
Biologiska museet i Oskarshamn drivs ideellt av
Biologiska sällskapet, som vill inspirera till ett 
ökat intresse för växter och djur i hembygden och
göra museet tillgängligt för allmänheten.

Museets samlingar omfattar växter och fåglar. 
Dess bibliotek består av botanisk och geologisk 
litteratur samt kartor av olika slag.

Herbariet, växtsamlingen, utgör huvuddelen och 
omfattar ett stort antal växter från alla världsdelar,
men tyngdpunkten ligger på kärlväxter från 
Sverige och i synnerhet de sydöstra landskapen.

Växterna började samlas in redan under det sena 
1700-talet, men de flesta fynden är från 1800-talet
och framåt. Herbariet är det största utanför 
högskolevärlden - 2014 består det av 240 000 
objekt, dvs. cirka 12 000 arter – och utgör ett 
värdefullt referensmaterial som utnyttjas av 
forskare i hela Sverige.

I museets samlingar är samtliga svenska ugglor 
och uvar väl representerade. Dessutom finns flera 
arter från andra länder. På bilden ser vi till höger 
en berguv och till vänster en mjölkuv från Afrika.

Fågelsamlingen omfattar nära 400 arter och  
största delen tillhörde ursprungligen läroverket i 
Oskarshamn. De flesta exemplaren är från 1800-
talets mitt; av dem möter man stortrapp och svart
stork som då häckade i Sverige. Här finns också 
ett antal arter från andra världsdelar. Ett mindre 
antal preparat av däggdjur, fjärilar och mollusker 
ingår också.

Biologiska sällskapet samlar in data om främst 
växter och gör dem tillgängliga via hemsidan och 
genom utställningar och seminarier på museet.

Sällskapet besitter omfattande baskunskaper och 
har en gedigen dokumentation av floran i 
kommunen, inte minst genom Åke Rühlings 
”Floran i Oskarshamns kommun”, och fungerar 
som en viktig remissinstans i kommunens 
naturskyddsärenden, t ex inventering av floran när
kommunen ska bebygga nya områden.

Egna projekt som sällskapet driver är inventering 
av jätteträd – det finns för närvarande fler än 900 
sådana i kommunen – och kallkällor. 

Vi följer floraförändringar och anordnar 
exkursioner och besöker nya naturreservat, vi 
välkomnar alla att delta. 

Sällskapet medverkar också i verksamheten vid 
Fallebo Natur och Hembygdsgård med att 
dokumentera, restaurera och bevara odlings-
landskapet omkring Fallebo gård. Mer 
information om detta finns på vår hemsida: 
www.bimon.se

Vårgentiana 
Gentiana verna. 

Ett exempel hämta från
museets cirka 30000 
kärlväxter från utlandet.

I det här fallet en 
alpväxt, som bibehållit 
sina färger väl sedan 
exemplaren samlades 
in i Österrike 1898.

http://www.bimon.se/


Mer information hittar du på vår mycket 
innehållsrika hemsida:  www.bimon.se, där du 
hittar information om samlingarna, säsongens 
program, vad som är på gång just nu och 
mycket annat.

Bli medlem i Biologiska sällskapet och följ med 
på våra exkursioner där vi studerar växter, 
svampar och djur! Stöd sällskapets strävan att 
utveckla verksamheten genom att bli medlem. 
Avgiften är 50 kr som sätts in på bankgiro 242-
5585.

Välkommen till Biologiska museet i
Oskarshamn
Gyllings väg 9

Museet håller öppet efter överenskommelse. 
Kontakta Åke Rühling 0491-771 61 eller 070-
606 86 21 eller ake.ruhling@telia.com eller Vidar 
Aldorsson 0491-819 51

www.bimon.se
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Exkursion till Ölvedal där vi studerar vattenlevande djur.
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