ÄLGARNAS HORNUTVECKLING

- Exempel hur hornen i södra Finland kan utvecklas beroende av horntyp och ålder

Tjurarna kan indelas i skovelhornstjurar, stånghornstjurar
och en mellantyp. Skoveltjurarna får ett större taggantal, ett
större hornutlägg och en högre
slaktvikt än de övriga.
Individuella variationer förekommer, men hornstorleken kan
även användas som indikator
för älgars ålder förutsatt att man
åtskiljer skoveltjurar, mellantypstjurar och stånghornstjurar.

Antal horntaggar

Älgtjurarnas horn växer varje
år fram till cirka 6½ års ålder då
tjurarna blir fullvuxna. Efter 10½
års ålder kan hornstorleken börja minska.
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Stånghornstjurar känns igen på helt runda hornstänger och taggar och de saknar antydan till skovelbildning.

Hornstången är
helt rund.
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Tjurar av mellantyp känns igen på en antydan till skovelbildning. Notera att skovelbildningens
bredd vanligtvis inte kan ses på den hornhalva som är närmare åskådaren.
Skovelbildningen är
åtminstone dubbelt
så bred som dess
tjocklek, men mindre
än hälften så bred
som taggarnas längd.

< 1/3
> 2/3

1½ år

2½ – 3½ år

4½ – 5½ år

≥ 6½ år

Exempel:
Skovelbildning 10 cm
och tagglängd 25 cm

6½ – 10½ år

Skoveltjurar känns igen på breda hornskovlar. På de yngsta tjurarna framträder dock inte ännu alltid skovelanlagen.
Notera att skovelns bredd vanligtvis inte kan ses på den hornhalva som är närmare åskådaren.
Tagglängden är
högst dubbelt
större än skovelns
bredd.
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Exempel:
Skovelbildning
15 cm och tagglängd 25 cm
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Tjurar i åldern 1½ år kan ha väldigt varierande horn med allt från två små knappar upp till åtta horntaggar.
Ungefär hälften av de 1½ åriga tjurarna har endast två taggar. De här tjurarna har vanligtvis en slaktvikt
under 150 kilogram. Den andra hälften med tre eller flera taggar väger vanligtvis över 150 kilogram.
OBS! Dessa exempel visar endast grova riktlinjer. Lokala skillnader förekommer, så hur älgtjurarna
utveckas i det egna älgförvaltningsområdet bör studeras utgående från fällda älgars kända ålder.
Källor: Nygrén 1990, Sylvén 2003, Nygrén et al. 2007, Mysterud & Bischof 2010, Lappalainen et al. 2014, m.fl.
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