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HIRVEN IÄN TUNNISTAMINEN
- Esimerkkejä elävän hirven indikaattoreista ja iän varmistamisesta

Hirven kehon koko kasvaa 
iän myötä, mikä helpottaa 
eläimen ikäryhmän tunnis-
tamista. Eri ikäryhmillä on 
myös muita niille tyypillisiä 
ominaispiirteitä, mutta hir-
ven ulkonäkö voi vaihdella 
mm. vuodenajasta ja säästä 
riippuen. Tästä syystä oi-
kean ikäryhmän tunnista-
miseksi tarvitaan monesti 
useita eri indikaattoreita.

Se, kuinka hyvin hirven 
tunnistaminen ennen 
kaatoa onnistui, voidaan 
tarkistaa hampaiden lu-
kumäärän ja ulkonäön 
perusteella.

Kaadettujen hirvien iän 
tarkistaminen onkin hyvä 
tapa harjoitella elävien 
hirvien eri ikäryhmien 
tunnistamista.

1½-vuotiaalla hieholla on suhteellisen lyhyt 
pää, kevyt keho sekä jokseenkin suorat selkä- ja 
vatsalinjat.

Täysikasvuisella lehmällä on suhteellisen 
pitkä pää, voimakas keho sekä jokseenkin 
kaarevat selkä- ja vatsalinjat.

Puolivuotiaalla hirvellä (vasalla) on 
lyhyt ja kolmikulmainen pää sekä 
tuuhea harja.

1½-vuotiaalla uroksella on lyhyt ja 
kevyt keho, kapea kaula, pienet sar-
vet sekä usein lyhyt ja varteva pää. 
Alahuulen takareuna on selkeästi 
erillään leukaparrasta.

2½ – 5½-vuotiaalla uroksella on vielä suhteel-
lisen kevyt keho, kapea kaula ja pienet sarvet. 
Ikäryhmän nuorempien urosten leukaparta on 
selkeästi erillään alahuulen takareunasta, kun 
taas vanhempien urosten leukaparta alkaa ai-
van alahuulen alta.

Täysikasvuisella uroksella (≥ 6½-v.) on kookas ja 
lähes nelikulmainen keho, tukeva kaula, suuret 
ja paksut sarvet sekä usein alaspäin suunnattu 
pää. Leukaparta alkaa heti alahuulen jälkeen ja 
on usein lyhyt ja pyöreä.

Jos uros liikkuu normaalitilanteessa niin, että sen takaraivo on lanteesta la-
paan kuvatun linjan yläpuolella, uros on usein nuori. Jos takaraivo on linjan 
alapuolella, uros on usein täysikasvuinen.
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Normaalilla vasalla (½-v.) on neljä 
poskihammasta alaleuan yhdellä 
puolella, joista kolmas edestäpäin 
(P3) on kolmiosainen. 1½-vuotiaal-
la hirvellä on kuusi poskihammasta, 
joista kolme ensimmäistä (P1 – P3) 
on muita vaaleampia. Myös viimei-
nen hammas (M3) voi olla vaaleam-
pi, jos se on hiljattain tullut esille. 
Heikosti kehittyneellä 1½-vuotiaalla 
hirvellä voi vielä olla maitohampaat, 
ja sen takia kolmas hammas edestä-
päin on kolmiosainen (P3). Yli 2-vuo-
tiaalla hirvellä on kuusi tummaa pos-
kihammasta.

Etuhampaiden avulla voidaan tehdä 
karkea jako. Hirvillä, jotka ovat noin 
5½-vuotiaita tai vanhempia, on tumma 
kulumispinta etuhampaiden kärjissä. 
Mitä vanhemmaksi hirvi tulee, sitä sel-
keämmäksi ja leveämmäksi tumma ku-
lumispinta muuttuu. Jos tummaa ku-
lumispintaa ei näy, hirven ikä on noin 
4½ vuotta tai vähemmän.

1½-vuotias hirvi on helppo tunnistaa 
laitimmaisesta etuhampaasta. Jos ham-
masjuuri on niin avoin, että sinne mah-
tuu tulitikku, hirvi on 1½-vuotias. Jos 
hammasjuuri on kasvanut umpeen eikä 
sinne mahdu hammastikkua, hirvi on 
vanhempi.

Hirven hampaat kuluvat vuosien mit-
taan. Nuoren hirven poskihampaissa on 
terävät hammasharjanteet, jotka tasoit-
tuvat iän myötä. Hampaiden kulumisas-
teesta voi siis päätellä hirven iän. Ylhääl-
tä: vasa (½-v.), nuori (1½-v.), nuori (noin 
3½-v.), täysikasvuinen (noin 7½-v.) ja 
vanha (noin 20-v.).

HUOM! Nämä esimerkit ovat vain suuntaa-antavia. Hirvien kehitystä omalla hirvitalousalueella tulee 
paikallisten erojen takia tarkastella alueella kaadettujen hirvien varmistetun iän pohjalta.

Urosten sarvirungot 
paksuuntuvat iän myötä.
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