 
ekosystemów i krajobrazów;

• rozwój społeczny w długofalowo 
zrównoważony sposób;

• wspieranie wiedzą 
i doświadczeniem poprzez 
edukację i działalność badawczą.

Archipelag Blekinge jest jednym 
z pięciu rezerwatów biosfery 
w Szwecji i pierwszym, który 
koncentruje się na kwestiach 
nadbałtyckich. Rezerwat biosfery jest 
prowadzony w ramach organizacji 
non-profit i obejmuje większość 
terenów archipelagu i wybrzeża 
Blekinge.

Rezerwat Biosfery 
Archipelagu Blekinge

ARK56 – sieć szlaków na terenie 
przybrzeżnego rezerwatu biosfery 
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Przewodnik, który trzymasz w rękach, został opracowany w ramach
projektu Attractive Hardwoods, na zlecenie Szwedzkiego Zarządu Lasów
oraz Zarządu Regionu Blekinge.

Projekt i tekst: Naturcentrum AB 2019

Zdjęcie na okładce: Robert Ekholm i Blekinge museum

Pozostałe zdjęcia: Robert Ekholm, a także: Almqvist och Cöster (strona 19), Berslagsbild (strona 
5), Blekinge museum (strony 19, 21), Gustafssons arkiv (strona 20), Thomas Hallingbäck (strona 
27 – mchy), Svante Hultengren (strona 16, krwawnica pospolita, kosaciec żółty, strona 27 – porosty, 
strona 49), Martina Runfors (strona 62), Therese Johannesson (strony 2, 10, 44), Jens Morin 
(czapla, żagnica sina, nurogęś, zimorodek zwyczajny – strona 49, strona 67)

Mapy przeglądowe: Naturcentrum AB

Mapa okolic Ronneby Brunn, akwarela: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB.

Ilustracje: Nils Forshed (strona 6, strona 9, strona 11, ptaki – strona 12, niestrzęp głogowiec, jelonek 
rogacz, przylaszczka pospolita, ozorek dębowy i żagwica listkowata – strona 59, strona 68), 
Bo Mossberg (kwiaty – strona 12, kropidło Lachenala – strona 59), Therese Johannesson 
(strona 48), Katarina Månsson (strona 56), Martin Holmer (kropnica różowa – strona 59)

Tłumaczenie: Gabriela Zielińska, Medvind Translation Studio

Druk: Risbergs 2019
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