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ÄLGENS SINNEN
Älgen har under tusentals år varit det
kanske viktigaste jaktviltet i Sverige. För
att vi ska lära oss mer om älgen publicerar
Svensk Jakt under året ett antal artiklar
och illustrationer av viltskådaren och
konstnären Rolf Svensson.
Vi inleder med älgens sinnen i det här
numret och fortsätter med hondjurens

ålderskaraktär i nummer 4, medan
handjurens ålderskaraktärer skildras i
nummer 5. I nummer 6 beskrivs kalvens
första levnadsår. I nummer 9 berättar vi
om brunsten följt av hornutvecklingen i
n
 ummer 10. Spår och spårtecken skriver vi
om i nummer 11. Serien avslutas med älgens
år i Svensk Jakt nummer 12.

Älgens
sinnen

För älgen som lever mestadels i skogsmark,
där sikten är begränsad, blir luktsinnet och
hörseln mer betydelsefulla. De är också de
bäst utvecklade sinnena. Synen förefaller vara
minst effektiv, framför allt vid o rörliga föremål.
Rörelse registreras bättre än färg och form.
TEXT & ILLUSTRATIONER ROLF SVENSSON
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v älgens sinnen är hörsel
och lukt de som först
utlöser flyktinstinkten.
I skogen är sikten
begränsad och olika
väderförhållanden, som
vind och dimma, gör att
hörseln är av yttersta vikt för älgen.
Hörsel, lukt, syn, smak och beröring
är för övrigt sensoriska impulser
överförda till hjärnan genom öron,
näsa, ögon, gom, tunga och olika
kroppsdelar som klövar och hud.
Älgörat har en fantastisk rörlighet för maximal ljuduppfattning.
Båda öronen är självständigt rörliga
i nästan 360 grader runt öronbasen
och mer än 90 grader mot kroppen.
Hur älgen riktar öronen indikerar
också ett känslomässigt stadium.
Öronens riktning visar på olika
koncentrationer.
Framåtriktade öron: älgen är
vaksam på något ljud framifrån eller
uppmärksam på en annan älg som
kommer. Den har inte bestämt om
den ska fly eller stanna kvar.
Hängande öron kan visa på
koncentration eller på ett vänligt
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försiktigt närmande till en artfrände,
det kan också vara lyssnande till ljud
nära marken.
Fäller älgen öronen snett bakåt,
strukna utmed sidorna, talar det för
att älgen är aggressiv, redo till attack.
Försök med älgar har visat att de
kan uppfatta fotstegen av en person
som närmar sig en till tre minuter
tidigare än den mest lyhörda av de
närvarande människorna. Går man
mot vinden och stöter en älg som går
undan bort genom terrängen är ofta
inte skrämselimpulsen så stark som
om den känt människans vittring.
Står man stilla en stund stannar
älgen ofta inom 200–300 meter från
där den blivit stött.
Vana vid ljud

Älgar liksom andra djur har en
förmåga att lära sig skilja på misstänkta ljud som inte hör hemma i den
miljö där de lever. Således vänjer sig
älgar som lever nära bebyggelse vid
de ljud vi åstadkommer.
En intressant forskningsstudie
tittade på effekterna av m
 änskliga
störningar, vistelseort och
»

Älgtjuren har rest sig ur
legan när en jägare
kommer gående. Passerar
mannen utan att stanna
till är det mycket troligt att
älgens flyktimpuls avtar.

»
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1. Öronen riktade framåt. Älgen vaksam på ljud
framifrån.
2. Ett öra riktat bakåt,
det andra åt sidan. Älgen
uppmärksam på ljud
från olika håll.
3. Bakåtriktade öron,
älgen koncentrerad på
ljud bakifrån.
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4. Hängande öron kan
vara ett vänligt, försiktigt närmande till en artfrände eller lyssnande
till ljud nära marken.
5. Hotbeteende mellan
två hondjur.
6. Älgen uppmärksam
på något som stör. Den
har inte bestämt sig för
om den ska fly eller bli
stående.
7. Aggressiv älg. Lägg
märke till att den har
rest ragg, håller huvudet
lågt och har öronen nedfällda. Ofta syns rullande
ögonvitor. Älgen kan när
som helst attackera.

3

58

Nr 2/3 2019 SVENSK JAKT

SVENSK JAKT Nr 2/3 2019

59

«

ÄLGENS SINNEN

10

11

8

9

8. Älgtjuren lyfter mulen
och drar tillbaka överläppen. Det speciella
beteendet kallas att
flehma och är när älgtjuren drar in doftämnen
i det vomeronasala
organet, parningsnäsan.
9. När älgen andas in
doftmolekyler som
träﬀar receptorerna på
näsans slemhinna (gulfärgade området) skickas signalerna till hjärnan
(rosafärgade området)
där doften bestäms.
10. Älgen har en blind
zon framför benen – det
blåfärgade området.
11–12. Älgen har bra koll
på hunden som beﬁnner
sig vid sidan av eller
bakom älgen.
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flyttmönster hos 41 gps-märkta älgar
i förhållande till mänsklig aktivitet sommartid. Resultatet visade,
som forskarna förväntat, att älgen i
perioder med hög mänsklig aktivitet
flyttat bort från tätbebyggelse och till
områden med mindre aktivitet. Älgtjurarna var långt mindre berörda av
den mänskliga aktiviteten än hondjur
med kalv, och var mer villiga till att
bruka områden nära bebyggelse.
Luktsinnet

Det känsliga välutvecklade luktsinnet är inte bara till för att undvika
faror, utan också för att hitta mat.
Dessutom behövs luktsinnet i
kontakten med andra älgar.
Älgens mule är stor och näsan välutvecklad. Näsans insida är imponerande. Den yta som är känslig för
doft i älgnäsan är om man ”vecklar ut
den” mer än 800 kvadratcentimeter

stor, betydligt större än ett A4papper. Den är nästan fyra gånger så
stor som en schäferhunds näsa och
200 gånger större än människans.
Lukt upplevs egentligen inte med
näsan utan med hjärnan.
Parningsnäsa

Älgarna har också en extra så kallad
parningsnäsa som älgtjuren
använder under brunsttiden. Det
så kallade vomeronasala organet
(eller Jacobsons organ) är placerat i gommen. Extranäsan består
av två gropar i gommens tak, två
och en halv centimeter långa och
är täckta med samma slemhinna
som näsans insida. Båda könen har
sådana gropar, men älgkons extranäsa är betydligt mindre utvecklad.
När älgtjuren drar in doftämnena
i det vomeronasala organet har han
ett speciellt beteende som kallas

att flehma. Älgen lyfter nosen och
drar tillbaka överläppen. Beteendet
förekommer också hos kor, grisar, får
och hästar.
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Synen

Rovdjuren liksom människans ögon
är riktade framåt vilket ger ett bredare stereoseende som gör det lättare
att bestämma avstånd.
För älgar och andra djur som
jagas av rovdjur är det viktigt att ha
kontroll på omgivningen och därför
har de ögonen placerade på sidorna
av huvudet. Detta ger ett panoramaseende, de kan se mer av omgivningen utan att röra på huvudet. Älgens
synfält är utmärkt i sidled och bakåt,
men däremot dåligt i höjdled och
framför benen ﬁnns en blind zon. ‹‹‹
KÄLLOR: VÅRE HJORTEDYR, EIGIL REIMERS. ECOLOGY AND
MANAGEMENT OF THE NORTH AMERICAN MOOSE, ALBERT W.
FRANZMANN AND CHARLES C. SCHWARTZ.
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