
Naturnatta	  på	  Kummelön	  

	  
Rune	  Blidh	  spelar	  och	  sjunger	  
	  
	  
Natten	  mellan	  Värdsmiljödagen	  den	  5	  juni	  och	  nationaldagen	  den	  6	  juni	  har	  
Naturskyddsföreningen	  gjort	  till	  sin	  egen	  under	  namnet	  Naturnatten.	  Vi	  anordnar	  
då	  aktiviteter	  runt	  om	  i	  landet	  och	  njuter	  av	  den	  ljusa	  försommar	  natten	  med	  dess	  
blommor	  och	  fågelsång.	  I	  Kristinehamn	  har	  Naturskyddsföreningens	  lokala	  krets,	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd,	  under	  många	  år	  firat	  "Naturnatta"	  på	  Kummelön	  med	  
naturguidning,	  intressanta	  föredrag	  och	  musikunderhållning.	  Som	  utflyktsplats	  är	  
dock	  Kummelön	  avsevärt	  mycket	  äldre	  än	  så.	  Sedan	  hundratals	  år	  har	  Ölmeborna	  
samlats	  till	  folkfest	  på	  Kummelön	  söndagen	  efter	  midsommar,	  den	  så	  kallade	  
Kummelösöndagen.	  
	  
Till	  årets	  "Naturnatta"	  kom	  äntligen	  sommaren,	  om	  än	  bara	  för	  en	  dag.	  Ett	  
femtiotal	  personer	  hade	  mött	  upp	  för	  att	  lyssna	  på	  föredrag	  om	  fågellivet	  kring	  
Ölmeviken	  av	  Ulf	  T	  Carlsson	  och	  musikunderhållning	  av	  Rune	  Blidh.	  
	  
Ulf	  som	  studerat	  fågellivet	  kring	  Ölmeviken	  sedan	  mitten	  av	  60-‐talet	  berättade	  att	  
naturreservatet	  vid	  Kummelön	  bildades	  1970	  och	  är	  det	  äldsta	  i	  vår	  kommun.	  
Både	  Kummelön	  och	  Ölmeviken	  ingår	  i	  EU:s	  nätverk	  av	  ekologiskt	  skyddade	  
områden,	  Natura	  2000.	  Till	  varje	  Natura	  2000-‐område	  ska	  finnas	  en	  
bevarandeplan.	  Ulf	  framhöll	  vikten	  av	  att	  en	  sådan	  skapas	  för	  Ölmeviken.	  	  



	  
En	  gång	  i	  veckan,	  året	  runt,	  under	  alla	  år	  har	  Ulf	  inventerat	  fågellivet	  och	  iakttagit	  
stora	  förändringar.	  Vid	  de	  första	  flyginventeringarna	  under	  70-‐talet	  kunde	  Ulf	  
räkna	  ett	  10-‐tal	  knölsvansbon.	  Under	  senare	  år	  häckar	  endast	  1-‐2	  par	  i	  viken.	  
Minskningen	  beror	  på	  att	  ungarna	  drabbas	  av	  en	  blodparasit	  som	  sprids	  av	  knott.	  
Tranan	  har	  ökat	  kraftigt	  i	  antal	  och	  blivit	  ett	  problem	  för	  lantbrukets	  grödor.	  Under	  
flyttningen	  övernattar	  den	  i	  grunda	  vattenområden,	  år	  2005	  övernattade	  
samtidigt	  som	  mest	  460	  tranor	  i	  viken,	  2014	  övernattade	  vid	  ett	  tillfälle	  3	  700	  st.	  
Våren	  1969	  såg	  Ulf	  den	  första	  grågåsen	  i	  Ölmeviken.	  Iakttagelsen	  var	  uppseende-‐
väckande.	  Numera	  kan	  man	  se	  upp	  till	  4	  000	  samtidigt	  rastande	  grågäss	  på	  viken.	  
Ulf	  härmade	  fågelsång	  och	  berättade	  underhållande	  om	  fågellivet	  bl.a.	  om	  
rödvingetrasten	  som	  här	  sjunger	  med	  egen	  dialekt.	  –	  "Kummelödialekten".	  
	  

	  
Ulf	  T	  Carlsson	  visar	  på	  knölsvanens	  minskning	  
	  
	  
Kvällen	  avslutades	  i	  solnedgången	  med	  utsikt	  över	  den	  spegelblanka	  Ölmeviken	  till	  
tonerna	  av	  Rune	  Blidhs	  gitarrspel	  och	  humoristiska	  texter	  och	  anekdoter	  på	  
fryksdalsdialekt.	  
	  
Bent	  Brunsell	  
	  


