IDENTIFIERING AV ÄLGARS ÅLDER

- Exempel på indikatorer för levande älgars ålder och hur åldern kan kontrolleras
Älgarnas kroppstorlek växer med stigande ålder vilket
kan utnyttjas vid identifiering av åldersgruppen. De
olika åldersgrupperna har
även andra för dem typiska
särdrag, men en älgs utseende kan dock växla beroende av bland annat årstid
och väderlek. Ofta behöver
därför flera olika indikatorer
utnyttjas för bestämning av
rätt åldersgrupp.

Hur väl älgen kunde
identifieras innan skottet,
kan kontrolleras utgående från antalet tänder
och tändernas utseende.
Kontrollering av fällda
älgars ålder är alltså ett
bra sätt att öva kunskaperna i identifiering av
olika åldersgrupper

En 1½ årig kviga har ett förhållandevis kort huvud, lätt kropp och förhållandevis raka ryggoch maglinjer.

En 1½ årig tjur har en kort och lätt
kropp, smal hals, små horn och ofta
ett kort och högrest huvud. Mellan
underläppens bakre kant och hakskäggets början finns en tydlig lucka.

Tjurar i åldern 2½ – 5½ år har ännu en förhållandevis lätt kropp, smal hals och små horn.
Man ser en tydlig lucka mellan underläppens
bakre kant och hakskäggets början bland tjurar i åldersgruppens yngre del. Äldre tjurars
hakskägg börjar genast efter underläppen.

Om en tjur i en icke stressad situation rör sig så att dess bakhuvud ligger
ovanom en föreställd linje från länd till bog, är tjuren ofta ung. Ligger bakhuvudet under linjen, är tjuren ofta fullvuxen.

Hornstångens omkrets, cm

En ½ årig älg (kalv) har ett kort och
trekantigt huvud samt en yvig man

En fullvuxen ko har ett förhållandevis långt
huvud, kraftig kropp och förhållandevis kurviga rygg- och maglinjer.

En fullvuxen tjur (≥ 6½ år) har en massiv, nästan fyrkantig kropp, grov hals, stora och grova
horn och ofta ett lågburet huvud. Hakskägget
börjar genast efter underläppen och är ofta kort
och runt.

19
17
15
13
Tjurarnas hornstänger blir
grövre med stigande ålder.
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En normal kalv (½ år) har fyra kindtänder i underkäkens ena halva,
varav den tredje framifrån (P3) är
tredelad. En 1½-årig älg har sex kindtänder, varav de tre första (P1 – P3)
är ljusare än de övriga. Också den
sista tanden (M3) kan vara ljusare
i och med att den nyligen kommit
fram. En svagt utvecklad 1½-årig älg
kan ännu ha mjölktänder kvar och
därför ha den tredje tanden framifrån tredelad (P3). Älgar som är äldre
än 2 år har sex kindtänder som alla
är mörka till färgen.

Med hjälp av framtänderna kan en
grov indelning göras. Älgar som är cirka 5½ år eller äldre har en mörk slityta
på tandeggen. Ju äldre älgen blir, desto tydligare och bredare blir den mörka slitytan. Om ingen mörk slityta kan
ses är åldern cirka 4½ år eller lägre.

1½ åriga älgar kan lätt kännas igen med
hjälp av den yttersta framtanden. Om
tandroten är öppen så att en tändsticka
ryms in, är älgen 1½ år. Om tandroten
vuxit ihop så att ingen tändsticka ryms
in, är älgen äldre.

En älgs tänder slits med åren. Från att
vid unga år ha haft skarpa åsar, kommer
kindtänderna med stigande ålder att bli
allt mer utjämnade. Tändernas slitningsgrad kan alltså användas för att avgöra
hur gammal en älg var. Uppifrån: kalv (½
år), ung (1½ år), ung (ca 3½ år), fullvuxen (ca 7½ år) och gammal (ca 20 år)

OBS! Dessa exempel visar endast grova riktlinjer. Lokala skillnader förekommer, så hur älgar utveckas
i det egna älgförvaltningsområdet bör studeras utgående från fällda älgars kända ålder.

Källor: Partanen & Partanen 1992, Markgren 1994, Andersson et al 1996, Partanen & Partanen 2002, Nygrén et al 2007, Svensson 2008, m.fl.
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