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Många sändare har tystnat under våren och sommaren
I mitten av augusti har tre döda och fyra saknade vargar registrerats. Dessa sju vargar
omfattas inte av statusrapporten (tom i mars).
En sändarförsedd ettårig tik i Glaskogsreviret pejlades under våren från botten av en sjö i
reviret. Man befarade att endast halsbandet låg på botten. Dykare från kustbevakningen
lyckades lokalisera platsen och det visade sig att både varg och halsband fanns på botten.
Obduktionen visade att vargen hade gått ned sig på vårisen och drunknat.
I SLUTET AV MAJ hittades en död ung hanvarg i närheten av Skärplinge i Uppland.
Obduktionen visade att vargen var tjuvskjuten med hagel.
Den 18:e juli sköts en varg i Stor-Elvdal i Norge. Den ettåriga hanvargen som märktes i
Nyskogareviret blev skjuten i nödvärn när den angrep får i området.
DEN SÄNDARFÖRSEDDA unga vargtiken ”Camilla” som hade etablerat ett revir öster och
söder om Malung i Västerdalarna är inte längre kontaktbar. Sändaren tystnade i slutet av april.
Alfahannens sändare i Årjängsreviret tystnade under maj och alfatiken var inte stationär under
försommaren. Därför förväntas inte någon valpkull i detta revir.
Man har även tappat kontakten med alfahannen ”Blyger” i Tyngsjöreviret under juni. Där har
alfatiken GPS-sändare. Hon är stationär och har troligtvis fött valpar. Sedan mitten av augusti
har man heller ingen kontakt med den nya hannen i ”Leksandsreviret”, som märktes i vintras.
Dessa fyra vargar är etablerade och det är nästan uteslutet att de lämnat sina revir. Vargarna
har pejlats både från luften och marken utan resultat. Vinterns spårningar får visa om vargarna
finns kvar med trasig sändare eller om vargarna saknas och sändarna samtidigt tystnat.
UNDER FÖRRA vintern spårades de två nyetablerade vargparen i Leksand och Ulriksberg
ganska flitigt. Tikarna i de båda reviren löpte och det förväntades föryngringar under våren.
Dessa fyra vargar är försedda med radiosändare men ingen av dem blev stationära under
ynglingsperioden. Orsaken till att ingen av dem fött valpar vet man inte i dagsläget.
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