
Backsippa 
Pulsatilla vulgaris 
 

En liten planta av backsippa under aprilsolen. Foto: Arianna Scarpellini. 
 
Fynd i Stockholm 
Backsippan är en ganska sällsynt art i 
Stockholmsområdet. Första rapporterade 
fyndet är från 1827 då en planta 
påträffades vid Skanstull. Detta verkar dock 
också ha varit det sista fyndet av arten i 
Stockholms stads södra delar. Backsippan 
brukade växa på några enstaka lokaler i 
Västerort (bl.a. Järvafältet, Beckomberga 
och Bromma). Under de senaste 20 - 30 
åren har Igelbäckens kulturreservat dock 
utgjort den enda egentliga lokalen för 
arten i Stockholm. 
 
Status och utbredning 
Arten är fridlyst enligt § 8 i Artskydds-
förordningen (SFS 2007:845) och är 
kategoriserad som sårbar (VU) i rödlistan 
2020. Backsippan är en växt som gynnas 
av traditionell hävd, det vill säga den är 
beroende av att gräset slås årligen och att 
höet tas upp eller att kor och får betar. 
Detta sätt att sköta marken har minskat 
avsevärt under de senaste decennierna på 
grund av att jordbruksmetoderna 
rationaliserats. Utan hävd eller skötsel har 
lämpliga lokaler för backsippan och andra 

hävdgynnade växter därför vuxit igen. 
 
Ekologi 
Backsippan växer på torra backar. Den är 
flerårig och blommar ofta redan i april. 
Blomman är stor och växer först upprätt för 
att sedan börja luta nedåt mot marken. 
 
Hot 
De största hoten mot backsippan är 
igenväxning till följd av upphörd hävd samt 
gödsling. 
 
Åtgärdsbehov 
Förutom att skydda lokalen på Järvafältet 
är återupptagande av traditionell hävd 
(t.ex. slåtter med uppsamling eller bete) 
nödvändig för att arten ska kunna finnas 
kvar. Vidare måste övergödsling av marken 
vid befintliga men även lämpliga lokaler 
undvikas. Även möjlighet att återinplantera 
arten bör undersökas. 
Historik och kuriosa 
Det äldre svenska namnet är gökskälla, 
vilket kan påminna både om formen och 
om artens vårblomning.
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