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Bäcknäs - orkidélokal
Mittemellan Lycksele och Storuman, tre kilometer sydost om byn Bäcknäs,
ligger denna pärla för botaniker och andra blomintresserade.
Området ligger nära vägen och är relativt
lättillgängligt. Landskapstypen är en
svag sluttning med rörligt markvatten
och skogen består mestadels av granar
med inslag av lövträd. Skogsdoften är
tydlig med ett visst inslag av sötma, det
luktar verkligen gott här. Marken har ett
rikt fältskikt med flera arter av orkidéer,
till exempel grönkulla och jungfru Marie
nycklar. Här finns andra örter som nordisk
stormhatt, skogsstjärna och ögonpyrola
men framförallt de fantastiska orkidéerna
norna och guckusko. Alla orkidéer är
fridlysta i Sverige.
”Stilla står guckuskon i skogens snår och
det ser verkligen ut som om de tyst
talar med varandra”.

Guckusko, Cypripedium

calceolus

Guckuskon känns igen
på den gula
toffelformade
blomläppen och de
rödbruna kalkbladen.
Blomman är väldoftande och blommar i
juni-juli. En guckuskoplanta utvecklas
långsamt och det kan
ta över tio år innan den
går i blom. Man kan tro att
guckuskon är en köttätande
växt men faktum är att blommans
pollinering sker i blomläppen. Små bin
lockas av blommans doft kryper ner i den
toffelformade läppen. När biet upptäcker
att det inte finns någon nektar försöker
det krypa upp ur den hala blomläppen.
Enda vägen ut är den trånga passage
som finns i läppens bakre del, det vill säga
bakom ståndarna. Då biet kryper ut blir det
samtidigt inklätt med pollen. I Bäcknäs har
man funnit flertalet blommande skott av
guckusko.

‹‹ Norna

Norna, Calypso
bulbosa

Guckusko

Släktet Calypso är uppkallat efter den
sköna nymfen Kalypso i Homeros verk
Odysséen.

Nornan känns
igen på den
rosa ensamma
blomman med
Enligt lag är det inte tillåtet att avsiktligt
Bäcknäs
toffelformad läpp
plocka, samla in, skära av, dra upp med
och ett äggformat blad
rötterna eller förstöra fridlysta växter
med purpurröd undersida.
i deras naturliga utbredningsområde i
Nornan blommar tidigt i maj-juni,
E12
naturen.
kan ses så tidigt som i samband med
snösmältningen, och förekommer sällsynt i
norra delarna av Sverige. Blomman har en
svag vaniljdoft.
KORTA FAKTA:
Hitta hit: 3 km sydost om byn Bäcknäs
mellan Storuman och Lycksele (E12). Ca 4
mil från Lycksele.
Området ligger mellan järnvägen och E12,
inte långt från en parkeringsficka.
Parkering: En plats på en P-ruta, kan vara
svårt att se, små biotopskyltar
Tillgänglighet: Väl framkomligt sommartid
Barn:

Dass:

Grillplats:

Stuga:
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GIS: 7195856/1601687
Stigar: Smalare stig upp till biotopen där man
ser orkidéerna, ligger mycket nära vägen.
Ca 100 meter upp i skogen. Lättgånget.
Övrigt: Besök under maj-juni (början av juli).
Tag med myggmedel. Tänk på att vägen
ligger nära - håll därför uppsikt över
medhavda barn.

Allemansrätten

Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen.
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden,
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.
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