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VÅTMARKER
och
FÅGELMARKER

Badsjön – fågelområde
Ett fågelområde mitt i byn med
många olika arter rastade fåglar på
våren och hösten.
Mitt i Storumans tätort ligger badsjön
som har närhet till sjön Storuman. Sjön
kantas av starrväxter, en lång sandstrand
och en stor gräsmatta som inbjuder till
sol och bad om sommaren. En 800
meter lång gångbana ligger runt
badsjön med tillgång till flera
rastplatser och bänkar.
Kikar man över vallen
har man en fin utsikt
mot Luspholmarna och
hembygdsområdet.

Fågelområde

Badsjön erbjuder en
riktigt bra plats för
fågelskådning om våren
och till viss del under
hösten. Vanliga arter är
drillsnäppa, grönbena, knipa
och vigg som är olika sjö- och
vadarfåglar. Här kan man även se mer
ovanliga fågelarter som dvärgmås,
smalnäbbad simsnäppa, kärrsnäppa, mosnäppa, brushane, skrattmås och myrspov.
I centrala Storuman har mer än 160 olika
fågelarter noterats och vid badsjön 101
olika arter. Badsjön är väl värt ett besök
tidigt en morgon under april-maj.

Viggen (Aythya fuligula) är en vanligt

förekommande sjöfågel i badsjön och den
är ganska lätt att känna igen. Hanen har
en karakteristisk svart hängande nacktofs
och en mestadels svart fjäderdräkt med
vita sidor under parningstid. Honan är mer
brun i färgen och har en mindre nacktofs.
Längden är 44 centimeter mellan näbb och
stjärt. Viggen hör till familjen dykänder.

Vy över Badsjön

Brushanen (Philomachus pugnax)

förekommer då och
då vid badsjön och
är en vadarfågel med
originellt utseende.
Under parningstid har
hanen en stor fjäderkrage
på hals och huvud. Färgen
på denna krage kan variera
Knipa
mellan att vara vit, svart, brun
och vara med eller utan strimmor.
Runt näbben har brushanen vårtor under
denna period. Hanen är mellan 26-32
cm mellan stjärt- och näbbspets. Honan
är något mindre än hanen och har en
gråbrun fjäderdräkt med fläckig översida
under sommaren. Brushanen har även ett
säreget parningsspel som kan vara värt att
beskåda.

Avkoppling och kultur

är det nära till det gamla lokstallet och
järnvägsstationen. För dom som gillar fiske
är sjön Storuman att rekommendera och
vattnet hör till Luspholmens- och Stensele
fiskevårdsområde. Fiskekort kan köpas
bland annat hos turistbyrån i Storuman.

tips!
Nära till: Luspholmarna, se eget utflyktsmål

E12

Luspviken

Badsjön
Campingplats

Under varma sommardagar kan man
bada och hoppa i den lilla sjön. Platsen
som har närhet till campingen erbjuder
minigolf, tennis, boule och beach volleyboll
om vädret är fint. För barn finns det en
lekplats och för den kulturintresserade

Storuman

E45

KORTA FAKTA:

Hitta hit: Följ Blå Vägen (E12) till rondellen
i Storuman, tag av mot centrum och kör mot
parkeringen vid campingen.

Parkering: 20 platser vid campingen
Tillgänglighet: Både sommar som vinter

är detta ett trevligt utflyktsmål. Fåglelskådning april/maj och under hösten. Asfalterad
promenadslinga runt Badsjön.

Barn: Dass: Grillplats:
GPS: 7222552/1561634
Brushane

Allemansrätten

Vy mot Luspholmen

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.

Övrigt: Medtag kikare

Stuga:

