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Finns det konkurrens mellan skogs- och åkersork? 
 

Konkurrens påverkar till stor del djurs utbredning och antal och uppstår när arterna 
utnyttjar samma, begränsade resurser. Konsekvenserna av detta kan bli att den art som är 
den starkaste konkurrenten eller vars individer är bäst anpassade till omständigheterna 
reducerar den andra artens antal och reproduktionsframgång. Detta kan i förlängningen 
leda till att den svagare arten utkonkurreras. Vi har i vårt examensarbete studerat hur 
detta fenomen ser ut och fungerar hos sorkar.  
 
Sorkar är en underfamilj i ordningen gnagare och det finns ca 150 olika arter. 
Skogssork (Microtus agrestis) och åkersork (Clethrionomys glareolus) är två vanliga 
arter och återfinns i hela norra och centrala Europa. De återfinns i hela Sverige men det 
finns en skillnad i populationsdynamiken, dvs. hur storleken av populationerna fluktuerar 
i förhållande till varandra och hur de påverkas av yttre faktorer, mellan populationerna i 
norra och södra Sverige. På Revingehed i Skåne där vår studie gjordes är populationerna 
ickecykliska, dvs. antalet individer i populationen fluktuerar inte i ett cykliskt mönster 
över flera år som de ofta gör på nordligare breddgrader. Det är känt sedan tidigare att 
skogs- och åkersork konkurrerar med varandra, att det alltså existerar 
mellanartskonkurrens mellan dessa arter. 
 
Även om sorkar tidigare har använts som modellorganismer för att undersöka konkurrens 
finns det få studier på ickecykliska sorkpopulationer. Vår studie är gjord på vilda 
sorkpopulationer i det fria och vi har använt oss av en så kallad fångst-återfångst- metod, 
dvs. att sorkarna fångas in en första gång och märks, sedan fångas de in en andra gång 
och det kontrolleras hur många av dessa som är märkta.  
 
Genom att uppskatta populationstätheten hos skogs- och åkersork på Revingehed och 
eliminera effekter av habitatvariabler, dvs. skillnader i de olika habitat vi undersökte, 
mätte vi om sorkarna föredrog en speciell sorts habitat och om de konkurrerade med 
varandra.  
 
Vår studie visade att det förekommer mellanartskonkurrens mellan skogs- och åkersork 
på Revingehed och att åkersorken föredrar habitat som är öppna och där den största delen 
av vegetationen utgörs av gräs. Troligtvis är åkersorken den starkare konkurrenten av 
dessa arter då den är storleksmässigt större, vilket har visat sig vara en avgörande faktor 
hos gnagare i tidigare studier. 
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Is there interspecific competition between bank and field voles? 

Competition is thought to be one of the most important forces that control the densities 
and demography of populations. Interspecific competition between small rodents has 
been the subject of many previous studies, and there is evidence that this competition 
affects both population size and habitat use. Most previous studies have been conducted 
on populations showing cyclic dynamics. In the present study, field census data from a 
capture-mark-recapture study of non cyclic bank vole (Clethrionomys glareolus) and 
field vole (Microtus agrestis) populations were analyzed by a static approach based on 
regression models to examine if there is a competitive relationship between these species. 
The analyses revealed that competitive interactions between these two species do occur, 
and that the field vole has a stronger preference for certain habitat types than the bank 
vole.   
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