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Tiivirrln4- FcÊr¡¡
Sorka¡ och deras huwdsakliga predsrorer, dc små uustclidcma, uppvisar c¡ùroniseradc 3-5-å¡s

populationsoscillationer i central¡ och ûo¡r¿ Fcn¡oska¡dien. Mustelidpredstioneû fÌircsprå&,as allmãnt vara

oßâIccD till deu obscrv¿radc dynamikcn- Fõrutom den dirella effek¡en av predation (dödandet av sorkpr) har
dct fÌircslagih afi dc små mustcliderna ãvcn har en indirekt inverkanpå sin bylè- Speciellt hos sorkhonortra hal
man både i laboratorium och i f-al! obscwerat antipredatoriskt betccudc och fõrändringar i den reproduktiva

insaßen, under ftlrhõjd predationsrisk. Jag bnr uüdersökt vesslans (Musteld nivø,lß nivalís) indi¡ckta effcherpå
återsorkc¡s (Ãlicrons agrerlís)- rcprodútion och damografi, i ett semi-natruligl fältcrpcrimenl JaB studer¿de

sorkarnas (frãmst honomas) beæende, populationstillvã:rt, uppnåcudc av könsmognad fortplanbíngsûamgÁng,
vikt, aktivitet och hemom¡Ade¡s storlek

Arbcteæ praktiske dcl udiirdcs vid Larrrni biologiska station uader tidcn 26-4-16.7 "199t. Undersökningen

ñwerklþades i form av eft "rõrexperimenf'. I nars 1998 utpltcerades varsitt 40 x 60 m stort n¡tsysten
konsur¡ent av tãckdikningsrör, pÅ två brÊdvid va¡andra belõgna fi:ktÃngar, Avståndct mcllan äagama va¡ ca 2O

m (avståndct mellan rórsystønen var ca 50 m). Till ett av rÕrsyst€mcû sattês ca ha¡vessla i bõrjan av maj I99t,
Fogame i rõrsystenet var gjorda så ¡tt vesslsû obehind¡at ku¡de rõra sig i hela rörsystemet och genom hålen i
tåclrlilmingsrörct sprrds vêsslnn.q odih och ljud i omgivningen, Det andra rõrsystemet ñ-rngetade sou kontôll.
Båda rörs'yfemen uar placerade mitt på varsitt levandefangsomrÄde, ned 80 sL Ugglan special-fãllor / omrade,

Dab pä sorkat¡ss fõröhing och beteende i¡samlades med hjülp av lcva¡dcfa¡gst och radiotelemeai. Nio
sÊp!.râtå 2-a dygns fångsçcriodcr utfördcs. Könwrogna och synligt drãktiga sorkhonor fõrseddes uud
radiosã¡dare i f,angsterna och de pejlades24 gáriger daglþen, undet möjligast lang tid-

PopulationstillvExrel och'tÄthctenpÄ bldc försöks- och kouhollornrädet uppvisar sarluna mö¡stcr,
Popularionstjitleteo i bö{u av undrrsöLoingen pä båila omrädena vat 4.7 djur / hs och i slutct 43-53 djur / ba

pâ fõrsõket, respektive 44J1 djnü I hÃpä kontrollen Tillvãxten såg tidvis något snabba¡e ut på kontrollen än pä

fðrsõkei, mcn fõrdelningaroe skiljer sig inte från va¡and¡a (P : o-97)- En tillñilig skill¡ad i s¡tslet könrmogna
indiwidcn mellan ormådctra kundc scs i juni med ett stõlre anhl kõnsmogn¿ individer pA koutrolleu åiu på

fõnõket fõrdelningarna skiljer sig dock inte från varand¡a (P = 0.97). Över 70 o/o av honoroa på båda orn¡åd¿o¿

observer¿des drãktiga och / eller diaude und¡r fõrsÕkets gång. Fõrökningsframgåugen berälcrades som antal

nya rlngsÍ per fãngsr och den skiljde sig inte ¡6ll¡n omrldena (P - 0.65). Medelviktema fõr respektive

fu¡ktiouell gnrpp och kðn hos sork¡mâ, visade inga sigdfikarta skillnadcr mellan fõrsöks- och
konbqllornrådeb djrr- So¡khonon¡s rörelscaktivitct çkillde sig inte mellan ñrsõks- och kontrolldjur (P = Ô.28)-

Honor¡¿ b¿de i regel mindre hemomräde ãn han¡rns. HemomrÄdeu (85 g/o harmouiskt medçItal) medeJstorlek

fðr honor på både försõk (n = 3) och ko¡uoll (u = 3) va¡ o.o2 hå (SD + 0.01) (P : 0,64). HemoorÄdets (100 %

mininn¡m konver( polygon) medelstorlek for hanar på fõrsõksomrädet (n = 5) var 0"03 ha (SD + 0.01) och på

konüollomräder (n = O 0,09 ha (SD t 0.12) (P = 0.93). Ilemomådcsstorlck¿rna skiljer sig inte signifikant
m¿ll¡n rcçcktive könpf, om¡ådeo¡.

Resulþten visar inga signifikaub eller besÉe¡de skillnader pÄ varkeo population¡- cllcr bdividnivä
Jämförcl¡en mell¡r fõrsöks- och kontollom¡ådet ger eûtydigå rcsulbt fìir varje undersõkt variabel. Inga
skillr¡ader mclla¡¡ o¡¡rådeaa hrmdc scs ifåga om; anhlet infångade sorka¡, populationstillvãxr, antalet

kõnsmogna individer, forþlanhingsfrarngäng, de olika fi¡¡ktionells grr¡pperD.as viktcr, honornas ¡ltivitct cllcr
honors och hq.nts heñonrrÄdcsstodckar. Deu tillfülliga skilln*dcn i a¡rhlet kön.smogna individer som

obsen¡erades i juni, kan tyda på en försenad könsmognad bland sork¡r¡a pä fõrsöksornrÄdet. På gruad av den

ytterst kore tiden av observerad slcillnad mellan områdena och ¡vsekngden av replitat, la¡ düt obseryeradc iDtc

tíllfðrlitligr ftlrklaras fð¡orsaksd sv vesslsn. Min slutssts ü¡ sn etrdâst ilirva¡o av vesslan, urder dessa rçlativt
nrtudigr oçerimcnúörhåll¡¡deo, inte inducersr riåga radit¡l" bcteetrdenöDster çller demografiska
fìirändringar hos ålccrÊorkrr cllcr dcss populationer-
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