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Jani Rózsa 

Järpen (Bonasa bonasia) är en av de minsta arterna i familjen skogshöns (Tetraonidae) och i 
Europa existerar den idag i habitat med tät bland- och barrskog. Många populationer är 
spridda och små. Trots en överlag negativ trend i habitattillgänglighet har en av få växande 
populationer etablerat sig i de franska Alperna. Sedan 1950-talet har naturlig tillväxt av 
blandskog skett, sedan man övergett betning i området. Detta har möjliggjort en demografisk, 
men också geografisk, expansion från norr till söder längs med bergskammen. Man kan rent 
intuitivt förvänta sig att en växande population har bättre överlevnadschanser, men en 
geografisk expansion kan medföra konsekvenser på populationsgenetisk nivå som inte alltid 
överensstämmer med de till synes fördelaktiga populationstrenderna. 

En förlust av genetisk mångfald på populationsnivå kan ske när ett fåtal individer ”grundar” 
en ny population. Det innebär att arten får svårare att anpassa sig i framtiden i en föränderlig 
miljö. Överlevnadschanserna för en individ beror till stor del på vilken genetisk arsenal den 
har till förfogande mot miljöförändringar och nya förhållanden, exempelvis nya parasiter eller 
förändrad temperatur. En liten population har en mindre sannolikhet att innehålla en tillräcklig 
individuell mångfald för att hantera de nya förhållandena och riskerar inavel. 

I min studie visade jag på att populationer av järpen i de franska Alperna, sedan den 
demografiska expansionen under 1950-talet, har tvärt emot vad de ökande 
populationstrenderna visar, förlorat genetisk diversitet som en konsekvens av expansionen. 
Genom att undersöka två typer av genetiska markörer, både neutrala genvarianter med ’skräp-
DNA’ och genvarianter involverade i immunförsvaret mot parasiter, kunde jag visa på att det 
längs med expansionsaxeln i de franska Alperna skett en ökad differentiering av 
populationerna och att de förlorat genetisk mångfald i båda markörerna. Den mest 
söderbelägna populationen vid expansionsfronten var den mest differentierade och hade 
förlorat störst del av den genetiska mångfalden. Den samlade bilden var att populationerna för 
tillfället är livskraftiga, men att en knapp förlust av genetisk mångfald har skett till följd av 
habitatexpansionen under 1950-talet. Detta har teoretiskt kunnat beskrivas som en serie av 
små s.k. ’grundareffekter’ längs med expansionen, allteftersom de få individerna med 
sällsynta genvarianter, med ökande sannolikhet inte kunnat emigrera hela vägen ner till 
expansionsfronten. 
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