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Sammanfattning
Den officiella debatten om vargens vara eller icke vara har döljt ett allvarligt problem om vår vargpopulation, för vilket våra forskare och myndigheter sluter sina ögon. Frågan är, hur ren är vår
vargstam och hur definieras en äkta varg? I dag används nästan uteslutet DNA -analys till att bestämma samtliga vargar som "renrasiga vargar", men alltför ofta har man misstagit sig. Ett djur, som
enligt DNA-analys påstås vara en äkta varg, fyller inte de krav kunniga biologer ställer på vargens
utseende. I värsta fall har jägare blivit dömda till fängelse, böter och jaktförbud utan att någon vågat
ifrågasätta DNA-analysens bevisvärde.
Den växande okunskapen om den äkta vargens utseende sprids via media och okunniga fotografer
till den stora allmänheten. Facebook vimlar av bilder på typista blandningar av hund och varg varav
de flesta bilder är tagna vid kadaver, där dessa blandningar eller sk. hybrider stortrivs.
Jag kommer i detta kompendium att beskriva de viktigaste skillnaderna mellan hund och varg utgående från den så kallade morfologiska analysen samt svara på frågan hur ser en varg skall se ut.
Jag kommer också att med ord och bilder visa upp den okunskap som frodas bland forskare och
myndigheter i dagens Europa. I slutet tar jag upp frågor om vargens och hybridernas inverkan på
parasiter som sprids via dessa djur trots, att det finns massor skrivet om detta ämne på internet.
Vår vargpopulation är på väg mot en enorm omvälvning och den genetiska forskningen koncentrerar sig på den lilla populationens smala genetiska underlag. Mindre uppmärksamhet ges åt det
faktum, att både vargar och hybrider kommer att stöta på förändringar i sina naturliga omgivningar, som förorsakas av människan. Det gör att evolutionen kommer att favorisera utvecklingen av
sådana egenskaper, som hjälper dessa djur att leva tillsammans med människan. Segraren i denna
kamp är hybriden och den äkta vargen kommer snabbt att trängas undan. Här vill jag referera den
kanadensiska professorn Valerius Geist som sade, att det lättaste sättet att utrota vargen är att låta
hybriderna ta över.
Här bör man komma ihåg det gamla sanningen, att vägen till vargens fullständiga utrotning är
belagd med välvilliga skyddsåtgärder

Förord
Debatten om varg har rasat i hela Europa ända sedan EU förpliktat sina medlemsländer följa gemenskapsrätten då det gäller frågor, som rör vargen. Just nu har debatten kommit in i ett skede,
där man saknar sakliga argument och i stället låter känslorna flöda. De få frön som sås i ett försök
att starta en saklig diskussion, blir snabbt nerslagna med glåpord och hotelser. Ställningskriget har
förflyttats till internet och politikerna intresserar sig för opinionsmätningar och valprognoser i
stället för hållbara lösningar.
Situationen förvärras av att allt fler människor tar del i debatten utan ha den minsta kunskap om
varken djur eller natur. I regel har dessa individer erhållit sina kunskaper från naturprogram på TV
eller besök på djurparker. Ännu sämre blir situationen, när de sk. sakkunniga och myndighteten
skaffar sin kunskap från avhandlingar, teoretiska studier och politiskt färgade undersökningar på
ett sätt, som får vår naturvård att driva iväg från praktik till virtuella världar.
Någon större förbättring finns inte att skönja, utan grundskolans biologiundervisning verkar vara
fullproppad med önskemål om hur den verkliga naturen borde se ut. Spåret är utstakat och nedräkningen har börjat. Det första offret blir den äkta gråvargen.
Det är knappast en slump, att vargen fått huvudrollen som bov och / eller hjälte i spelet. Människans
och hundens inlärda sociala samspel med båda parternas förmåga till att tolka såväl känslor, gester
som mimik, har av en del människor överflyttats på vargen. Man ser vargen som en förlängning in
i de stora vilda skogarna och försöker via hundens "kusin" kunna uppleva den gränslösa frihet, som
urbana människor gått miste om.
Hundens och människans samlevnad började för mer än 10.000 år sedan. De äldsta fossila fynden
har daterats till denna tid och nu har man även funnit fossiler på Altai bergen i Ryssland (bild 1).
Dessa påstås vara upp till 33.000 år gamla även om en viss osäkerhet finns om dateringen.
Trots att hunden har förädlats och flera olika hundraser uppstått under tidernas gång, är vargen
närmare besläktad med hunden än dagens människa är med Neanderthal -människan. Detta medför, att det fortfarande är möjligt att korsa hundar med vargar och skapa nya raser med inslag från
båda arterna. Dessa korsningar kallar jag i fortsättningen för hybrider.
Genom att korsa hund med varg kan man skapa utmärkta brukshundar för olika ändamål, men en
korsning av hund och varg åstadkommer bara dåliga vargar. Dessa hybrider ärver ägenskaper från
hunden, som vargar inte har och som på ett dramatiskt sätt förändrar hybridvargarnas beteende
i naturen. Dessto värre är dessa förändringar alltid negativa för vargbeståndet och driver vargens

Bild 1. Altai hundens skalle

utveckling i en oönskad riktning.
För att det över huvudtaget vore möjligt att avsluta den meningslösa vargdebatten och flytta den
från människans och hundens relation till människans respekt för vargen, beslöt jag att skriva ner
de skillnader, som skiljer vargar från hundar. Samtidigt önskar jag, att allt flera vargantusiaster lär
sig skilja mellan hybrider i naturen och den riktiga gråvargen. Allt som springer på fyra ben och
äter kadaver är inte varg trots att en övervägande del av våra framstående naturfotografer vill tro
det. Skillnaden i utseende mellan varg och hund är stor, medan skillnaden mellan varg och hybrid
kan vara minimal. I detta läge bör vi påminnas om den viktigaste principen
Ett hundlikt drag i en varg gör den till en laglös hybrid, men ett varglikt drag i en hund gör inte
den till en varg.
Jag vill framför allt tacka den internationellt respekterade konservatorn Eirik Granqvist för goda råd
och handledning samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) fd. forskare Dr Kaarlo Nygren
för aktiv medverkan i detta kompendium. Dessutom tackar jag Dr Erik S. Nyholm, som även han
arbetat som rovdjursexpert och forskare på VFFI i Finland. Mina många och långa samtal med dessa
tre män, som tillbringat sina liv som forskare, har gett mig en god insikt i både vargar och hybrider.
Mitt varma tack även till Dr Elis Pålssons son Birger, som försåg mig med alla de vetenskapliga artiklar och böcker om vargforskning, som Elis under sina aktiva år översatte från ryska till svenska
respektive norska.
Lestijärvi 25.5.2013
Kaj Granlund

Försök förstå evolutionen
Då jag publicerade den första versionen av detta verk på internet, uppstod frågan om vilka metoder
som är avgörande, då man bestämmer en art. Skall utseendet eller genotypen avgöra? Särskilt hårt
blev jag attackerad av vargentusiaster, som hävdade DNA -analysens värde och gärna accepterade
de mest vulgära variationerna i vargarnas utseende bara dessa med hjälp av en DNA analys förklarats vara äkta vargar. För att förstå min kritik mot DNA -analysens värde i vargfrågan, skall vi kort
studera evolutionens betydelse.
Den moderna evolutionsteorin började med att Charles Darwin och Alfred Russel Wallace publicerade en artikel där de införde begreppet det naturliga urvalet. På 1930-talet kombinerades Darwins teori med Gregor Mendels genetik vilket gav grunden till den moderna evolutionära syntesen
(också kallad neo-darwinism) där evolution och genetik förenades till grundvalen för den moderna
evolutionsbiologin. [25]
Evolutionsteorin är en av våra mest allomfattande vetenskapliga teorier, och tillämpningar av teorin
används inom många områden i samhället. Evolutionsteorin är den övergripande huvudteorin för
alla biologiska delvetenskaper, såsom genetik, biokemi, fysiologi, beteendevetenskap. [26]
Evolution är i biologisk mening den process som förändrar levande organismers egenskaper från
en form till en annan mellan successiva generationer och den är ursprunget till den stora variation
som finns i den biologiska världen. Alla de nu förekommande arterna är besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden har de utvecklas nya arter från existerande genom artbildning,
en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder
Det är viktigt att förstå evolutionsteorins grundläggande (axiomatiska) sanningar för att vi kan
placera den morfologista analysen i rätt förhållande till DNA analys.
De ärftliga egenskaperna finns i generna. I generna uppstår då och då mycket små slumpvisa förändringar, som kallas för mutationer. De olika varianter av motsvarande gener som uppstår på detta
sätt kallas alleler. Evolutionen inträffar när vissa alleler blir mer vanliga eller mindre vanliga.
Samspelet mellan genotyp och fenotyp kan beskrivas som förhållandet
genotyp + miljö (omgivning) → fenotyp
Detta innebär att fenotypen är vilken egenskap som helst hos en organism, som är lätt att observeras
och som bestäms av ett samspel mellan genotyp och miljö. Förhållandet utvecklas och förändras
under en lång process där den studerade arten ofta genomgått en omvandling och specialisering,
som styrts av förändringar i omgivningen. Allt detta sker under långa tidsrymder och bara för att
taga människan som exempel, så har vår utveckling skiljt sig från schimpansen för cirka 12 miljoner
år sedan. Trots stora skillnader i fenotyp skiljer sig bara 1 % av människans gener från schimpansens
gener.
Evolution i praktiken
Isbjörnen (Ursus maritimus) är ett praktexempel på hur evolutionen fungerar. Den härstammar ursprungligen från brunbjörnen (Ursus arctos), men har utvecklats till en egen art som lever i arktiska
områden på norra halvklotet och kännetecknas av sin vita päls (kan ibland vara gulaktig). Med sin
vita päls har isbjörnen anpassat sig till omgivningen och för bytesdjur är det svårt att få syn på den.
Det enda som väcker uppmärksamhet är den svarta nosen och isbjörnen lär sig tidigt att täcka över
den med tassen - kanske nosen därför behållit sin svarta färg.
Det är uppenbart att svarta isbjörnar knappast skulle klara sig på de snö- och isklädda arktiska
vidderna.

Därför har evolutionen gett dessa djur en speciell färg.
En aning förenklat kan vi utgå ifrån brunbjörnen, vars revir en gång hamnade ute vid polarisens
kant. Där blev den tvungen att livnära sig på lokala djur som t.ex sälar. De björnar lyckades i säljakten
som var ljusa medan de mörkare misslyckades och gick under i brist på föda. Efter tusentals år av
urval och anpassning blev björnsläktet ljusare till sin färgsättning och det uppstod en art, som både
till pälsens färg och struktur var
anpassad till sin miljö
Att flytta en isbjörn till Kanadas ödemarker skulle inte resultera i en omedelbar förändring av färgen, utan att "återställa" brunbjörnen skulle förmodligen taga ytterligare några tiotalstusen år och

Bild 3. En isbjörn [27]

resultatet vore antagligen en helt ny art med en för tiden anpassad färgsättning och nytt beteende.
Evolutionen strävar automatiskt till en för arten och dess levnadsmiljö optimal färgsättning, storlek
och beteende. På samma sätt som rovdjurens utseende av evolutionen anpassas till miljön, anpassar
sig bytesdjuren till sin omgivning. För ett bytesdjur är det viktigt, att dess kamouflage är optimalt.
Både färgen och lukten anpassas efter omgivningen och på bild 4 ser vi en dalripa (lagopus lagopus)
i sin sommarskrud. Såsom vi alla vet, är denna fågel helt vit på vintern.
Många bytesdjur föder sina ungar mitt bland rovdjur och oftast är dessa ungar helt oförmögna att
varken fly eller gömma sig. Därför har evolutionen utrustat dessa med en liten finess - de avger
ingen lukt.
Är evolutionen inkonsekvent
Små isolerade populationer på isolerade öar har med tiden större möjligheter att genom naturlig
selektion och genetisk drift utvecklas till att få såväl morfologiska som genetiska skillnader jämfört
med en större fastlandspopulation av samma art.
År 1981 utfördes en morfologisk studie av gotländska åkergrodor och det visade sig att dessa hade
längre ben än åkergrodor på fastlandet och i andra delar av Europa. För att försöka säkerställa den
gotländska åkergrodans status som en unik variant utfördes en genetisk och morfologisk analys
vilken inkluderade åkergrodor från Gotland, Sveriges fastland, Finland, Polen och Österrike.
De genetiska skillnaderna mellan alla undersökta populationer var stora, och Gotland var genetiskt
mycket olik alla de andra populationerna. Det visade sig också att den gotländska populationen
hade mindre genetisk variation inom populationen än övriga populationer i studien. Detta tyder

på att den gotländsk populationen vid något tillfälle gått igenom en "flaskhals" dvs. att populationen minskat radikalt i storlek och på så vis även förlorat genetisk variation. Trots att de gotländska
åkergrodorna genetiskt är mycket olika andra populationer av åkergrodor var de morfologisk inte
särskilt olika. Detta visar, att det inte finns ett matematiskt förhållande mellan genotyp, miljö och
fenotyp sådant, att en förändring i miljö eller genotyp alltid skulle påverka fenotypen. Samma sak
gäller givetvis omvänt.
Evolution och förädling
Evolutionen driver varje population eller art mot ett för miljön optimalt mål. Då kampen om överlevnad dominerar, minskar fenotypens variationer eftersom ett för miljön felaktigt utseende eller

Bild 4. Dalripa i sommarskrud [28]

beteende alltid minskar chansen att överleva och föra vidare de gener, som står för avvikelsen. Vi
kan återgå till isbjörnen och konstatera, att alla isbjörnar är vita eller svagt gulaktia. Samma kan vi
säga om dalripan (bild 4). En svart dalripa i Lapplands vinterlandskap är ett lätt funnet byte för alla
rovdjur, som letar efter en smaklig matbit.
Sådana arter som inte behöver deltaga kampen om överlevnad i den vilda naturen, behöver inte heller
utvecklas i en av evolutionen bestämd riktning, utan kan genom en konstgjord förädling utvecklas
i en önskad riktning. Hunduppfödare avlivar varje valp, som avviker från de normer, som gäller för
rasen i fråga och på detta sätt hindrar han de recessiva allelerna från att ge upphov till några synliga
"felaktiga" egenskaper.
Hunden (Canis lupus familiaris) har av människan förädlats både i fråga om utseende och karaktär.
I dag finns det hundratals raser och en hundvän kan idag välja hundar på samma sätt som man
väljer andra bruksföremål. Den dag människan försvinner, kommer evolutionen att taga över och
hundarna kommer att delas upp i vinnare och förlorare. Vinnarna övergår till några livskraftiga
raser specialiserade på olika uppgifter i naturen och förlorarna går under.
Korsningsbarriärer
Korsningsbarriärer skiljer populationer från varandra, och förstärker den differensierande effekten
av mutationer och naturligt urval. Dessa barriärer delas in i pre- och postzygotiska beroende på om
de verkar innan eller efter befruktning. Fysiska barriärer, som vatten mellan öar eller bergskedjor
mellan dalar kallas för prezygotiska.Till samma kategori hör också beteendemässiga barriärer.
Det finns t.ex. närbesläktade fågelarter som skulle få fertil avkomma om de parade sig, men som

inte gör det för att de inte attraheras av den andra artens parningsbeteende.
Fysiologiska olikheter kan också skapa barriärer, till exempel oförmåga av zygoter att förenas
(prezygotisk) samt selektionstryck mot hybrider (postzygotisk). Med selektionstryck avses händelser
som minskar den reproduktiva framgången hos en population.
Hybridisering
Mayrs biologiska artkoncept, som anses vara det vanligaste, säger att två individer tillhör samma art
om de kan få en avkomma som i sin tur kan få ungar. Den här definitionen har fått utstå kritik på
grund av att den inte tar hänsyn till asexuella organismer och lägger liten vikt vid hybrider.
Hybridisering avser bildande av avkomma från föräldrar som tillhör olika arter. Det främsta kriteriet
för det biologiska artbegreppet är att en art måste vara reproduktivt skiljd från andra arter. Det vill
säga att det endast får förekomma ett minimum av hybridiseringar mellan de båda arterna.
Avkomman bildar en ny art om den ej kan föröka sig med föräldraarterna.[29]

Vargen och dess kusiner
För 60 miljoner år sedan fanns det ett specialiserat mårdliknande rovdjur, Miacis, som utvecklades
till bland annat hunddjur och björnar. Hunddjurens utveckling kom igång på den nordamerikanska
kontinenten för 30 miljoner år sedan och vargens närmsta anfader torde vara Canis lepophagus, ett
litet hunddjur med smal skalle som förekom i Nordamerika och som också kan vara anfader till
prärievargen.
De första vargarterna antas ha uppstått för 4 miljoner år sedan. Bland de första kända arterna finner
vi Canis priscolatrans, en liten varg som påminner om rödräven. Denna spred sig över nuvarande
Berings sund till Eurasien. Utifrån dessa utvecklades först Canis etruscus och sedan Canis mosbachensis. Snart hade dessa primitiva vargar spridit sig över hela Europa och den sistnämnda anses utgöra

Bild 5. Vargens utbredning

vargens (Canis lupus) stamfader.
Vargens underarter delas i tre grupper:
1. Nordliga vargar: stora arter med stor hjärna och starka rovdjurständer som förekommer i Nordamerika, Europa och norra Asien.
2. Arabisk varg (Canis lupus arabs).
3. Sydliga vargar: förekommer på Arabiska halvön och södra Asien. De kännetecknas av kort päls,
liten hjärna och svaga rovdjurständer. Det är troligt att hund och dingo härstammar ifrån denna
grupp.
Vargarna i centrala och östra Asien ligger i storlek mitt emellan de nordliga och sydliga vargarna.
Trots skillnader i ekologi och morfologi kan nordliga och sydliga vargar få avkomma.
Tamhunden klassificerades tidigare som en egen art (Canis familiaris), men behandlas idag ofta som
underart till vargen (Canis lupus familiaris).

Canis lupus
Vargen (Canis lupus) är ett rovdjur vars utbredningsområde sträcker sig över stora delar av världen
(bild 5). En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur, men den har utrotats från stora
delar av Västeuropa, södra Asien, Mexiko och betydande delar av Nordamerika. Flera regionala
populationer är allvarligt hotade, men den globala populationen är stabil och kategoriseras därför
som livskraftig av IUCN.[30]
Vargen är ett socialt rovdjur som lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland
även adopterade individer. De lever främst av hovdjur som de jagar genom kortare utmattningsjakter.
Över hela utbredningsområdet är vargen en typisk toppredator.
Modern klassificering av vargens underarter baseras på DNA, anatomi, utbredning och flyttningsbeteenden. Vargen uppvisar en mycket stor dimorfism över sitt geografiska utbredningsområde. Kring
år 2005 erkändes ungefär 39 beskrivna underarter, som bland annat inkluderar rödvarg och de två
underarterna av domesticerad hund, dingo (Canis lupus dingo) och tamhund (Canis lupus familiaris).
Jag kommer i detta kapitel att diskutera gråvargens släktingar polarvargen (Canis lupus arctos) eller
grönlandsvargen, den iberiska vargen (Canis lupus signatus) samt den italienska vargen (Canis lupus italicus). Dessa tre underarter har råkat ut för en systematisk förstörelse genom att oförstående
naturvänner i god tro korsar dessa med vargliknande hundar. På slutet kan det finnas en önskan
att skapa en för Europa gemensam underart till Canis lupus, som med gott samvete kan kallas för
Canis lupus multiplex
Polarvargen
Polarvargen (Canis lupus arctos) eller grönlandsvargen är en underart till vargen och den finns i norra
Kanada och de norra delarna av Grönland. Den är mindre än gråvargen och har en mankhöjd på

Bild 6. Polarvarg [33]

65 - 80 cm. Polarvargen kan bli upp till 150 centimeter lång (inklusive svansen) och väger i snitt ca
45 kg. Polarvargen är en varg såväl till sin kroppsbyggnad som till sitt beteende.
Polarvargen jagar i flockar och deras huvudsakliga byte består av ren och myskoxe, men de jagar
även mindre djur som hare och lämmel.
Den tål väl extrema förhållanden och klarar sig såväl i den arktiska kylan som i polarvinterns mörker.
Den lever i flockar på 2 - 20 individer som i regel består av alfaparet och dess senaste avkomma.

Ensamma polarvargar är oftast unga hannar, som är ute och letar efter ett eget revir.
Polarvargen är en av två vargarter som har lyckats behålla sitt ursprungliga utbredningsområde
beroende på att människor har svårt att leva i arktiska områden. Eftersom den aldrig blivit jagad
av människan är den inte heller skygg. Hellre än att fly för en människa, förblir den stående på sin
plats och stirrar på människan.
Polarvargen är i regel helt vit med undantag av nospartiet. Nyanser av grå och rödbrun färg kan i
vissa fall hittas på ryggpartiet och nosen.
Övriga vita vargar är med största sannolikhet sk. hybrider.
Den iberiska vargen
Den iberiska vargen (Canis lupus signatus), även kallad för den spanska vargen, lever i norra Portugal
och Spaniens nordvästra hörn. Denna varg domineras av den bruna färgen även om det förekommer
mörkare varianter. Ungar präglas av grå färg på vintern medan färgen på sommaren övergår till den

Bild 7. Iberiska vargar [34]

mera karakteristiska mörkbruna färgen.
Denna underart utvecklades under den senaste istiden då den Iberiska halvön isolerades av en isbarriär över Pyrenéerna, som sträckte sig från Biscaya bukten i väst till Medelhavet i öster.
I övrigt finner vi från gråvargen bekanta egenskaper hos den iberiska vargen.
1. De vita fläckarna på kinderna, som emellertid inte sträcker sig lika långt bakåt som hos gråvargen.
2. De svarta vertikala ränderna på frambenen som ofta är klart synliga.
3. Den tjocka vargaktiga pälsen runt halsen.
4. Den svarta svansspetsen.
Flera av de för vargar karakteristiska dragen syns klart hos den iberiska vargen och därför har den
också erhållit namnet signatus, dvs. stämplad eller signerad. Den iberiska vargen är klart mindre än
gråvargen. Hannar väger högst 40 kg och honor mellan 20 och 30 kg.
Dessa vargar lever i små flockar som livnär sig på rådjur, hjortar, hare och i viss mån vildsvin. Vissa
flockar har börjat specialisera sig på får och hundar, vilket förorsakat våldsamma protester bland
fåruppfödare i Spaniens norra delar och gränstrakterna mot Frankrike.
Det finns också misstankar om att aktivister flyttat blandningar av italienska vargar och gråvargar

till gränstrakterna mellan Spanien och Frankrike. Dessa misstankar baserar sig på det faktum, att det
finns kända varguppfödare i Frankrike, som specialiserat sig på detta och på storleken av de vargar
som avlivats i trakten. Ett möjligt bevis på att flera iberiska vargar blivit uppfödda i djurparker är,
att en veterinär i Grenoble undersökt döda vargar, som blivit vaccinerade mot valpsjuka (Canine
distemper virus, eller CDV).
Den italienska vargen
Den italienska vargen (Canis lupus italicus) klassifierades år 1921 av Giuseppe Altobello som en
egen underart till Canis lupus. Till en början avslogs hans klassifisering av den italienska vargen,
men år 2000 gjordes en detaljerad morfologisk studie där man fann flera för underarten specifika
egenskaper och Altobellos klassifisering accepterades.
Arten isolerades från övriga europeiska vargar för 18000 år sedan, då inlandsisen täckte så gott som
hela Europa. Apenninerna och området österom nuvarande Rom utgjorde på den tiden vargens
viktigaste levnadsområden.
Studier visar, att den italienska vargens population består av små isolerade grupper, som lever
splittrade på bergskedjor med lite utbyte mellan dessa. Vissa observationer antyder att grupperna är

Bild 8. Italienska vargen

små, oftast 2-4 individer med ett revir på 200-400 km2. Dessa vargar är nattdjur, som erhåller 60-70%
av sin föda från soptippar och undviker kontakt med människan. De huvudsakliga konflikter mellan människa och varg uppstår då vargar attackerar husdjur eller korsar sig med vilda hundar. [36]
Den italienska vargen är fridlysta sedan år 1976 och populationen har ökat, men förändringar i
jordbruksmetoder har ökat riskerna för attacker på boskap. Naturliga bytesdjur har återinförts i
vargens levnadsområde för att förbättra tillgången till mat.
Det största hotet mot ett långsiktigt bevarande av varg är rasblandning och konkurrens med Italiens
ca 80 000 vilda hundar. Ett avelsprogram har etableras med målet att behålla 90% av den italienska
vargens genetiska variationen under de kommande 200 åren.
Den italienska vargen är en medelstor varg med vikt från 24 - 40 kg. Längden är 100 - 140 cm och
pälsen färgsättning är grå och brun. Det finns uppgifter om svarta vargar i Mugello regionen, men
vi återkommer till dessa då vi diskuterar hybrider.
Den italienska vargen jagar som alla vargar på nätterna och livnär sig på gems, rådjur, kronhjort och
vildsvin. I avsaknad av sådana byten, inkluderar dieten även mindre djur som harar och kaniner.
En italiensk varg kan äta upp till 1,5 - 3 kg kött per dag.
Den italienska vargen har anpassat sig väl i vissa urbaniserade områden och därför återfinns också

tama djur på dess matlista.
Eftersom bytesdjurens populationer är små föder de italienska vargarna färre ungar än övriga vargar.
Flocken består av alfaparet och 2 - 3 ungar. Då en ny generation föds, flyttar den tidigare generationen till nya områden.
Gråvargen
Gråvargen (Canis lupus lupus) tillhör de nordliga vargarna och den förekommer främst i Nordamerika,
norra Asien och Europa. Denna underart är betydligt större än dess sydliga kusiner och gråvargen
kan växa till en höjd på 1 meter, en längd på 2 meter inklusive svans och de största vargarna väger
upp till 60 - 70 kg.
Ibland påträffar man ensamma vargar i naturen men den vanligaste levnadsformen är flocken eller
familjegruppen såsom man idag föredrar att kalla den. Vargens flock består av föräldraparet (alfadjuren), deras årsvalpar samt tidigare ungar. Antalet valpar beror på födotillgången - ett fenomen
som också är bekant från hundar, där uppfödare med hjälp av föda i viss mån kan reglera kullarnas
storlek. I Europa är ett normalstort vargrevir mellan 75 000 och 200 000 hektar (det vill säga drygt
tio kvadratmil i genomsnitt).
Flocken besitter ett revir, som den noga bevakar. Revir kan inte överlappa varandra, men då vargpopulationen är gles, brukar det finnas en demilitaliserad zon mellan reviren.
Gråvargen är till sin natur oerhört skygg och försiktig. Sannolikheten att man stöter på en vargflock
ute i vildmarken är oerhört liten främst därför att vargen undviker en konfrontation med människan.
Månghundraåriga erfarenheter samt observationer visar, att vargen märker varje förändring i den
invanda miljön och skräms av dessa. Denna egenskap kan i viss mån användas till att hålla skrämma
vargar från platser där de inte får finnas.
Skyggheten är emellertid en egenskap, som effektivt dämpas av att man blandar varg med hund och
åstadkommer sk. hybrider. Dessa hybrider får ett mera hundliknande beteende och förorsakar ofta
större skada bland boskap än äkta vargar gör.

Några för vargar karakteristiska drag
I detta kapitel skall vi studera den i Europa förekommande gråvargen och de för arten karakteristiska
dragen. Samtidigt bör vi notera, att de flesta av dessa drag också förekommer hos både den iberiska
och den italienska vargen.
Det kan vara svårt för den ovane att skilja en varg från en vargliknande hund eller en hybrid. Hundraser som jämthund, Sibirisk husky och Malamute kan vara mycket lika vargen till utseendet. Det
finns emellertid flera egenskaper som skiljer dem åt.
Vargspår
Vi börjar med vargspår som man ofta träffar i naturen. Ibland kan det vara svårt att skilja vargspår
från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka för att man ska kunna vara
någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora
hanvargar en spårstämpel på 10–12 cm exklusive klor. Jag brukar säga att spåren av en stor varg är
så pass imponerande, att man inte kan misstaga sig. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska
gråvargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket hundar

Bild 9, Vargspår [40]

sällan klarar. Bild 9 visar vargens spårstämpel samt spår efter en vargflock.
Vargspåren går ofta rakt och målmedvetet medan hundar brukar göra oregelbundna lovar. Vargen
förflyttar sig mest rätlinjigt och huvudriktningen behålls långa sträckor. Den ändras endast efter
vila, jakt eller besök vid resterna efter tidigare fällda djur. Forskare har konstaterat, att vargen ändrar
riktning där en stig går in i en annan skogstyp, där den når öppen terräng eller vid väg.
När vargar går i flock i djup snö, sätter de ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att
det endast gått ett djur i spåret. Vill man ha reda på antalet vargar som gått i spåret, skall man följa
dessa tills de kommer till en väg. Väl ute på vägen sprider sig vargarna och de individerna faller in
i samma spår tidigast några meter efter att de lämnat vägen som de korsat. En liknande spridning
sker också då de stannar upp för att iakttaga sin omgivning.
Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens, men hos vargen är det endast alfaparet som
har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig
ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i
urinmarkeringarna och då vet man att det är varg som varit framme.
Ser man flera löpande vargar i samma flock kan man misstänka att det är fråga om hybrider. I vargflocken kan endast en tik vara löpsk.

Kroppens form
Vargen är långsträckt i kroppen och ganska låg. Hunden är kortare och högre speciellt när det gäller
vargliknande hundar. Detta ser man tydligt på bild 10, som är tagen i mörker med en IR kamera.
Djuret på bilden är en mycket varglik hybrid som endast avslöjas av svansen. Den varglika kroppen
återfinns också på djuren i bild 11, där två äkta gråvargar poserar framför kameran.

Bild 10. Vargaktiv hybrid i IR kamera

I dessa fall kan man bestämma djuret med stor säkerhet, men vi kommer framöver att se hur komplicerat det kan vara att hitta vargar bland hybrider och framför allt då man inte ser båda varianterna bredvid varandra. Som i många andra fall ger träning färdighet och därför är det viktigt att
till exempel gå in på internet och kolla bilder på olika vargar eller vad som man tror vara en varg.

Bild 10, Gråvargens profil

En låg och lång profil är också kännetecknande för taxar, men det är faktiskt tillåtet att använda
sunt förnuft och göra jämförelser mot varglika djur. Blandar man varg och tax, kommer avkomman
förmodligen att kännas igen på andra egenskaper.

Det är viktigt att studera dessa två vargar och hybriden på bilderna 10 och 11. Förutom att vargens kropp är lång och låg, ser man också att dess huvud oftast ligger under den linje som börjar
vid svanskotan och fortsätter över nacken. Endast i de fall att vargen betraktar ett föremål eller en

Bild 12. En finsk spets [15]

varelse, kan den höja på huvudet. Också i dessa fall föredrar den att ställa sig med frambenen på
t.ex en hög sten.
Vargens huvud är stort och tungt, med en bred panna, kraftiga käkar och en lång, trubbig nos. Öronen
är relativt små och trekantiga. Tänderna är kraftiga och stora och de är bättre lämpade för krossning
av ben än tänderna hos andra hunddjur. Vargen kan utöva en förkrossande tryck upp till 1034 N/
cm2 jämfört med 517 N/cm2 för en schäfer. Denna kraft är tillräcklig till att bryta de flesta ben.
Buken och svansen
Vi kan inledningsvis jämföra vargarna på bild 11 med den finska spetsen på bild 12. På bild 11 ser
vi hur vargens buklinje är relativt rak, medan vi ser att hundens buklinje på bild 12 är insnörd.
Vi ser också hur vargen släpar på sin svans, medan spetsen rullar upp den. I vargflocken kan ledaren
lyfta på sin svans, men den tar aldrig samma form som svansen på en hund utan den är alltid rak. En
lång svans som kröker sig även om den i övrigt påminner om vargens svans tillhör oftast en hybrid.
Varglika hundar har ofta en längre svans än en varg. Hybriden på bild 15 har en för vargen onormalt
lång svans. En lång svans vittnar om korsning mellan schäfer eller husky och varg.
Vargens svans slutar alltid i en svart eller mörk ända. Denna egenskap ser man ibland också hos
hundar.
Den i älgjakten så populära jämthunden kan till sin gråa färg påminna om en varg, men igen avslöjas
den av svansen, den korta kroppen och den insnörda buklinjen.
Vi ser dessutom ett för vargar karakteristiskt drag på bild 8. Det gäller bröstkorgens bredd, som hos
hundar ofta är betydligt bredare än hos vargar. Detta gör att vargarnas framfötter ligger väldigt nära
varandra [2]. Vargen är dessutom ofta en aning hjulbent på sina bakben, vilket syns när den står
stilla och betraktar sin omgivning. Ofta kan man då se hur bakre tassarnas klor pekar snett utåt.
Vargens lårben är kraftiga och ett för varghannar typiskt drag är, att man inte kan se dess penis då

den står på plats. Detta kan man tydligt se hos vargarna på bild 11.
Huvudet, ögonen, nosen och ansiktsdragen
Ett för vargar utmärkande drag är den låga pannan och vargens kilformade huvud. Detta syns speciellt
väl om man kan studera det kokta och rengjorda kraniet av en varg. Ser man på kraniet uppifrån, är

Bild 13. Profiler på olika hunddjur [15]

vargens huvud kilformat jämfört med en hund, som ofta har ett päronformat huvud.
Det är emellertid inte nödvändigt att koka och putsa skallen, för att man kan se skillnader mellan
vargar och hybrider. Vargen har en obetydlig panna och nosen fortsätter i samma riktning med
pannan. Vargens nos är också betydligt längre än hjärndelen. På bild 13 ser vi tre hundar och en
varg. Det är helt uppenbart var vargen har gömt sig.
Dessa tre hundar har en klart högre panna och kortare nos i förhållande till hjärndelen. Nosen är
inte heller kilformig, som på vargen.
Vargens ögon är alltid gula. Hybrider och hundar har bruna ögon med undantag av husky och nyfödda valpar, som har blåa ögon.
Ögonen är själens spegel och därför söker människan ofta med blicken kontakt med både djur och
andra människor. På bild 14 ser vi en "varg", som den finska tidningen "Jägaren" ville visa upp åt sina

Bild 14. En varg och tre hunddjur

läsare tillsammans med en riktig varg och två hybrider. "Jägarens" varg är den andra från vänster, nr 2.
Börja med att kolla ögonen! Vargens ögon är smala och gula (3) medan hybridernas ögon (1,2,4) är
runda och bruna. Här använder tidningen felaktiga bilder för att rikta läsarens hundvänliga känslor
mot en varg och sålunda bygga upp illusioner om ett vänligt och sympatiskt djur.
Tyvärr är det synd om den vilda vargen, när en hund används till att beskriva vargens natur och
förhållande till människan. Samma bild visar också vilken okunskap om vår natur, som återfinns
på hos allmänheten i Europa.
Dessa ansikten avslöjar en annan skillnad mellan djuren. Färgsättningen hos en riktig varg avviker

från färgsättningen hos en hybrid. De ljusa eller gråa kinderna hos vargen går aldrig upp till ögonen
utan fortsätter rakt bakåt från nosen. Vargen har en gråaktig färg på både pannan och nosen medan
färgsättningen på hundar och hybrider kan variera kraftigt även inom samma ras. Vargens gråaktiga
färg kan variera från mörk till ljusgrå, men den
återfinns alltid på samma ställe.
Hybriden längst till vänster (1) känns igen på
sina långa öron och nosen som är alltför grov
och hundaktig i förhållande till skallen. Hybriden längst till höger (4) har antagligen en aning
husky i sig och dess nos är hundaktigt kort.
En tvådimensionell bild har begränsade möjligheter att avbilda djup. Därför bör man vara
ytterst noga när man försöker beskriva vargens
huvud från en bild tagen framifrån.

Bild 15. En äkta hybrid

Bild 16. Kolla de svarta ränderna

På bild 14 ser vi hur hybridernas nos är kort
och tjock jämfört med vargens nos, som är
kilformad och utdragen.
Vargens öron bör också användas till att skilja
åt vargar från hybrider. Den äkta vargen har
korta och triangelformade öron (se bild 10)
som upptill är avrundade jämfört med hybrider, som ofta men inte alltid har spetsiga öron.
Extremt långa och svarta öron återfinns hos
vargar med schäferblod. Schäferns öron ser vi
tydligt på bild 13.
På bild 15 ser vi en äkta hybrid fotograferad på
Kuusamo storviltscentrum i Finland. Vi vet att
detta är en hybrid, så den frågan behöver inte
diskuteras. Bilden visar hur både vargaktig och
hundaktig en hybrid kan vara.
Trots hybridens varglika utseende, avslöjas den
av nosens förgsättning, den uppsnörta buken
samt öronen. Också den höga pannan och de
långa benen i förhållande till kroppens längd
avslöjar att det är fråga om en hybrid.
Bilden avslöjar däremot inte färgen på ögonen,
men de ser inte varglika ut.
Vargens framben

Bild 17. Klornas färgsättning

På bild 16 finner vi en svart rand på vargens
framben. Den bör finnas i olika nyanser på så
gott som alla äkta vargar, men kan även finnas
på hybrider. Bild 16 visar frambenen av en äkta
varg till vänster och frambenet av en hybrid
till höger. Vi ser här hur en hybrid trots en
avvikande färgsättning kan ärva ett drag från

en äkta varg.
Tassar och klor
Har du turen att komma väldigt nära inpå en äkta varg, bör du kolla dess klor. Samma bör göras
om du undersöker en vargpäls. Den äkta vargens klor är utan undantag svarta. Vita eller gula klor
samt klor med ljussa strimmor ser man bara hos hybrider. Samtliga klor bör kollas, för det räcker
med att en klo har avvikande färg. Över 90 % av hundarna har ljusa klor.
På bild 17 ser du de ljusbruna klorna på en hybrid. Vargens klor är stora och starka, för den använder
sina klor till att slita upp sitt byte. En hund använder för det mesta sina klor till att skrapa på dörren
eller gräva gropar i backen.
Vargens tassar är betydligt större och bredare än hundens även om dessa två djur vore
lika stora. Den lilla tassen och den ljusa
klorna avslöjar, att benet på bild 17 tillhör
en hybrid.
Vargens höjd och vikt
Den äkta vargen är otroligt stor! De största
fällda vargarna i Finland vägde över 60 kg,
men variationen är stor. En hanne väger i
regel 45 - 60 kg och en hona 30 - 40 kg. En
varg kan vara upp till två meter lång inklusive svans och en meter hög. Den är absolut
inget keldjur att hålla i famnen.
Få hundar når upp till dessa dimensioner.
Vi kan jämföra vargen mot en schäfer, som
maximalt blir ca. 40 kg tung och 60 cm hög.

Bild 18. Vanlig färgsättning

Dessa fakta förvrängs sedan av att våra
skogar vimlar av hybrider, som till sin vikt
och höjd oftast kan jämföras med vanliga
hundar. Vid gränsen mot Ryssland fälldes en
"äkta varg", som vägde 23 kg. Den bar på sig
ett GPS -band, som viltvårdsmyndigheterna
hade försett den med utan att ens reagera
på "vargens" storlek och utseende. Jägarna
ansåg att detta djur var en hybrid.
Vargens färgsättning
Vi inleder med bild 18 där vi ser en ensam
varg - det är faktiskt från en djurpark. Här
ser vi igen hur lång och låg en varg är. Vi ser Bild 19. En mörkare variant
också den för vargar typiska färgsättningen.
Från nosens spets till kinderna finns ett ljust eller vitt område, som ligger såsom en haklapp på
vargens hals. I övrigt är huvudet grått och följer samma färgschema som ryggen. Vita fläckar runt
och ovanför ögonen vittnar om sibirisk laika. De sydeuropeiska vargarnas har samma färgschema,

men de ljusa färgerna är mörkare.
Mot magen och benen övergår färgen till gulbrun eller mörkbrun. Speciellt de Sydeurpeiska arterna
har relativt mörka ben jämfört med den nordeuropeiska gråvargen.
Alla vargar som härstammar från den europeiska kontinenten har en svart strimma på frambenen.
Denna syns tydligare på de sydeuropeiska vargarna men är ofta klart synlig också på gråvargen.
Som vi redan tidigare nämnde, är vargens svansspets i regel svart.
Vargens nyanser
På bild 19 uppträder en mörkare varg. Trots att färgen är mörkare märker vi hur färgsättningen
behåller sitt schema. Den gråbruna pannan övergår till mörkgrå färg och ryggens gråa nyanser blir
mörkare. Här behåller vargen sin karakteristiska färgsättning, där den mörka eller mörkgråa ryggen övergår till en ljusare mage med nyanser av brun färg på benen. Den mörka eller svarta randen
återfinns på båda frambenen. På samma sätt ser vi hur den ljusa delen av underkäken och halsen
återfinns trots den mörkare färgen.
Svarta och vita vargar
I bland stöter man på helt svarta vargar i naturen. I Värmland, Sverige avlivades år 1801
en flock på fem svarta vargar. Svarta vargar
förekommer sällan i Eurasien, där interaktioner med hundar har minskat under de senaste
tusen åren. Däremot är svarta exemplar vanligare i Nordamerika, och ungefär hälften av
vargarna i Yellowstone National Park är svarta.

Bild 20. En svart "varg" och en grå hybrid

Den svarta färgen är emellertid inte typisk för
vargar, utan tyder alltid på hybrid, dvs. blandning av hund och varg. Detta har konstaterats i
en undersökning gjord i USA av University of
Standford och University of California.

Den svarta "vargen" på bild 20 är en hybrid som "stötte på patrull" i Ryssland tillsammans med en
varglikare hybrid.
Om vi håller oss inom gråvargens släkt, så finns det inte heller vita vargar. En albinovarg är alltid
blind vilket naturligtvis skapar problem med både jakt och föda.
Vita vargar tillhör släktet Canis lupus arctos, dvs. den kusin till gråvargen, som lever i Norra Ryssland,
Kanada och Alaska.
Vargens päls
Den grå vargen har en mycket tät och fluffig vinterpäls med kort bottenull och ovanpå den finns
långa, grova hårstrån. Vargen fäller det mesta av bottenullet på våren. Långa och grova hårstrån finns
också på den främre delen av ryggen och framför allt på nacken. Speciellt långt är håret på axlarna.
Öronen är täckta av korta hårstrån, som starkt skjuter ut från pälsen. Vargens vinterpäls tål hård
kyla och vargar i nordliga länder kan skydda sig mot kyla ner till -40 ° genom att placera sin nosar
mellan de bakre benen och täcka sina ansikten med svansen. Vargens päls isolerar bättre mot köld
än hundens päls och den samlar inte heller is när varm andedräkt kondenseras mot det. Vargens
hårstrån kan vara upp till 70 mm på ryggen men håret på axlarna överskrider i regel inte 100 mm.

Vargens huvud
Oftast fotograferas en varg på ett sätt och ur en vinkel, som inte återger skallens rätta form. Sannolikt beror det på de omständigheter under vilka vargen fotograferas. Felaktig belysning minskar

Bild 21. Vargens kilformade huvud

möjligheten att återge djup framför allt då man är tvungen att använda kraftiga teleobjektiv. På bild
21 ser man tydligt hur kilformade vargharnas skallar är.
Ögonen och ansiktet är den kontaktyta människan söker då hon värderar ett djur eller en annan
människa. Det gör också att dessa organ används till att skapa sympatiska eller otrevliga uppfattningar om vargens karaktär. Ett exempel på detta fann vi redan på bild 14.
I vilken grad vargens huvud ger rätt bild om vargens karaktär och förhållande till människan får
var och en själv avgöra. En varg tilltalar
människan med föreställningar filtrerade
genom inlärda (miss)uppfattningar om den
natur vi lever i.
Vargens skelett
Skelettets struktur bekräftar allt det vi
tidigare konstaterat om vargens utseende.
På bild 22 ser vi skelettet av en gråvarg på
den övre halvan och skelettet av en hund
på den undre halvan. Då man lägger "kött
på benen" är olikheterna slående.
Vargens svans pekar rakt ner medan
hundens svans oftast böjer sig lätt bakåt.
Beroende på typ av hund varierar bågens
storlek och svansens längd hos hunden.
Bröstet och revbenens form talar sitt tydliga språk. Vargens kraftiga revben och
bröstkorg gör att buken inte är lika insnörd
som hundens buk.
Vargens låga höften får dess bakben att
te sig bredare och kraftigare än hundens

Bild 22. Skelettet av en varg och en hund

bakben och därför brukar jag också säga, att hanvargars penis inte får synas.
Vargens skalle är betydligt kraftigare än hundens skalle och vi kommer att studera den ingående i
följande kapitel.
Vargens kranium
Kraniet hos ett hunddjur avslöjar snabbt om det är fråga om en varg, en hybrid eller en hund. Den
estniska forskaren Mati Kaal har år 1983 kommit ut med en detaljerad studie om vargars och hundars
kranier. Vargforskaren Maija-Leena Wallén på Ilomantsi forskningsanstalt i Finland har på 1990 -talet
dokumenterat Mati Kaals studier med hjälp av kranier från äkta vargar, tyska schäferhundar, karelska
björnhundar och en jämthund. Från dessa dokument har jag lånat nedanstående beskrivningar.

Bild 23. Studie av kranier.

1. Vargens kranium är massivare än hundens och dess ansiktsdel är längre än hjärnan på grund av
den långa kilformade nosen (D1).
2. Vargens hjässkam är kraftigare än hundens (D3) och kraniets profil rakare och mera kilformad
än hundens (D1).
3. Kilbenets främre del är rakt hos hunden och stegformat hos vargen (A4).
4. Bakre delen av plogbenets botten framför kilbenet är rakt hos hunden och sågkantat hos vargen
(A1).
5. Öppningar bakom klippbenen är ovala eller droppformade hos hunden och avlånga hos vargen
(E2). Vargens klippben är massivare än hundens (E1).
6. Öppningarna C2 och C3 (foramen supramastoideum) är klart synliga och runda hos vargen. Hos

hunden har den växt ihop och kan möjligtvis ses från sidan.
7. Överkäksbenets vingformade ben är hos vargen trubbig medan hundens är långt och krokigt

Bild 24. Två kranier fotograferade bakifrån.

(A2, A3).
8. Vargen har en klar skåra bakom hjässkamen. Hos hunden saknas denna skåra (C1). På denna
bild saknas skåran, men den syns på bild 22.
9. Avståndet mellan hörntänderna på underkäken är betydligt mindre hos vargen än hos hunden.
I regel räknar man med att avståndet mellan vargens hörntänder motsvarar bredden av två
hörntänder (B).
För dessa bilder har jag använt riktiga skallar och fotograferat dessa utgående från Maija-Leena
Walléns och Mati Kals instruktioner.
En jämförelse av två kranier
Vi fortsätter med kranierna på bild 25. Dessa kranier har jag fotograferat och med ett bildhanteringsprogram placerade på samma bild. I denna jämförelse upptäcker vi också på hur låg kunskapsnivå
den vargforskningen ofta befinner sig. Kraniet till vänster (A) tillhörde en varg, som fälldes i Savukoski, Finska Lappland. Kraniet till höger (B) tillhörde en varg fälld i Nedervetil, Finland år 2011.
Vargforskare har i sina analyser konstaterat, att varg B är en "äkta finsk gråvarg" trots att den var
relativt liten och "hundaktig". Hur enkelt är det inte att bevisa, att det sannolikt bara var fråga om
en "äkta finsk gråhybrid". Kanalen oramen supramastoideum är synlig hos varg A (A1) men inte
hos varg B (B1). Varg A har en tydlig skåra bakom hjässkammen fossa nuchalis mediana (A2) som
däremot saknas hos varg B (B2). Med denna enkla analys kan man påstå, att varg B har åtminstone
två hundaktiga drag, dvs varg B är högst sannolikt en hybrid. Vi bör dock notera, att de båda klipp-

Bild 25. Profilen av tre olika skallar. Den nedre halvan av bilden visar skallen av en äkta gråvarg

benen på "varg" B är stora, vilket visar, att det inte är fråga om en renrasig hund.
Tre skallar - en varg

Bild 26. Tre kranier uppifrån, en hund, en hybrid och en varg

Som utgångspunkt för vår första jämförelse på bild 25 har jag tagit en sannolik men bild på ett
kranium av en hybrid, skannat med ett 3D -program. Detta kranium jämför jag mot en 3D bild på
ett hundkranium, som används av Bristols universitet och hittas på internet [3]. Som tredje bild har

jag ett kranium på en äkta gråvarg, som jag fotograferat.
På bild 25 ser vi längst bak kraniet av en äkta gråvarg, i mitten återfinns hybridens kranium (det
mörkare) och främst hundens kranium (det ljusare). De tre kranierna är placerade på varandra för att
möjliggöra en jämförelse av profilerna. Vi ser direkt hur kraftig hybridens hjässkam (crista sagittalis)
är jämfört med hundens. Detta skulle tyda på att hybriden faktiskt har några droppar vargblod i sig.
Trots detta ser vi att hybridens profil klart innehåller hundaktiga drag, som inte är karakteristiska
för vargar. Bland annat finner vi en kort och en aning uppåtriktad nos samt ett nosparti, som inte
är längre än den övriga skallen.
På bild 26 ser vi de stora skillnaderna mellan dessa kranier. Hundens skalle är liten jämfört med både
hybridens och vargens skallar. Att hybriden innehåller varg är uppenbart. Vi noterad dess kraftiga
hjässkam, de kraftiga zygomatiska bågarna och den kilformade profilen. Däremot ser vi även på
denna bild hur kort nosen är.
Hur som helst är det inte så enkelt att dra slutsatser på basen av skannade bilder. Problemet med dessa
är, att en massa små detaljer förblir gömda. Jag har inte heller haft tillgång till hybridens underkäke,
där flera av de för vargar och hundar karakteristiska dragen återfinns. På bild 25 ser vi dessutom
hela kraniet av den äkta vargen och här ser man tydligt vargens kilformiga och kraftiga skalle även
om bilden är tagen snett från sidan.
Det är helt klart att frågan om äkta vargar och hybrider inte kan lösas på detta sätt. Vad jag emellertid
vill bevisa är, att vi står inför ett enormt problem med vår nuvarande Europeiska vargpolitik. Våra
myndigheter kan inte skilja mellan vargar och hybrider - kanske inte heller vill göra det. Allmänheten i sin tur ser alla hundaktiga djur, som springer runt i skogar och byar som små söta vargar.
Den stora frågan är, hur skall vi kunna bevara gråvargen, när vi redan tillåtit en omfattande blandning mellan hund och varg.
Såsom dr Erkki Pulliainen har konstaterat [1] kommer hybriderna att radikalt förändra vargens beteende och detta vore en katastrof för den Europeiska vargen samt ett säkert steg mot total utrotning.
I själva verket ser det ut som om hybriderna skulle ha förändrat "vargflockarnas" beteende och detta
stödes av de iakttagelser, som gjorts på varg- eller hybridrika orter i Finland.
Vargvalpar respektive hundar
Dr Erik S Nyholm besvarade min fråga om hur vargvalpar skiljer sig från hundar med ett enkelt svar.
Om du placerar en hundvap och en vargvalp på golvet, försvinner vargvalpen direkt in i rummets
mörkaste hörn eller under närmaste soffa.
Vad han med detta ville säga var, att vargen från födseln är otroligt skygg och människorädd. Det

Bild 27. En valp 17 juni och 2 juli

är däremot varken hundar eller hybrider. Han var också noga med att understryka det vargaktiga
utseendet hos valpar. Både päls och färgsättning börjar vid 4 månaders ålder påminna om fullvuxna

vargars. De enda kroppsdelar som hos valpar utvecklas i annan takt än den övriga kroppen är dess
tassar. Vargvalparnas tassar är oerhört stora i förhållande till hundavalpars tassar. Tassens storlek
har inget med omgivningen att göra, utan stora tassar återfinns hos alla
europeiska vargarter. Bild 27 visar upp en sannolik hybridvalp och här
kan man tydligt se hur ögonen byter färg under en period på 7 - 8 veckor.
Valpen är fotograferad den 17 juni samt den 2 juli. Samma process med
ögonens färgsättning återfinns hos riktiga äkta vargar. Bilderna är tagna
av Gisela Müller.

Bild 28. En hybridvalp

Frågan om valparna är äkta eller korsningar ser man framför allt på
deras ögon och öron. Bild 28 visar en bild på en hybridvalp tagen 1997
i Tohmajärvi, Finland av U-P Kinnunen. Jag har tillsammans med fotografen studerat både denna valp och dess syskon på flera videofilmer
och domen är entydig - det är fråga om en medlem av en hybridflock
livs levande ute i naturen.

Sanningen om denna valp avslöjas både av dess öron och dess ögon. Den har både stora hundaktiga
öron och bruna ögon, vilket inte stämmer för äkta vargar.

Vargen och människan
Den värdefullaste forskningen om vargens förhållande till människan har gjorts i forna Sovjetunionen. Sovjetisk forskning baserade sig på observationer gjorda i naturen och interjuver av personer,
som haft kontakt med varg. Nutidens forskare tillbringar det mesta av sin tid vid datorer och läser
av GPS koordinater om vargarnas rörelser. Vargarnas släktskap och föda utreds med hjälp av DNA
-analys. DNA -analysen bör inte förringas, men vi bör vara medvetna om det faktum att DNA -analys
inte t.ex kan svara på fråga hur vargen väljer ut och fångar sitt byte.
Som jag redan tidigare framhållit, är vargen oerhört skygg och så länge ett begränsat jakttryck finns,
undviker den alltid kontakt med människan. En annan viktig faktor som påverkar dess förhållande
till människan är populationens storlek i förhållande till bytesdjurens population. Välmående vargar
som lever mitt bland kraftiga klövdjurspopulationer tränger sig inte in på människans revir, men efter
att den naturliga födan minskar samtidigt som populationerna stiger, ökar också konfrontationerna
mellan varg och människa. En växande population inom ett begränsat område tränger flockarna
närmare bebyggda områden i synnerhet då inget jakttryck mot dessa vargar finns.
Vargarnas försiktighet och skygghet kan effektivt utnyttjas för att hålla borta vargar från t.ex. bebodda
platser. Vargen närmar sig människan eller boskap långsamt och efter flera veckors intensiva studier.
Man har studerat vargar som besöker kadaver och upptäckt, att så snart det sker en liten förändring
i kadavrets omgivning, slutar vargarna att besöka det och återgår till att studera omgivningen på
nytt. Efter flera veckors studier återkommer de försiktigt till kadavret. Det har till och med noterats,
att vargar slutar för en tid att attackera boskap, om boskapen flyttas från sin hage till skogen där
vargarna håller hus - vargarna förstår inte att det är fråga samma byte i en ny omgivning.
Denna försiktighet återfinns inte hos hundar.
Vargar och hundar
Den ungerska forskaren Adam Miklosi har undersökt hundens respektive vargens förmåga att
kommunicera med människan [8]. Forskningen delades upp i två olika delar och där användes
vanliga tama hundar samt vargar, som växt upp tillsammans med hundarna. Under testens första
del undersökte man hundars och vargars förmåga att tolka människans kroppsspråk, dvs. gester
och mimik. Man placerade en matbit i ett av två tomma kärl. Därefter pekade forskaren från olika
avstånd på det kärl, som innehöll matbiten. Vargarna fick ledda av gesten välja det kärl det trodde
innehöll matbiten. Ju längre forskaren stod från kärlet, dessto svårare hade vargarna att uppfatta
gestens betydelse. När forskaren till slut rörde kärlet med handen, gissade vargen i 80 % av fallen
var matbiten fanns.
Resultatet av detta försök tolkades så, att vargen helt ignorerar människan som en möjlig samarbetspartner och endast då människan står bredvid kärlet, kan den eventuellt uppfatta gestens betydelse.
I försökets andra del fick både hundarna och vargarna i uppgift att ta sin mat från ett slutet fat. Denna
uppgift var omöjlig att lösa och därför behövde djuren hjälp av människan. Här upptäckte forskarna
snabbt, att hunden närapå omedelbart ser det hopplösa i uppgiften och vänder sig mot forskaren i
ett försök att få hjälp. Vargarna fortsatte däremot utan att förvänta sig hjälp av människan.
Resultaten av dessa tester tolkades så, att den sociala kontakten mellan hund och människa är en
följd av evolutionen och en del av ett komplicerat kommunikationsschema. Eftersom vargen alltid
levt utan och oberoende av människans närvaro, har inget sådant samspel utvecklats. Av detta följer,
att en varg aldrig med sin blick signalerar om varken önskan, kärlek eller sympati. När en varg ser
en människa i ögat, är det bara fråga om en enkel värdering mellan att
försöka taga makten, fly eller äta.

Misstolkning av människans och vargens relation har lett till minst sagt skrämmande experiment
såsom projektet "närkontakt varg" i Kolmårdens djurpark i Sverige. Där gavs små barn en möjlighet
att betrakta vargar på nära håll i djurparken. Barnen kunde klappa vargarna på ryggen och betrakta
dessa inne i hägnet. Trots att flera riskfyllda incidenter noterats, som tydligt visade att vargarnas inte
var keldjur, tilläts detta experimet att fortsätta.
Det kunde kallas för en modern version av rysk roulette, där småbarn utsattes för enorma risker.
Som "tur var" slutade det hela sommaren 2012 i att vargarna till slut uppfattade människan som ett
tryggt byte och dödade en kvinlig djurvårdare i stället för oskyldiga barn.
Officiellt kommenterades incidenten med ordern: "Något måste ha gått fel. Det här är inte ett
normalt beteende av de vargar jag träffade. De älskade sina vårdare."
Flera forskare säger däremot, att vargen agerade helt normalt
Ett försök att tämja en varg är oftast dömt att misslyckas. Det bästa beviset för detta är, att vargar
aldrig ses på föreställningar där olika djur och deras uppfödare visar upp sina konster. Det som lyckas
med en björn, en tiger, ett lejon eller en säl, misslyckas med en varg. Vargen tolererar människan,
men något "vänskapsband" uppstår i inte.
Tyska biologen Erik Zimen har försökt att träna upp vargar som slädhundar. Även om hans vargar
småningom accepterade selen och behovet av att dra släden i en rak linje, var de var ytterst opålitliga,
eftersom de kämpade för personligt utrymme. Då de tröttnade, började de ignorera kommandon
och blev distraherade av andra djur.
Om man däremot blandar in hund i vargen, kan man åstadkomma hybrider, som erhåller delar av
hundens relation till människan.
Utgör vargen ett hot?
Forskning gjord av bland annat Valerius Geist, professor (emeritus) i Environmental Science vid
Calgary-universitetet i Kanada, har visat att människans självsäkerhet och auktoritära uppträdande
är det som skrämmer vargar och andra rovdjur bäst. Att förvirra genom ljud och gester, och visa
att man inte kommer att bli ett lätt byte, är en bra taktik. Det finns exempel på en rysk pojke, som
skrämde iväg en aggressiv vargflock med att spela hårdrock på sin mobiltelefon.
Varför börjar då vargar närma sig människor? När det gäller vilda djur handlar det om tillgången
på föda. Om det blir ont om bytesdjur kommer vargens hunger och allmänna nyfikenhet få den att
söka alternativa bytesdjur.
Professor Valerius Geists sju steg eskalerar under en tid av några månader eller år. Enligt Geist är
stegen som baseras på lokala studier under år 1999, följande:
1. I reviret börjar det bli ont om bytesdjur. Tecken på detta kan vara att hjort och rådjur plötsligt
börjar upphålla sig väldigt nära ladugårdar och lantlig bebyggelse, dag- som nattetid.
2. Matsökande vargar börjar närma sig bebyggelsen nattetid.
3. Vargarna dyker upp dagtid och börjar på avstånd observera människorna i deras dagliga sysslor.
4. Mindre tamdjur attackeras både nattetid och i dagsljus och vargarna blir allt djärvare.
5. Vargarna börjar utforska större tamdjur som hästar och kor.
6. Vargarna börjar nu också gå mot människor för att sedan stanna och iaktta dem. Det som nu
kan verka som ren lekfullhet – närgånget beteende, nafsanden i byxor och jackor – är nu förstadiet till fullskaliga attacker.
7. Vargarna attakerar människor. De första attackerna är klumpiga för vargarna vet ännu inte riktigt

hur de ska gå tillväga, och många av de attackerade hinner sätta sig i säkerhet eller slå tillbaka.
I studien skriver han vidare att vargar i många attacker inte motiverats av sin hunger utan av sin
jaktinstinkt och sin nyfikenhet att undersöka ett nytt villebråd. Motsvarande systematik har inte
utvecklats av ryska forskare.

Vargar, sjukdomar och parasiter
Ett allvarligt problem är den roll vargen har i spridningen av farliga sjukdomar och parasiter. Av
dessa behandlar jag ytligt rabies, trikonós och ekinokokkós.
Rabies
För människan är rabies en livsfarlig sjukdom som sprids av bland annat vargar och rävar. Under
normala omständigheter är vilda vargar rädda för människor, men det finns flera rapporterade fall
där vargar har agerat aggressivt mot människor. Majoriteten av dödliga vargattacker har involverat
rabies. Rabiessmittade vargar utvecklar en ovanligt aggressivt beteende och de kan bita flera personer
i en enda attack. Innan ett vaccin mot rabies utvecklades, var utgången alltid dödlig. Idag kan rabies
behandlas, men blir man biten i närheten av huvudet, bör behandlingen komma igång snabbt. Till
skillnad från friska vargar som vanligen begränsar sig till att anfalla kvinnor eller barn, angriper
rabiessmittade vargar alla. Det bör också noteras, att rabiessmittade vargar alltid lämnar sin flock
och därför är det sannolikt, att dessa påträffas ensamma.
Trikonós
Trikonós eller infektion med trikiner (Trichinella spiralis) är en sjukdom som kan överföras mellan
djur och människa. Infektionen förekommer hos diverse djur i stora delar av världen, inte minst i
länder med tempererade klimat. Under senare år har enstaka fall påvisats hos vildsvin, men trikiner
kan finnas även hos andra vilda djur som björn, rödräv, lodjur och varg.
De vuxna maskarna är två till fyra mm långa. Om kött som innehåller larver (trikiner) från masken
äts av ett djur, frisätts dessa larver i mag- och tarmkanalen och utvecklas där till vuxna maskar. De
vuxna maskarna producerar nya larver, som via blodet och lymfan sprids i kroppen och vandrar ut i
tvärstrimmig muskulatur. I muskulaturen bildas sedan cystor runt larverna, och cykeln kan fortsätta.
Trikiner dödas vid upphettning av kött till minst 68°C. Beroende på djurslag fungerar djupfrysning
olika och är inte en helt säker metod. Djupfrysning fungerar inte mot den frysresistenta formen
(Trichinella nativa). [38]
Ekinokokkós
En parasit som som följer alla hunddjur i spåren är echinokockinfektionen, varav det finns två
varianter. Dels har vi Echinococcus granulosus, som sprids med varg och räv och dels Echinococcus
multilocularis som sprids av varg, räv, katt, hund och mårdhund.
Om infektionen är förorsakad av arten E. granulosus, kan sjukdomen behandlas genom att dyntblåsorna (bild 29) tas bort kirurgiskt efter medicinering med antimaskmedel. Arten E. multilocularis
orsakar en form av förgrenade dyntblåsor, som infiltrerar vävnad på ett sätt som påminner om cancer. Denna variant kan inte opereras och är svårbehandlad. Vi skall hålla oss till den mindre farliga
granulosus varianten, som i Finland kallas för älgens dvärgbandmask och jag refererar kort vad som
forskaren Kaarlo Nygren skrivit i [17].
En bandmask kräver två värddjur, ett primärt värddjur och en mellanvärd. E. granulosis kommer
via födan till värddjurets tarm där den fäster sig och börjar producera små ägg, som avges med
avföringen. Varje mask innehåller ca. 8.000 ägg.
Revirdjur som vargar märker sina revir med avföring och ofta placerar de avföringen på stubbar och
högre ställen, där lukten sprids i omgivningen. Så småningom torkar avföringen och sprids med
vinden. Varje hög av avföring sprids ca. 200 i vindens riktning och äggen kan finnas på en höjd av

maximalt 2 meter. Äggen sprids vidare av flugor, bin samt människor och djur, som rör sig i naturen.
Då en människa eller ett djur rör sig genom molnet av kringflygande ägg, finns det en möjlighet att
en del av äggen kommer in i lungorma med den inandade luften. En del av infektionerna som hittats
i älgarnas lungor, antas ha uppstått av inandade ägg. Då mellanvärden, som i detta fall är en människa eller ett djur, äter t.ex "infekterade" bär, hamnar dessa ägg i tarmen där de snabbt omformas till
larver, som penetrerar tarmens vägg och fortsätter in i blodcirkulationen. Hos människan sätter sig
75 % av larverna i levern, 22 % i lungorna, 1 % i mjälten, 0,4 % i njurarna osv. Dessa larver bosätter
sig i mellanvärdens organ och väntar på att huvudvärden äter upp mellanvärden.
E. granulosis inverkan för människan har
studerats i Rumänien under en period på
10 år. Där visade det sig att man hittade
8500 personer smittade av denna parasit
och av dessa personer avled 500 under
den pågående forskningen.
För människan är parasiten farlig och
inkubationstiden kan vara upp till 15 år
lång. Sjukdomen behandlas kirurgiskt
så, att man opererar bort den infekterade
delen.
Parasitens koppling till hybrider och
människan är uppenbar. Hybriderna
har en tendens att vistas nära bebyggda Bild 29. Dyntblåsa i levern
områden, vilket ökar smittorisken inom
området. Hybriderna har också en tendens att livnära sig på avfall i en högre grad än vargen, vilket
gör att dessa parasiter lättare sprider sig via hybrider.
Finlands historia känner till tre epidemier. På 1960 -talet rasade en epidemi bland renar i Lappland
och man fick bukt på den genom att systematiskt avliva alla vargar i området. Den andra epidemin
rasade på 1970 -talet i Ilomantsi, Finland. Då var älgstammen svårt infekterad och man var också
tvungen att avliva massor av smittade får. Även denna gång blev det stopp när man avlivade praktiskt
taget hela vargpopulationen på orten.
För tillfället håller en tredje epidemi på att utvecklas i Tohmajärvi, Finland. Denna gång är även
hybrider inblandade och en studie gjord i slutet av år 2012 visar, att ca. 40 % av områdets älgar är
infekterade. Denna gång finns det inget större intresse att stoppa infektionen, eftersom den enda
medicin som finns, är att avliva samtliga vargar och hybrider.
EU för i dag en rovdjurspolitik, som gör att denna epidemi knappast kan stoppas innan den svept
över hela Europa. Spridningen kan inte stoppas med orala läkemedel, som sprids med flyg, eftersom
mellanvärdarnas "bosättningar" inte kan nås denna väg.
Studier som gjorts av den ryska forskaren A. Rykovskij i Vitryssland visar att alla fullvuxna obducerade vargar bar på sig fullbildade bandmaskar av arten Echinococcus granulosus. Hos vargungar
påträffades denna bandmask först under hösten.
Med stor sannolikhet kommer människan att skyddas med förbud att röra sig i naturen och förbud
mot att äta bär och svampar.

Vargar, hybrider och vilda hundar
För att över huvudtaget kunna gå in på frågan om hybrider, bör dessa definieras. Jaktvårdsmyndigheten och forskarna anser ofta, att hybrider är första generationens avkomma till en vargtik och en
hanhund. Eftersom det är oerhört sällsynt att vargar och hundar korsar sig i naturen har man inte
heller ansett, att frågan om hybrider är relevant. Även vargforskarna i det forna Sovjet vittnar om
flockar bestående av vilda hundar som konkurrerar om reviren med vargflockarna. Rasrena vargar
och hundar trivs sällan tillsammans.
Vad jag emellertid vill diskutera är följande generationers hybrider, dvs vargliknande djur som
innehåller anlag från tidigare korsningar av hund och varg. I de flesta fall har människan haft sitt

Bild 30. Hybridisering i två generationer

finger i detta spel då hon velat skapa vargaktigare sällskapshundar eller för vissa ändamål "skräddarsydda" brukshundar. Då dessa hybrider rymmer eller släpps fria, är vägen öppen för fortplantning.
Oftast fortplantar sig dessa hybrider utan problem med vilda vargar och på detta sätt närmar sig
det hundaktiga utseendet vargarnas utseende, men flera av de hundaktiga karaktärsdragen består
och lärs vidare. Samma tendens ser man hos hundraser som korsats med varg och sedan korsats
tillbaka med hund. Även dessa "hundar" behåller en del av de för vilda vargar typiska egenskaperna.
På bild 30 har jag förenklat beskrivningen på hur hybridisering uppstår. Den första generationen av
hybrider skapas så gott som alltid med människans hjälp.
Avkomman återspeglar tydliga hundaktiga drag och vi kallar denna för F1 (generation 1).
Efter detta är det fritt fram att korsa avkomman från F1 med antingen vargar eller hundar. Korsar
man den tillbaka med hundar, kan man åstadkomma en hundras, som innehållar en droppe varg.
Släpps dessa F1 hybrider däremot ut i skogen, kan de korsa sig med varg och det uppstår en mera
varglik generation 2 (F2). I fortsättningen behåller avkomman i de följande generationerna F3 till
Gn alltid en droppe hundblod som känns igen av ljusa klor, lång och eventuellt uppåt krökt svans

eller ett hundaktigt nosparti. I vilken mån dessa drag fortsätter att synas i DNA -analysen är okänt,
men sannolikheten är stor, att DNA analysen inte
efter tre till fyra generationer kan skilja mellan varg
och hund om man inte har tillgång till DNA från
stamträdets tama förfäder.
På bild 30 / F2 har jag visat upp några drag, som
vittnar om hund i tidigare generationer.
•

djur a har krökt svans

•

djur b har hög nacke och krökt svans

•

djur c påminner om en varg, men har kanske
vita klor och bruna ögon

•

djur d har en hundaktig nos

Helt teoretiskt sett är alla fyra 75 % vargar!
För Europas vargstammar har de hybrider som
släpptes ut i skogarna, då forna Sovjetunionen
klappade ihop 1991, utgjort ett stort hot. I Sovjet
hade man blandat schäfer med varg och västsibirisk
laika med varg och dessa djur användes av gränsbevakningen mot Finland samt längs hela gränsen
mot Västeuropa.
För att förstå hur lätt det varglika utseendet uppstår Bild 31. Västsibirisk laika [39]
då man blandar laika med varg, visar bild 31 en manipulerad bild av en rasren västsibirisk laika [39].
Jag rätade ut svansen och nacken samt böjde ner
huvudet. Slutresultatet blev en varglik laika i den
undre halvan av bilden. Trots denna lilla manöver
avslöjas fortfarande hunden, men vad händer när
blandningen sker ute i varghäktet och därefter
blandas upp med mera varg i skogen.
De spetsiga öronen, den hundaktiga nosen, det
lilla huvudet och den ljusa färgsättningen kommer troligtvis att bestå, men ut i naturen kommer
säkerligen också sådana individer, som ärver det
mesta av sitt utseende från vargar, vilket kommer
att försvåra arbetet med att bevara vargstammen
i Europa.
Korsning av västsibirisk laika och gråvarg gjordes
i Kirov och därför har dessa hybriderna kallats för
"Kirov hybrider". I början av 1990 -talet försvann
dessa hybrider ut i de stora skogarna och vidare till
bland annat Finland och Sverige.
Bild 32. Kirov hybrid [13]
Kirov hybriden uppvisar en färgsättning, som är
okänd för rasrena vargar, men tyvärr alltför ofta
ingår i färgsättningen hos vargar i hela norra Europa.
På bild 32 ser vi en Kirov hybrid uppställd på Darwin museet i Moskva. Bilden är tagen av Eirik

Granqvist.
Vi känner i detta fall igen laikans öron och färgsättning samt den hundaktiga pälsen. Huruvida denna
hybrid haft gröna ögon kan inte avgöras här, men ögonen är i övrigt hundlika.
Hybridisering, avsikt eller misstag
Det som man emellertid glömmer eller medvetet strävar till är att man genom en långvarig hybridisering skapar vargpopulationer, som är bättre anpassade till de Europeiska urbana miljöerna.
Detta är alltså oftast fråga om avsiktlig handling och en målmedveten strävan till att förstöra den
äkta vargen.
För alla de människor som vill värna vår natur är det viktigt, att vi reagerar för sådana yttre egenskaper, som vittnar om hundblod. Med hundblodet följer automatiskt egenskaper i vargarnas beteende,
som skadar den vilda vargens relation till människan och
fördjupar de konflikter i sammhället, som vargen redan skapat.

Kända korsningar
Saarloos wolfhond
Saarloos wolfhond togs fram av holländaren Leendert Saarloos, som ville utveckla den ultimata
arbetshunden. Han korsade under början av 1920 -talet en schäferhane och en vargtik från Diergaarde Blijdorp i Rotterdam. Saarloos ansåg att tamhundens domesticering gått för långt, vilket lett
till degeneration. Sedan korsade han valparna med schäferhundar. Härmed uppstod en ras, som
innehöll 25 % varg [5].
Under den fortsatta aveln förlorades emellertid de rätta egenskaperna. Från 1942 och fram till sin död försökte Saarlos få
sina hundar, som han kallade europeisk varghund, godkända
som ras av den nederländska kennelklubben Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland, men hundarna ansågs alltför
inavlade och skygga.
Saarloos wolfhond räknas idag som en ren sällskapshund med
framträdande drag av ursprunglig natur. Den är en reslig, energisk och kraftfull hund, som är uppmärksam, självständig
och reserverad.
År 1981 godkändes rasen slutligen av den internationella hundorganisationen och fick namnet efter sin skapare.
Saarloos wolfhond är en medelstor hund, vars höjd är 60 - 70
cm och vikt 25 - 35 kg.
Till sitt yttre påminner hunden om sina vilda förfäder. Ett för
vargar typiskt drag, som hunden ärvt av sina förfäder är skygg- Bild 33. Saarloos wolfhond[5]
heten. Den är väldigt reserverad mot främmande människor
och även mot främmande föremål i sin omgivning. Dessa egenskaper har gjort hunden till ett sällskapsdjur i stället för en brukshund [6]. På bild 33 och 34 kan vi se typiska representanter för rasen
[5] ja [6] och vi skall undersöka dessa en aning nogrannare.
På bild 33 ser vi den klart insnörda buklinjen samt de långa och spetsiga öronen. Vi skymtar den
svarta randen på hundens framben, men nosens färgsättning är inte typisk för vargar. Saarloos

Bild 34. Saarloos wolfhond, ansiktsbilder [6]

wolfhond på bild 33 är både hög och kort, vilket vittnar om hundblod.
På bild 34 ser vi "ansikten" av tre olika representanter för rasen. Hundaktigheten ses tydligt hos samtliga tre hundar. De stora och kraftiga öronen har ärvts från schäfern och det samma gäller ögonen,
som är klart hundaktiga. Endast hunden längst till höger har svaga varglika drag i sina ögon. Dessa

hybrider kan endast klassas som rasrena vargar med hjälp av dagens DNA-analys.
Saarloos wolfhond är ett levande och skällande bevis på att man inte trots en närapå 100 år lång
förädling kan arbeta bort vissa karaktärsdrag, som ärvts in från gångna tiders förfäder. Med detta
avser jag framför allt vargens skygghet.
Samma gäller vargar som fått i sig hundgener - de är inte längre äkta vargar.
Tjeckoslovakisk varghund
Tjeckoslovakisk varghund är en hundras från forna Tjeckoslovakien, där man på 1950 -talet inledde
ett statligt genetiskt experiment för att korsade karpatiska vargar av båda könen med schäferhundar.
Avsikten med detta var att man ville studera hur egenskaper från varg och tamhund nedärvdes från
generation till generation. År 1958 föddes de första hybriderna, som sedan korsades tillbaka med schäferhundar
och det uppstod en ras med 25 % varg och resten schäfer.
Rasen kallades för Ceskoslovensky vlcak och till det yttre
påminner den om vargen. Hunden på bild 35 uppvisar
vissa vargaktiga drag såsom svansens svarta spets och
den gråaktiga färgsättningen. För övrigt är det en typisk
hund med uppsnörd buk och en tydligt hundaktigt profil.
Öronen härstammar också från schäfern även om de är
mera varglika än på dess kusin Saarloos wolfhond.

Bild 35. Tjeckoslovakisk varghund

År 1982 blev denna ras erkänd i Tjeckoslovakien och
1999 blev Ceskoslovenský vlcak godkänd av Internationella
hundorganisationen (FCI) med Slovakien som ansvarigt
för rasstandarden [7]. Den utnämndes också till Tjeckoslovakiens nationalhund.

Dessa hundar är till sin karaktär livliga, orädda och oerhört aktiva. I sina rörelser är hunden blixtsnabb och påminner sålunda klart om vargen. För att undvika problem bör hunden från valp vänjas
vid olika omgivningar, människor och t.ex resor med bilar [7].
Dessa hundar passar inte vem som helst och gör man misstag i hundens skolning, finns det en klar
risk för problem i fortsättningen.
Denna hund är åter ett ypperligt exempel på hur de vargaktiga dragen följer med rasen i generation
efter generation. Under de 50 år dessa hundar har funnits, har människans inverkan inte avskaffar
vargaktiga egenskaper i deras beteende.
Samma gäller för vargar, som genom korsning erhållit hundblod

Hybrider, ett mål eller en biprodukt
När man på 1970 -talet gick in för att sätta ut vargar i våra skogar (det gjorde man), fanns det flera
sk. vargforskare, som insisterade på att man skulle placera ut hybrider i stället för äkta vargar. Efter
en viss tid skulle hybridernas hundika egenskaper vika undan och slutresultatet vore en äkta varg
anpassad får de tätt bebygda Europeiska länderna. Dessa tankar understöddes bland annat av den
finska vargexperten och forskaren dr Erkki Pulliainen. Lars Toverud från Norge säger i sin bok "Ulver i mosen", att hybrider placerades ut i både Norge och Sverige, då det rådde brist på äkta vargar.
Det är ju et känt faktum att både den Svenska och den Norska vargstammen består av utplanterade
vargar och hybrider. Framför allt användes korsningar av varghannar och schäferhonor för att skapa
"intelligenta och människovänliga" vargar.
Hundar blandas och man skapar oäkta korsningar, för att vissa anlag eller för rasen specifika handikapp skulle undvikas. En dylik korsning har ingen större effekt på hundar, eftersom skillnaderna raser
emellan trots allt är obetydliga. En varg avviker betydligt mera från en hund både till sitt utseende
och sitt beteende och därför medför alltid en korsning mellan hund och varg, att vargen erhåller för
sin ras främmande egenskaper, som påverkar deras beteende. De viktigaste kända förändringarna
är hybridernas sätt att bilda flockar och skapa sina revir [1]. Oftast är hybriderna mindre rädda
för människor och lär sig snabbare att umgås med människan - det är en väsentlig del av hundens
beteende. Högst sannolikt övergår hybrider snabbare än vargen från vargens normala bytesdjur till
hundar, katter, boskap och eventuellt även människor.
Den population som uppstår via dessa korsningar, domineras av ett beteende, som på lättaste möjliga
sätt garanterar föda och fortplantning av arten.
Här kommer den till sin natur skygga gråvargen oundvikligen att förlora kampen mot de tuffare
hybriderna.
Det finns forskare, som påstår att hybriderna inte klarar av den föda och de parasiter, som vargarna
lever med, utan de kommer så småningom att dö ut. Dessa påståenden tar inte hänsyn till det faktum,
att hybriderna kan eller kommer att skaffa sig en annorlunda föda och genom naturlig anpassning
vänja sig med den varglika tillvaron i våra skogar. För detta finns det rikligt med bevis och vi återkommer till dessa senare.
DNA analys och hybrider
Finns det över huvudtaget rasrena vargar i våra skogar? Hur definieras en varg? Hur ser en hybrid
ut? Påminner framtidens vargflockar om de Afrikanska byarnas hundflockar, som driver fram på
våra gatorna med samma status som heliga kor i Indien? Dessa frågor uppstår allt oftare när hybrider
och vargar förolyckas eller skjuts och tas in för DNA-undersökning. DNA är den moderna biologins
naturliga hjälpmedel, då man forskar i rasers släktskap och fastställer egenskaper hos individer. Med
DNA-tekniken vill man ge vargen ett antal egenskaper eller attribut utan att behöva flå djur, koka
skallar och framför allt, veta något om det djur man undersöker.
Allt detta beror på att man inom DNA-tekniken kan jobba med mätbara enheter och sålunda bestämma grupptillhörigheter med hjälp av statistiska analyser. För att bestämma, om ett djur är en
hund, hybrid eller varg, räcker det om man kan påvisa, att djuret tillhör "grupp varg" och kan uteslutas ur "grupp hund" och "grupp hybrid". På detta sätt erhåller man ett matematiskt riktigt svar på
frågan varg, hybrid eller hund, men vi missar en viktig fråga. Skall evolutionen ske på vetenskapens
eller naturens grunder?
Om en grupptillhörighet definieras på basen av tidigare undersökta individer och om individer, som
sägs passa in i gruppen och i fortsättningen också används till att definiera gruppen, börjar "grupp
varg", "grupp hybrid" och "grupp hund" definiera sig själv. Slutligen sitter vi med kattlika vargar små

som hundar och förvarar dessa för kommande generationer. Av detta följer direkt, att vår natur i det
långa loppet kommer att se ut precis som vår vetenskap vill att den skall se ut.
De flesta vargforskare är ense om det faktum, att hybrider inte kan särskiljas från vargar med hjälp
av DNA-analyser även om det vore forskarnas önskedröm. Parallellt med DNA-analysen krävs alltid
en morfologisk analys. Med morfologi avses lära om organismers form och uppbyggnad och denna
analys används till exempel för att bestämma om ett hunddjur är en varg, en hybrid eller en hund.
En vanlig hundutställning är ett klassiskt exempel på en "morfologisk analys". Om en DNA-analys
vore tillräcklig, kunde hundars egenspaper och utseende bestämmas av en vanlig dator och ett tillräckligt stort sekundärt minne (DVD, minneskort m.fl.) innehållande uppgifter om hundens DNA.
Några domare skulle inte behövas. På slutet vore "rasrena" hundar ett resultat av olika genetiska
experiment oavsett hur dom i verkligheten skulle se ut.
Hur kunde man skilja vargar från hundar innan DNA tekniken kom om inte .. ?

Exempel på hybrider
Ett exempel på hur DNA -databaserna definierar sig själv, kommer från Tyskland. I de Tyska gränsområdena mot Polen lever en vargpopulation, som långsamt sprider sig västerut. Denna population
härstammar ursprungligen från forna Sovjetuniuonens gränsbevakning, som skaffat sig brukshundar
genom att korsa schäfer och varg.
En del västerländska forskare kallar dessa hybrider för Lausitz vargar. Den unga Lausitz -vargen på
bild 36 visar alla tecken på blandras. Framför allt fäster man sig vid de stora örona, som inte har
något med vargens öron att skaffa. Visste man inte, att det fanns schäfer i släktet, hade man kunnat
misstänka schakal.

Bild 36. En ung Lausitz varg

Dessa Lausitz -hybrider har alltså blivit adlade till varg och får den uppmärksamhet, som en annan
vildhund knappast kunde drömma om.
Som ett bevis på hur missvisande en DNA -analys kan bli, är Danmarks "första varg", den sk. vargen
från Thy. En vildhund, som blivit upphöjd till varg eftersom forskare fann Lausitz varg i blodet.
Junseletiken
På bild 37 finner vi Junseletiken, som till allmänhetens stora förvåning av Sveriges myndighet
flyttades ett antal gånger med helikopter från norra Sverige till Mellersta Sverige bara för att finna
att "vargen" traskade tillbaka till sin "hemort". Kalaset kostade de svenska skattebetalarna futtiga 5

Bild 37. Junseletiken

miljoner kronor. På de två bilderna i bild 37 ser vi junseletiken väl dokumenterad.
Om vi återgår till tidigare fakta ser vi direkt, att det är fråga om en hybrid, med sannolika rötter i
Kirov hybriderna eller de Sovjetiska gränshundarna. Vi saknar flera varglika egenskaper och känner
igen hunden på ett antal punkter.
1. Färgsättningen är klart hundlik och påminner om de spetslika skärgårdshundarna, som återfanns
på Finska vikens kustorter före 1970 -talet.
2. En äkta varg har en klart svart svansspets.
3. Frambenen saknar vargens svarta ränder och några av dess klor är ljusa.
4. Huvudets profil på den högra bilden är klart hundaktig. På den vänstra bilden ser vi ett rävaktigt
huvud med bruna ögon.
Myndigheterna hänvisar till DNA-analyser som påvisar, att junseletiken är en "äkta finsk-rysk rödvarg".
Vi skall emellertid komma ihåg, att ett hundlikt drag gör vargen till hybrid.
Eftersom man inte i Sverige tycks intressera sig för morfologiska analyser, utan bestämmer rasens
renhet med hjälp av DNA, kan det finnas misstankar om att Sverige avsiktligt gått in för att besätta
landet med hybridflockar, som har sitt ursprung i våra hundar. Att sedan bygga upp ett jämförelsematerial från hybridstammar garanterar, att dessa hybriders avkomma i all framtid kommer att
klassas som "äkta varg".
Det finns en annan tydlig hake på junseletiken. Den påminner oroväckande mycket om den finska
Auli -vargen, som vi diskuterar senare. De DNA-analyser som påvisar att Auli är en "äkta finsk varg",
utgår med största sannolikhet från en "vargpopulation", som innehåller element från hybrider.
En varg - hund cocktail
Vårt nästa exempel kommer från en ort i Finland, där man fällde två "äkta vargar". En första blick
på "vargarna" i bild 38 talar för "äkta varg", men en nogrannare analys visar att även dessa två är
"äkta hybrider".
Nosens form, färgsättning och ögon vittar om varg, men går vi vidare till bild 39 avslöjas sanningen.
Hybridens skalle är klart päronformad och den har bruna ögon. Dessutom är hybridens öron inte
varglika utan snarare hundlika.
Den slutliga domen faller, när vi ser dessa två tillsammans med en gråvarg på bild 40.
Kolla öronen! Båda har klart svarta öronspetsar, vilket kan vara typistkt för en viss hundras men

absolut inte för en varg.
Dessa bilder bör också jämföras mot äkta vargar, som jag behandlar i slutet av detta kompendium.

Bild 38. Två "vargar"

Bild 39. Varifrån kommer öronen?

Där kan man se hur dessa huvuden klart och tydligt avviker från den riktiga vargen både till form
och färgsättning.

Bild 40. Två hundar och en varg

Det kommer troligtvis att finnas massor av människor, som i sin okunskap vill tillåta vargar med
hundlika drag i vår natur. Sällan kommer dessa människor att tänka på att felaktigheter i det yttre
tyder på otrevliga felaktigheter i hybridernas beteende. Dessa felaktigheter kommer snabbt att synas
som skällande, fridlysta och heliga vargflockar på våra gator.
Att tillåta hybrider i vår natur skulle vara ett dråpslag mot det arbete som gjorts för att bevara
den äkta vargen i Skandinavien.
En korsning av hybrid och jämthund
Vargforskare är allmänt av den åsikten, att en vargtik kan acceptera en hanhund men inte tvärtom.
Om en hanvarg träffar en hundtik, slutar samlevnaden snabbt i middagsbordet. Däremot går det
att i fångenskap korsa varg och hund. När naturen lyckats åstadkomma den första generationens
hybrider, är vägen öppen för fortsatta korsningar mellan hybrider och vargar eller hybrider och
hundar. Här bör också noteras, att den första generationens hybrider är lätt identifierade, men ju
flere generationer som uppstår efter korsningen, desto svårare blir bedömningen.
För ett antal år sedan påträffades en svårt skadad hybrid på en bondgård, där den snabbt blev avlivad.
Hybriden hade med största sannolikhet blivit sparkad av en älg och fått sin underkäke söndermosad.

Till att börja med misstänkte man att hybriden, som kan ses på bild 41, var en hund av blandras,
men tillkallade experter konstaterade snabbt, att djuret innehöll varg. Huvudet var kilformat som

Bild 41. En blandning mellan hybrid och jämthund

på en typisk varg, buklinjen var rak, svansen var varglik med svart spets och såväl benens form som
färgsättning motsvarade vargens. Eftersom den inte hade varken halsband eller spår av ett dylikt,
ansåg experterna att det var en blandning av jämthund och hybrid - ett djur som innehöll både varg
och hund. Hybriden i sin tur innehöll förmodligen sibirisk laika.
Hybrider i Ryssland
Myndigheterna i Ryssland har ofta kritiserats för landets rovdjurspolitik, men än en gång kommer
troligtvis Ryssland att vara det land, som räddar vargbeståndet.
Uppgifter från jägare bakom finska ostgränsen visar, att det finns en tydlig vilja att rensa upp det

Bild 42. En hybrid tv. och en varg th.

lokala vargbeståndet från hybrider. En aktiv jakt på hybrider pågår, men tyvärr kan dessa fly över
gränsen till Finland, där de inte riskerar bli fällda.
På bild 42 har man fällt två varglika djur (ett alfapar) varav djuret till vänster är en klar hybrid, även

om vissa varglika drag kan finnas. Djuret till höger är sannolikt en äkta varg.
Situationen i Ryssland är också lättare, för man behöver inte riskera åtal ifall man under jakten på
hybrider fäller en varg.
Danska vargar och hybrider
DNA-prøver viser, at det var en rigtig ulv, der blev fundet død
i Thy. For den danske natur er det en stor opdagelse. Vi har
ikke haft bekræftede observationer af ulve i 199 år, og det er et
dyr på toppen af fødekæden, som vi ellers ikke har mange af i
vores natur," siger kontorchef i Naturstyrelsen, Ole Markussen.
Stackars danskar, må de leva i sin tro om nya tider samtidigt
som vi i Skandinavien och Finland får önska dom välkomna
in i DNA -forskningens underbara fauna.
Här har danskarna gjort ett tufft jobb och jämfört vargens DNA
mot DNA från hybrider (vilka?), polska vargar, tyska vargar
och italienska hundar. Det blev fullträff och byrackan visade
sig härstamma från "renrasiga tyska vargar". Som jag redan
tidigare nämnde, är detta fråga om en typisk Lausitz varg, alltså
en tysk hybrid.

Bild 43. "Vargen" från Thy

Vi såg tidigare hur en äkta gråvarg borde se ut. Mot denna
bakgrund kan vi se, att färgsättningen inte stämmer och huvudets form avviker från gråvargens huvud. På undre delen av
bild 43 ser vi också Thys varg på obduktionsbordet och hela
nospartiet vittnar om hund så det skäller om det. Särskilt fäster
vi oss vid den hundaktiga pannan och underkäkens hörntänder,
som vittnar om en bred hundaktig nos. Det breda nospartiet
framgår också ur den över bilden.

Vi får bara hoppas, att Danmark inte irrar sig in på det finsk-svensk-norska spåret, med äkta vargar
i regnbågens alla nyanser. Danmark har i många hänseenden lyckats gå sin egen väg och vi får bara
hoppas, att också denna "varg" snabbt blir föremål för en morfologisk analys.
Jag fotograferade själv hybriden på bild 41 och ser flera likheter mellan den och Thys "varg".
Auli vargen - en studie
Även om många forskare envist stöder
DNA-analys som den enda forskningsmetoden,
har det visat sig, att den morfologiska analysen
inte kan åsidosättas.

Bild 44. Fel Auli [14]

Auli hette hybriden, som blev de finländska
vargvännernas martyr då den fälldes i Pöytyä,
Finland vintern 2012. Denna hybrid har varit
föremål för omfattande studier och jag vill återge några händelser, som tydligt visar hur envist
de finska myndigheterna jobbar för vargen i
alla dess kulörer.
Vilt- och fiskforskningsinstitutet (VFFI) hade
på basen av DNA-analys kunnat bekräfta, att

Auli på bild 45 var en "äkta finsk varg". En viss osäkerhet fanns trots allt och därför beslöt forskarna
från VFFI, att begära ett utlåtande av emeritus professor Valerius Geist i Kanada.
VFFI sände bland annat bild 44 till Kanada. Valerius Geist svarade snabbt, att det var fråga om äkta
vargar och på detta sätt kunde VFFI backa upp åtalet mot skytten med "förfalskade" bevis. Sanningen
kröp snabbt fram och jägarna sände de riktiga bilderna på Auli till Kanada. Dessa bilder var tagna
av både jägarna och polisen, bl. annat var bild 45 bland materialet.

Bild 45. "Vargen" Auli fälld i Finland 2012

Valerius Geist svarade:
“Jag försöker förstå er: är detta verklighet eller en bluff ? Är detta någons uppfattning om ett gott skämt?
Djuret på er bild är en söt hund, men kan under inga omständigheter kallas för varg. Om det inte är en
hund, som tillhör någon, utan är en fritt springande hund, så är det en vildhund. Eventuellt kan djuret
innehålla en aning varg, men varken pälsens struktur eller färg passar vargen. Jag är säker på att ni har
djurparker, där vargentusiasterna kan gå och kolla hur en riktig varg ser ut. Att bevara hybrider är inte
att skydda vargen! Att avsiktligt försämra vargens genetiska anlag är ekvivalent med att försöka utrota
vargen. Detta sker i varje fall på orter, där vargar attakerar hundar."
En forskare vid Uleåborgs universitet gav nyligen ett utlåtande, där hon ansåg, att Auli var en äkta
varg. Personligen vill jag inte kommentera hennes utlåtande, men det är fritt fram för samtliga läsare,
att studera detta och andra liknande fall. På bild 45 ser vi en klar hybrid.

Hybrider i vår natur
Finns det hybrider i vår natur och hur beter sig dessa? Denna fråga ställs om och om igen och svaret
beror alltför ofta mera på personliga åsikter än objektiv forskning. I Ryssland och forna Sovjetunionen
har man långa traditioner i vargforskning, även om dessa forskningsresultat lätt förbises, eftersom
de inte passar in i vår offentliga uppfattning om vargen. Forna Sovjetunionens politiska system kan
till en viss mån ha bidragit till att vargforskningen fick ett lätt inslag av inrikespolitik, men i detta
hänseende är vi inte ett dugg bättre i dagens Skandinavien. Trots eventuella motargument anser
jag, att man nogrannt bör studera forskningsresultat, som togs fram i Ryssland och Sovjetunionen.
Dessa finns översatta till svenska av skribenter såsom dr. Elis Pålsson.
Hybriden
Enligt den ryska forskaren Rjabovin [10] korsar sig oftast vargtikar med hanhundar. Han undersökte hybriders beteende i Voroneshins distrikt, där hybrider levde tillsammans med äkta vargar.
Han konstaterade, att hybrider i regel förorsakade mera skador åt jordbrukare och klövdjur än äkta
vargar gjorde. Hybriderna hade också för vana att vistas nära avstjälpningsplatser och livnära sig på
matrester och kadaver. Dessa hybrider var också orädda för människor, vilket sammanfaller med
de observationer, som gjorts på flera orter i Finland.
Krutovskaja [11] har undersökt hur människans närvaro påverkar vargars beteende. Denna undersökning gjordes med vargar, som levde i ett djurskyddsområde i trakten av Lena. Krutovskaja
kom till den slutsatsen, att vargar som blivit uppfödda av människor inte låter sig styras av henne,
utan skyggheten och rädslan för människan sitter kvar. Att leva tillsammans med människan och
anpassa sig till människans beteende är omöjligt för vargen. Vargen kan aldrig varken tämjas eller
dresseras till en "kumpan". Vargen kan endast hållas i djurparker eller på platser speciellt gjorda för
detta ändamål. Detta är en av orsakerna till att man inte ser äkta dresserade vargar på cirkus eller
dylika föreställningar.
Hybrider på jakt
Danilkin [12] har i sina studier i södra Ural kommit till slutsatsen, att hybrider favoriserar rådjur
och kronhjortar. Han bevittnade 8 fall då hybrider var på jakt efter byte och följde 26 fall i spåren.
Av dessa ledde 17 till att hybriderna tog sitt byte. En av de flockar Danilkin observerade bestod av
en varg och en liten hybrid samt deras avkomma. Hybriderna var mindre till växten och brunare
till färgen.
Han konstaterade också att hybriderna kan bilda flockar med upp till 18 djur av olika färg och storlek.
Hybridernas delade på sina uppgifter under jakten. En del av hybriderna drev bytesdjuren medan
resten ställde sig på pass och väntade att bytesdjuren skulle komma rusande. Vargar har inte för
vana att följa bytesdjuren långt, men hundar och hybrider är klart segare i detta avseende. År 1970
observerade Danilkin över 300 rådjur på ett 300 kvadratkilometer stort område, där en hybridflock
härjade. Vid utgången av 1976 hade hybridernas antal tiofaldigats, medan antalet rådjur hade minskat till en fjärdedel. Hybriderna valde inte sina bytesdjur på basen av bytets ålder eller kondition,
utan de tog första bästa djur, som de kom över. Även om samma principer i viss mån också gäller
för vilda vargar, har man i den nuvarande officiella dogmatiken försökt framhålla vargens betydelse
för det "naturliga valet" och evolutionen.

Hybridflockar i Finland
I de finska skogarna finns flera dokumenterade hybridflockar varierande från några enstaka individer till flockar över 20 djur. Dessa hybrider lever tillsammans med mer eller mindre äkta vargar.
Det är nämligen så, att hybrider och vargar kommer bra överens i samma flock. Däremot undviker
hundar vargflockar av förståeliga skäl.
I Perho kommun i Mellersta Österbotten avlivades 1994 fyra vargliknande djur ur en flock på över
10 hybrider. Av de avlivade djuren var 3 stycker klara hybrider och den fjärde en möjlig äkta varg.
En hybridflock förökar sig snabbare än en vargflock beroende på att flera tikar tillåts vara löpska i
samma flock. Detta är inte möjligt i en vargflock, där den sk. alfatiken alltid föder flockens valpar.
Hybridflocken har ärvt hundens sociala beteende i förhållandet till människan och undviker inte
kontakt med människan i samma mån som vargen gör det. Detta har som följd, att hybriderna gärna
vistas i närheten av människan och strävar till att fånga sina byten på bebodda områden.

Bild 46. En flock hybrider i Finland [fotograf Esa Hirvonen]

Det växande antalet hybrider har sannolikt resulterat i att sk. vargar börjat följa människor i naturen
och även inne i städer, vilket inte vilda vargar gör. Under de första 8 månaderna år 2013 har 5 vargar
förolyckats i trafiken i Finland. Om man ser detta mot den officiella vargstatistikien, så är det fråga
om 4 % av hela vår "vargpopulation". Jämför vi detta med älgar, skulle det motsvara cirka 2700
trafikolyckor förorsakade av älgar under denna tid. Detta korrelerar inte heller med trafikolyckor
med varg från tidigare år, utan kan bara förklaras av att antalet hybrider snabbt ökar.
För tillfället finns det flera kända hybridflockar i Finland. Den största flocken på över 20 djur består
av både hundar och vargar och den rör sig mellan Tohmajärvi vid den östra gränsen och Värtsilä
i Ryssland. Från Tohmajärvi norrut hittar vi två dokumenterade hybridflockar, varav den ena har
fångats av fotograf Esa Hirvonen på bild 46.
I Mellersta Österbotten rör sig 2 - 3 hybridflockar av varierande storlek (4 - 9 djur). Dessutom finns
det en dokumenterad flock i Åboland och Sydvästra Finland. Det är emellertid oerhört svårt att
bestämma antalet hybridflockar, eftersom det krävs både kunskap och tid att bestämma rasen på
enskiljda individer i förbirusande "vargflock".
Hybridflockarna lever framför allt på kadaver, som sätts ut i naturen av "vargälskare" och sådana
fotografer, som inte klarar av att fånga in vilda djur med sina kameror. Av de bilder, som dessa fotografer ställer ut på internet, är majoriteten av vargarna hybrider.

Den snabba expansionen av hybriderna kommer snabbt att tränga undan den vilda vargen både
fysiskt och framför allt genetiskt. Vissa forskningsresultat visar, att en flock hybrider inte tränger in
sin på samma område som en vargflock [18]. Däremot saknas forskningsresultat på vargars beteende
då de stöter på ett revir upptaget av en flock hybrider.

Hybrider och vår viltvårdsmyndighet
Enligt gällande lagar och förordningar klassificeras hybrider som laglösa djur och bör avlivas. Samma
krav återfinns också i Bern -konventionen från 19.9.1979. Däremot finns det inga bestämmelser för
hur mycket en varg får påminna om en hund och då gäller bara, att det räcker med ett hundaktigt
drag, för att vargen kan klassas som hybrid. Samma regler gäller rashundar. En hund diskvalificeras
för ett enda fel.

Bild 47. En hybrid med GPS -band

Den officiella retoriken utgår ifrån att det inte finns hybrider i vår natur och den påminner kraftigt
om Sovjetunionens politiska retorik. Officiellt fanns det ingen kriminalitet i Sovjet! Till och med
institutioner som Uleåborgs Universitet i Finland bevisar att våra samtliga vargar är rasrena. Frågan
om rasrena vargar kan diskuteras utgående från hybriden på bild 47. Detta är en "klassisk" blandning av hund och varg. Hund har den upp till 80 % och resten varg dvs. det är fråga om en hybrid
av "Melanders medelsort". Det fatala med denna hybrid är, att den blivit fångad av vargexperter och
den har försetts med både GPS och öronmärke utan att någon reagerade på saken.
När man fångar vargar för märkning bör det rimligtvis ingå en snabb morfologisk analys, där man
avgör om det är fråga om ett lodjur, en katt, en hund eller en varg. Sedan söver man ner djuret, tar

DNA -prover, fäster GPS -bandet och låter djuret springa. Vad säger bild 47?
1. Kräkets färgsättning stämmer inte med vargens utan påminner mera om en schäfer.
2. Öronen är långa och spetsiga och som en liten kuriositet kan vi se, att GPS -bandet skavat upp
halsen på ett ställe, som är typiskt för hundar och vargar.
3. Djurets klor är korta och gulaktiga och dess tassar är hundaktiga och små.
4. Pannans och nosens färgsättning och form påminner on hund.
I örat har VFFI fäst ett märke, med koden 112 10. De torde veta vad denna kod betyder. I något skede
fick VFFI veta, att man märkt en hybrid och beslöt att avliva den. Djuret fälldes efter två dagars jakt
i Sotkamo, Finland. Att det tog så länge att hitta och avliva denna hybrid, som var försedd med GPS
-band visar, att även dessa djur klarar sig utmärkt i naturen.
I samma veva lyckades man avliva två av dess valpar, men de övriga valparna kom undan. De valpar
som överlevde jakten har till år 2013 fött 2 - 3 nya hybridkullar. Vi antar, att 4 valpar kom undan
och alla fyra parade sig med en varg eller hybrid utanför syskonskaran. Då var och en av dessa fick
fyra valpar, så torde det finnas 43 = 64 stycken nya hybrider i våra skogar.
När vi känner till bakgrunden till denna historia, kan vi inte undgå att ställa följande frågor.
1. Hur är det möjligt att personer som arbetar med viltvård inte kan skilja mellan vargar och hybrider. Vore det inte rimligt att förutsätta någon typ av skolning för dessa uppgifter som t.ex
biolog eller motsvarande.
2. När djuret väl identifierats som hybrid, lät man det i all ro föröka sig innan det avlivades.
3. Har någon en aning om var denna hybrids föräldrar och syskon och egen avkomma befinner sig?
4. Hur många hybrider har man försett med GPS -band utan att dessa identifierats.
VFFI har officiellt uttalat sig i saken och kommit med en "snabb förklaring". De säger, att hybriden
identifierades direkt då den fångades, men de kunde inte avliva den utan DNA -analys. Det tog dem
alltså 4-5 månader att få ett beslut om att avliva djuret och under denna tid hann hybriden föröka
sig. Framför allt lyser här frånvaron av tillräcklig fackkunskap. Det är tillåtet och önskvärt att avliva
hybrider direkt och
alla som läst detta kompendium hade direkt insett, att detta var en hybrid.
Hybrider och lagstiftning
I Sonkajärvi i Norra Savolax fick 2 personer villkorliga fängelsedomar samt flera år långa jaktförbud
för att dom spårat två vargar i avsikt att eventuellt avliva dessa. En tredje person dömdes för att han
deltagit i jakten genom att ha suttit obeväpnad i sin bil och väntat på sina kompisar. Den fällande
domen kom för att VFFI:s "experter" hade indentifierat spår av eventuella vargar i trakten.
Nu har identifieringskunskapen hos VFFI alltså gått så långt, att man kan skilja vargar från hybrider
på spåren i snön och domar faller även om inget brott begåtts.
Hybridflocken i Mouhijärvi
Hur effektivt jobbar myndighteterna i Europa för att minska eller eliminera hybriderna i naturen?
Avskjutningen av hybrider hindras effektivt av den gällande lagstiftningen, enligt vilken alla åtgärder
mot "vargliknande" djur av myndigheten behandlas som grova jaktbrott. Eftersom gränsdragning
mellan varg och hybrid kräver goda kunskaper om djurens anatomi och utseende, resulterar detta
i att ingen på lagliga vägar törs avliva klara hybrider.
På detta finns ett exempel från år 2009. VFFI i Finland gav ett utlåtande åt Satakunta viltvårdsdistrikt

angående deras ansökan om att eliminera en flock hybrider, som härjade i Mouhijärvi. Utlåtandet
(diarie nr 179/301/2009) förbjuder i praktiken all jakt på hybrider. Nedan ett kort utdrag ur utlåtandet.
I Mouhijärvi, Finland har man observerat en flock hybrider på fem djur. Enligt observationer om djurens storlek och utseende samt flockens spår, har man kommit till den slutsatsen, att det inte är fråga
om äkta vargar utan en flock hybrider. För detta talar observationer om ett större varglikt djur och fyra
hundlika djur.
VFFI anser att korsningar mellan varg och hund skadar vårt vargbestånd och dess livskraft och därför
bör samtliga hybrider elimineras snabbt och effektivt. Samma målsättning gäller även för vilda hundar.
Eftersom det inte är möjligt att fastställa blandningarna med hjälp av DNA-analyser bör djurens utseende
också dokumenteras. En noggrann dokumentering av utseendet är emellertid inte möjlig utan att man
först avlivar djuret i fråga - VSB.
Detta dokument har undertecknats av direktör Vesa Ruusila och vargforskaren Ilpo Kojola, båda
från VFFI.
Förutom att VFFI med detta utlåtande ger hybrider ett fullt skydd mot jakt, säger VFFI att det inte
går att skilja hybrider från äkta vargar med hjälp av DNA-analys. Att på detta sätt skydda hybrider visar
tydligt hur svag kunskapen om vår natur är hos dessa forskare samt hur de struntar i konsekvenserna
av att hybriderna får spela en ledande roll i vår rovdjurspolitik.
Finns det ens äkta djurparksvargar
Vargen på bild 48 poserade i den första versionen av detta kompendium som "riktig varg" innan
en vargforskare kontaktade mig och sade att detta är en klar hybrid. Tills det hade jag litat på att
åtminstone de vargar, som finns i våra djurparker, är riktiga gråvargar, men det stämde alltså inte.

Bild 48. En hybrid i Etseri djurpark

Nu har jag degraderat detta djur till en klass III varg eller klass I hybrid.
Var hittas felen? Nosen och huvudet är varglik, pälsen och färgsättningen likaså. Men vargen är för
kort och den har för långa ben och framför allt för långa och slanka bakben. Svansen skymtar bakom
bakbenen och böjer sig hundaktigt lätt bakåt. Dessutom kompletterade kritikern min analys med en
ny kommentar. Vargens lårben får inte vara så smala vid höftena att dess penis syns.
Det finns en synpunkt som talar för hybrider i djurparkerna. Riktiga vargar från olika flockar kommer inte överens i samma hägnad. Med hybrider är detta ett mindre problem.
Misstankar om avsiktlig hybridisering
Under hela den period jag jobbat med vargar och hybrider, har det förvånat mig hur lätt det vore

för jaktvårdsmyndigheten att lokalisera våra stora hybridflockar. Det är bara att gå in på kända fotografers webalbum och kolla deras vargbilder. Eftersom Finland förmodligen är det enda EU -land,
som tillåter att fotografer utsätter kadaver i skogarna, så är samtliga bilder med största sannolikhet
tagna i Finland.
Trots alla dessa bevis är ingen intresserad av att rensa upp vår vargstam. Vi har ju trots allt en felfri
DNA -analys som bevisar, att det inte finns hybrider i våra skogar
Руки Вверх - upp med händerna
I Europa är det bara att lyfta händerna och hoppas på att högre makter löser problemet. Tyvärr är
vår lagstiftning nämligen sådan, att man inte bör avliva en hybrid även om en sådan klart kan identifieras och enligt lag bör avlivas.
Vare sig man avlivar en varg under laglig jakt eller en hybrid under privat jakt, undersöks båda fallen
alltid under brottsbenämningen "grovt jaktbrott". När det har visat sig att myndigheterna inte kan
skilja mellan varg och hybrid, slutar sannolikt varje analys av hybrider i ett utlåtande, att det var fråga
om en "äkta varg". Dessutom hamnar man in i en process, som kan ta flera år och svälja massor av
pengar innan man kan förklaras oskyldig till ett
brott som inte existerat.
Polismyndigheten har knappast något intresse av att terrorisera jägare, men det har visat sig att
bland annat vissa myndigheter och sk. naturskyddsorganisationer driver på och strävar till att varje
incident avgörs i domstol - med fällande dom till vilket pris som helst.
För att få klarhet gällande hybrider i vår natur, vore det viktigt att samtliga jägare noga dokumenterar
alla fällda vargar. Bara på detta sätt kan vi hindra våra myndigheter från att sabotera vargbeståndet.

Hur skall en varg dokumenteras?
En fullständig morfologisk analys kräver alltid, att man får
tillgång till hela kroppen, kan koka huvudet rent från kött och
undersöka kraniet. Ofta har man varken tid eller möjlighet till
detta och då gäller det att dokumentera djuret med kamera så
väl som möjligt.
1. Fotografera profilen så att hela vargen syns från sidan på
ett sådant sätt, att man kan se buklinjen och benens längd
i förhållande till kroppen.
2. Öppna vargens käft och fotografera tänderna.
3. Fotografera alla tassar så, att man kan se tassarnas storlek
och klornas färg.
4. Fotografera svansen och ryggen så att färgsättningen framgår.
5. Tag bilder på huvudet, dess profil både framifrån och från
sidan. Se till att huvudets färgsättning framgår ur bilderna.
Jag är väl medveten om att man inte under sk. skyddsjakt får ta
bilder av fällda djur. Personligen ser jag att detta strider mot de
öppenhetskrav, som gäller för vår offentliga verksamhet. Det
torde vara i alla medborgares intresse, att oberoende instanser
och sakkunniga kan uttrycka sin åsikt om dessa djur.
Bilderna på föregående sida visar hur en hybrid, som finska
VFFI försett med GPS -band och senare avlivats, blivit dokumenterad av privata personer. Trots en massa blod på pälsen,
kan man se de viktigaste dragen.
Vad mera hade jag önskat?
1. Alla tassar borde ha fotograferas så att klorna syns.
2. En bättre profilbild av hela hybriden.
3. En bild av huvudet och nosen framifrån

Hur ser framtiden ut
En riktig varg är lätt att känna igen i vår natur och man bör alltid betrakta den med vördnad. Vargen
är skygg till sin natur och i viss mån konsekvent i sitt beteende. Det finns klara regler för hur en
vuxen människa undviker konflikter med vargar under förutsättning att man kan hålla huvudet kallt.
Ryska forskare har påvisat att högst 30 % av vargarna är aggressiva och resten tar till flykten. En flock
attackerar ett möjligt byte bara om de aggressiva individerna inleder anfallet. När anfallet väl kommer i gång reagerar hela flocken som en man. Hybridernas beteende kan man däremot inte förutspå
på samma sätt, utan det styrs av individerna i en tämligen lös och heterogen flock. En individ kan
anfalla utan att de övriga ställer upp, men det kan man inte heller taga för givet.
På slutrakan har vi alltid att göra med ett djur vars krafter är av helt andra dimensioner än den
vanliga hundens. En varg eller varglik hybrid biter med ett hugg av ett hickoryskaft på en yxa. När
en stor varg eller hybrid hoppar på en, kan man jämföra detta med att någon kastar en 50 kg säck
cement i famnen på en. Hur sannoilika sådana incidenter är när det gäller hybrider törs jag inte
säga. Tillåts hybriderna i skydd av vargens status att föröka sig, kommer vi med största sannolikhet
att se dessa "heliga byrackor"
ostört vandra på våra gator och vägar och ställa till en massa ofog.
Vargar och observationer
Det vore ganska vågat att säga, att hela vår vargstam består av individer med hundblod i sig. Det
finns emellertid forskare, som påstår detta och därför bör vi uppmärksamma oss på de egenskaper,
som är karakteristiska för vargar respektive hundar ute i naturen.
I början av 1990 -talet var det vanligt att vargarna tog till "harvärnet" genast då de fick vittring av en
människa. En sådan varg stoppade inte efter några hundra meter utan kunde fly tiotals kilometer.
Dessa vargar var i regel ofarliga och osynliga för människan.
Med hybridisering av vargstammen har vargarnas beteende förändrats. Flera observationer tyder på
att dagens vargflockar inte bevakar sina revir utan accepterar andra flockars närvaro. Det finns till
och med observationer som visar att individer vandrar från en flock till en annan. Dessa vargar är
inte heller skygga utan låter människan komma helt inpå sig innan de flyr - eller anfaller. Ofta flyr
de bara några hundra meter och lägger sig ner igen.
Det är helt klart att orädda vargar inte alltid är hybrider. Riktiga vargar närmar sig ocskå människan enligt ett schema utarbetat av professor Valerius Geist. Många av de iakttagelser som gjorts på
landsbygden visar, att vargen följer detta schema.
Incidenten i Kolmårdens djurpark, där vargarna skadade en flicka då de rev henne i kläderna visade,
att dessa vargar kommit till fas 6 av 7 på Geists skala. Denna händelse borde ha gett en klar signal
till personalen att nästa anfall kan ha en dödlig utgång - vilket också hände.
Äkta vargar leker inte, de studerar sin omgivning och sina kommande bytesdjur.
En sannolik vison
Med största sannolikhet kommer vargstammen långsamt men säkert att blandas upp med hybrider
och till slut kommer den äkta gråvargen att försvinna från Europas skogar. Dagens blandningar är
har redan skridit så långt att naturen inte står i vägen för en naturlig parning mellan vargar, hybrider och hundar. Om DNA -analyserna följer denna process, kommer vi att inom en tidsperiod på
10 - 15 år se helt nya och exotiska varianter på det vi kallar för äkta gråvarg.
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