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Järpen är en riktig doldis i de svenska skogarna. Den är mycket hemortstrogen och 
stannar i samma område året om. Spridningen till nya områden är avståndsbegränsad och 
sker främst av årsungar på hösten då kullarna skiljs åt. Den kräver tät vegetation, främst 
gran, för skydd mot rovdjur samtidigt den även är beroende av al och björk som vinter 
föda och små luckor i skogen där ljusklimatet blir tillräckligt för att örter och gräs ska 
spira. Dessa utgör nämligen dess huvudsakliga föda under sommarhalvåret. Som synes 
ställs stora krav på miljön för att järpen skall trivas. 
 
En tidigare undersökning av området kring Uppsala har gjort för att se vart denna slags 
miljö finns. Våren 2006 inventerades dessa områden för att klargöra i vilka av dessa 
järpen finns. Totalt rörde det sig om 70 områden mellan 21.5- 4300 ha varav endast 15 
hyste järpe. Detta kan inte ses som annat än oroväckande då det visar på att järpen har 
svårt att sprida sig över olämplig miljö till nya lämpliga områden. Detta är ett krav för att 
det regionala beståndet på lång sikt skall kunna fortleva i studieområdet. Lokala bestånd 
är numerärt sett för små för att inte dö ut. Systemet är således beroende av kontinuerlig 
återkolonisation av beståndslösa områden från kringliggande områden med järpbestånd. 
 
Hittills har områdens storlek används för att uppskatta hur stora bestånd de kan hysa 
Formen på lämpliga områden kan också vara av betydelse då den avgör hur mycket av 
områdets area som påverkas av faktorer i det kringliggande området. Detta fenomen 
kallas kanteffekt och har visat sig ha negativa effekter på fåglars reproduktionsframgång 
då generalist rovdjur, t.ex. räv, som ofta kommer utifrån gärna nyttjar kantzoner vid 
födosök. Vidare skiljer sig mikroklimatet i kantzoner från det inne i området. Belägg 
finns för en kanteffekt 50 meter in i ett område. Kanteffekten blir mindre desto rundare 
området är då minsta möjliga kantyta alltid utgörs av en cirkel. 
 
Den här studien visar att formen av ett lämpligt område saknar betydelse för förekomst av 
järpe. Däremot var ytan starkt kopplad till förekomst. Ju större området är, desto större är 
chansen att finna en järppopulation. En anledning till varför formen saknar betydelse är 
att den är starkt kopplad till ytan i områdena. Större områden avviker mer från cirkulära 
former än små områden. Självklart behöver det inte alls vara så i andra studieområden. Å 
andra sidan kan man argumentera för varför områden kring Uppsala skulle skilja sig från 
andra. 
 
Vidare visar studien att järpen på lång sikt kan komma att få det svårt att beså i trakterna 
kring Uppsala. 
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