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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Guckusko förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken. Arten
växer helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Guckusko är påträffad i
flera olika skogstyper, främst olika typer av kalkrika skogar med översilning eller
rörligt marknära vatten, i norr främst granskog med större eller mindre inblandning
av lövträd, söderut oftare mer ädellövdominerad skog och även i kalkrik kärr. I
Norrland växer den gärna i ljusare delar i skogen som gränsar mot öppna myrar.
Tillgång på rörligt markvatten är viktigt. Blomningstiden infaller i juni, längst i
norr i juli.
Önskvärd naturlig stress och störning
Arten gynnas av en måttlig störning som håller markerna någorlunda solöppna utan
att påverka fältskiktet i någon högre grad.
Reproduktion och spridning
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 meter.
Fruktsättning kan utebli på alltför skuggiga växtplatser. Arten pollineras av sandbin
som fångas in i den uppsvällda blomläppen och endast kan ta sig ut genom en liten
öppning i bakre delen av blomman och pollinerar därmed blomman.

Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status
 Sveriges rödlista 2010: Arten är Livskraftig (LC) och därmed inte rödlistad.
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Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. A

Reg. B

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

9

161

170

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

4 760
4 760
Gynnsam
Stabil

94 778
94 778
Gynnsam
Stabil

99 538
99 538

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

2 000
2 000
Gynnsam
Stabil

1 000 000
1 000 000
Gynnsam
Stabil

1 002 000
1 002 000

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

1

Enhet för artens population är antal individer.

Figur 1. Svenskt utbredningsområde (vänster) och förekomster (höger).
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Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
 Kalavverkning med ett fåtal lämnade träd öppnar oftast omgivningarna
alltför drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra arter få konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen
och konkurrera ut guckuskon.
 Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad
hydrologi som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.
 Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att
hydrologin förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.
 Ett för kraftigt bete med för mycket kreaturstramp kan slå ut arten.
 Insamling och uppgrävning för inplantering i trädgårdar förekommer trots
fridlysning och påverkar i synnerhet mindre isolerade populationer kraftigt.
 Insamling och uppgrävning för att sälja utomlands kan helt föröda lokaler
eftersom man oftast gräver upp samtliga individ.
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs att artens intressen respekteras i fysisk
planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av
skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
 På många håll håller närboende koll på ”sina” lokaler och förhindrar på det
sättet ofta att lokaler beskattas eller förstörs.
 På flera håll i landet övervakas guckuskon av floraväktare och dessa informerar markägare om förekomsterna vilket förhindrar lokalförstörelse av
ren okunskap.
 Ex. situ odling har utvecklats för att genom att guckuskoplanter ska kunna
säljas på plantskolor för att undvika att vilda populationer beskattas illegalt
för export eller inplantering i trädgårdar.
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Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.
 Arten kräver noggrant skydd enligt art- och
 habitatdirektivet. Den ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.
 Vilt levande exemplar av underarten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka,
samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra underarten i naturen.
Förbudet gäller alla stadier i underartens livscykel.
 Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för
guckusko ska vara minst
4 760 km2 i alpin region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet förguckusko ska vara minst
94 778 km2 i boreal region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Förekomstarean för guckosko ska vara minst 500 km2 i
alpin region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Förekomstarean för guckosko ska vara minst 3000 km2
i boreal region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år
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Mål – population

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Det ska finnas minst 2 000
individer av guckusko i alpin
region.

Biogeografisk

Enligt BI-manual
kärlväxter.

Antal individer

Vart 6:e år

Det ska finnas minst
1 000 000 individer av
guckusko i boreal region.

Biogeografisk

Enligt BI-manual
kärlväxter.

Antal individer

Vart 6:e år

Det ska finnas minst 2 fertila
individer av guckusko på
minst 1000 lokaler.

Nationell

Enligt BI-manual
kärlväxter.

Antal lokaler
med fertila
individer

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av guckusko på
lokalen YY.

Lokal

Enligt BI-manual
kärlväxter.

Antal individer

Vart 6:e år

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Mål – livsmiljö
2

2

Det ska finnas minst XX km
Nationell /
lämplig livsmiljö (frisk-fuktig,
Område
kalkpåverkad skog) för guckosko i artens gynnsamma
utbredningsområde / området
YY.

Enligt UF-manual för
skog (arbetsversion).

Antal km

Vart 6:e år

Inga åtgärder som får en
markavvattnande effekt på
en lokal / lokalen YY för
guckusko får förekomma.

Nationell /
Område

Enligt UF-manual för
skog (arbetsversion).
Skogsstyrelsens
statistik.

Antal påverkade lokaler

Vart 6:e år

Inget trakthyggesbruk får
förekomma på lokaler / lokalen YY för guckusko eller i
omgivande skyddszon på 50
meter.

Nationell /
Område

Enligt UF-manual för
skog (arbetsversion).
Avverkningsanmälningar. Skogsstyrelsens statistik.

Antal påverkade lokaler

Vart 6:e år

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av förekomst i
minst 50% av områdena vart 6:e år.
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Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30

Artvis litteratur
Almquist, E., 1929. Upplands vegetation och flora. Acta Phytogeogr. Suec. 1.
Bratt, L. m fl (red.) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.
Gärdenfors. U. ( ed) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010-The Red List of Swedish Species. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Kotiranta, H., Uotila, P. Sulkava, S. & Peltonen, S.-L. (eds.) 1998. Red Data Book
of East Fennoscandia. Ministry of the Environment, Finnish Environment Institute
& Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History. Helsinki.
Lovis, J.D., 1976. Lady's slipper orchid (Cypripedium calceolus L.): A plea for
help in its conservation. Naturalist 936: 55–57.
Nilsson, A. 1979. Antheecological studies on the Lady´s Slipper, Cypripedium
calceolus (Orchidaceae). Bot. Not. 132: 329–347.
Länkar
Virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/
Kontaktuppgifter
ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Marit Persson
marit.persson@artdata.slu.se
018-67 26 58
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