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Vargen (Canis lupus) är ett av de mest spridda däggdjuren på norra halvklotet och de 
förekommer i ett vitt band av habitat. De har en stor anpassningsförmåga till olika 
förhållanden och uppträder från arktiska Canada till Indiens tropiska klimat. I stort sett i har 
de lyckats kolonisera alla terrestra miljöer norr om ekvatorn.  
                       Vargar är flocklevande och flocken leds av ett alfapar. Andra flockmedlemmar 
är oftast avkommor av alfadjuren eller i vissa fall närbesläktade individer. Inom vargreviren 
finns ett nät av vandringsrutter som vargarna använder frekvent. Rutterna är oftast belägna 
längs solida strukturer i landskapet såsom vägar och stränder. Skälet till varför vargar ständigt 
är på vandring är förmodligen en kombination av revirförsvar och födosök. Revirförsvaret är 
ett passivt försvar, där doftmarkeringar har en nyckelroll, det är ett försvar som är mer aktivt i 
rum än i tid. I områden med ett flertal revir, uppstår gränser mellan dem. Det är förmodligen 
ingen strikt linje utan den utgör mer av en buffert zon mellan reviren eller ett överlapp som 
används simultant i rummet.  
Målet med denna studie var att ge en insikt i skälen för intraterritoriala rörelsemönster och 
vad som kan styra valet av vandringsrutter. Även revirmarkeringar och deras funktion, samt 
reviröverlapp, överlappens omfattning och om snöspårning är en metod som går att använda 
för denna typ av studie. Fältarbetet har utförts på Bollnäs finnskog, inom Ockelbo, Svartbo 
och Amungenreviren under vintern 2005/2006. Den primära spårningen skedde inom 
Ockelboreviret.     
                       Vargarna inom Ockelboreviret uppvisar ett tydligt rörelsemönster, där de 
cirkulerar i reviret med ett intervall på 6-8 dagar. Denna cirkulation är dessutom en motsols 
rotation kring revirets centrum. Om detta rörelsemönster enbart skulle vara orsakat av 
revirförsvar, kan man anta att de primära rutterna skulle vara lokaliserade nära revirets 
ytterkanter, för att maximera effektiviteten. Det är inte fallet med vargarna i Ockelboreviret, 
då de mest frekvent använda ruterna ligger mitt i mellan ytterkanten och centrum. En annan 
och kanske mer trolig förklaring är att rutternas läge är en effekt av att bytesdjuren 
förekommer ojämnt inom reviret, och att det i sig kan vara ett resultat av modernt skogsbruk.  
                       Två typer av revirmarkeringar har studerats inom Ockelboreviret, dels 
revirkrafs som primärt är en visuell signal och RLU (lyft ben urination). Båda dessa 
markeringar utförs enbart av alfaparet och de kan spela en viktig roll i både revirförsvar och 
kommunikation. Återmarkeringen av en revirmarkering är ett ”feedback” system och vargarna 
deponerar den nya markeringen på samma ställe som den ursprungliga markeringen. Vargarna 
inom Ockelboreviret har en klar tendens att placera sina RLU på fasta föremål som sticker ut i 
landskapsbilden och frekvensen av RLU ökar inte med tillgången på potentiella mål. 
Revirkrafs har inte visat några specifika mönster, men det finns en antydan till att de är 
placerade på öppna och exponerade ytor. Det verkar som om vargarna är ytterst selektiva när 
de väljer platser att placera sina revirmarkeringar på och att ytan där markeringen placeras 
kan ha en avgörande roll för markeringens funktion och livslängd. 
                        Mellan Ockelbo- och Svartboreviren finns ett rumsligt överlapp som har en 
bredd på upp emot 2 km, men det är troligen betydligt vidare. Det är oklart om det finns ett 
liknande överlapp mellan dessa revir och Amungenreviret. Förekomsten av strikta gränser i 
landskapet kan inverka på överlappens omfattning och mellan  Ockelbo- och Svartboreviren 
finns inga distinkta gränser, vilket kan bidra till ett ökat överlapp. 
                       Snöspårning har varit en mycket lämplig datainsamlingsmetod för denna typ av 
studie och framförallt när det gäller kartläggning av beteenden och revirmarkeringar. 
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