
Sommaren 2014 registrerades 50 kullar. Det stora flertalet rapporterades från
de tre huvudområdena (24 i Helagsfjällen, 13 i Borgafjäll och 11 i Vindel

/Arjeplogsfjällen). Men glädjande nog kom det också in rapporter om kullar i
områden där det inte varit några föryngringar på länge: 1 kull i Sösjöfjällen och 1
kull i Kirunafjällen.

Detta innebär en ökning från 2013. Fjolåret var ett svagt uppgångsår med totalt 20
föryngringar, varav 17 ägde rum i Helagsfjällen, den sydligaste delpopulationen. 3
kullar föddes i Borgafjäll, och inga kullar rapporterades ifrån Vindelfjällen.

Årets kullar har varierat i storlek mellan 1 och 12 vilket också innebär en ökning
från 2013. När det gäller valparna var de normalstora, även om det alltid finns
vissa skillnader mellan kullar.

Så gott som alla lyor besöktes i juli och i tveksamma fall gjordes återbesök för att
säkerställa om det var föryngringar eller ej. Märkningen började i början av juli i
Helagsområdet och någon vecka senare i de nordligare områdena.
Märkningsansträngningar gjordes vid alla lyor med kull. Under juli var det
ovanligt hett väder vilket kan ha försvårat fångsten, då rävarna var något mindre
aktiva.

Augustiinventering
Liksom föregående år genomfördes det i Helagsområdet även en inventering i
augusti. Dessvärre är det ofta svårt att fånga rävar under senare delen av säsongen
vilket även var fallet i år. Detta kan också tolkas som en indikation på att det finns
någorlunda gott om smågnagare då hungriga rävar är lättare att fånga.
Augustiinventeringen gav också information om sommaröverlevnaden vilken var
högre än i fjol men med stora lokala variationer.

Utöver återbesöken i Helagsfjällen gjordes dessutom i augusti ett försök att märka
kullen i Sösjöfjällen. Dessvärre lät rävarna sig inte fångas, men genetiskt material
samlades in vilket gör det möjligt att ta reda på deras härkomst.

Smågnagare
Sommarens inventering av smågnagare visade på stora lokala skillnader med
bitvis påfallande stora mängder sork (olika arter). Däremot har det rapporterats
låga nivåer av fjälllämmel. Allt som allt kan det konstateras att bytestillgången för
rävarna varit förhållandevis god. Förhoppningen är att smågnagarna fortsätter att
öka i antal så att 2015 blir ett toppår, något som skulle vara mycket gynnsamt för
populationen.

Återetableringarna i Sösjöfjällen och Kirunafjällen är förhoppningsvis början på
en spridning som i det långa loppet kan leda till ökat utbyte av rävar mellan olika
delpopulationer, något som skulle ha bra inverkan på artens genetiska situation.
Nästa år kommer projektet att utöka ansträngningarna för att få mer information
om kullarna utanför de tre huvudpopulationerna.
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Rävarna märks i öronen med
unika färgkombinationer.

Nymärkt valp.

Foto: Dan Roupe

Foto: Dan Roupe

PROJEKTET I SIFFROR




