Under den senaste istiden fanns myskoxar
över stora delar av Europa. När klimatet
blev varmare försvann de från många ställen. I Sverige dog de ut för ungefär 4 000
år sedan. Idag finns det omkring 55 000
myskoxar kvar på Grönland och i de kallaste delarna av Nordamerika.

Gillar kyla
Myskoxen ser verkligen ut som en uråldrig
varelse med sina stora horn, som både tjur
arna och korna har, och med sin tjocka, ulli
ga päls. Den fryser inte ens om det är -50°C!
De kraftiga, yttre håren kan bli över en halv
meter långa, men det är den mjuka ullen
närmast kroppen som håller värmen. Den
isolerar 8 gånger bättre än fårull! Kyla är allt
så inget problem för en myskoxe, men om
det blir för varmt (+10°C) då trivs den inte.

Sociala djur med ett unikt försvar
Myskoxarna är sociala djur som trivs med
att leva i en flock. Deras enda naturliga fien

de är polarvargen. Därför har myskoxarna
utvecklat ett speciellt sätt att försvara sig
mot vargar. När flocken attackeras ställer
sig de vuxna myskoxarna i en tät ring med
huvudena utåt. I mitten av ringen står de
yngre djuren och kalvarna som då är väl
skyddade. En sådan försvarsmur är omöj
lig att ta sig igenom och närgångna vargar
utsätts för blixtsnabba attacker.
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Växtätare
Under sommaren äter myskoxen mest
småbuskar och örter. Den äter mycket och
lägger på så sätt upp ett tjockt fettlager som
hjälper den att överleva vintern. Under vin
tern letar myskoxen fram gräs, bärris och
lavar som den hittar på snöfria fläckar eller
som den skrapar fram under snön.
Det värsta myskoxe-vädret är om det
blir snöslask. För när det blir kallare igen
fryser snön och bildar ett tjockt islager över
markens växter. Då har myskoxen svårt att
komma åt maten.

Nya myskoxar
Myskoxarna parar sig i slutet av somma
ren. Då bevakar ledartjuren sina kor extra
noga. Han utmanas ofta av andra tjurar som
också vill para sig och ibland kan det leda
till riktiga sammandrabbningar. Om en tjur
vill utmana ledartjuren visar de upp sina
horn för varandra, sedan sänker de huvu
dena och krafsar irriterat i marken. Efter
det tar tjurarna sats och springer mot var
andra i full fart tills de panna mot panna
brakar samman. Kollisionen blir våldsam,
och det smäller högt. Men skallarna är tåli
ga, och kollisionerna kan upprepas ett tio
tal gånger innan den ene tjuren ger upp. Då
parar sig tjuren som vann med honorna i
flocken.
Omkring 9 månader efter parningen
föds kalvarna, oftast i april/maj. Kon får
1 - 2 kalvar varje gång, men det kan gå 2- 3
år mellan födslarna. Ungarna lever av mam
mans mjölk i ett helt år.
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Text: Lars Mag

Det finns faktiskt ett fåtal vilda myskoxar
både i Norge och i Sverige, trots att de är
utdöda sedan länge. För 60 år sedan häm
tades myskoxkalvar från Grönland till ett
område som kallas Dovrefjäll i Norge. Un
der en militärövning 1971 blev 5 myskoxar
skrämda och gick in i Härjedalsfjällen i
Sverige. Där stannade de kvar och fick ung

ar, och som mest har flocken bestått av 34
djur. Idag finns det bara några få myskoxar
kvar i flocken. Varför de har minskat i antal
vet man inte, men alla djuren är nära släkt
med varandra. Det kan ha påverkat deras
förmåga att fortplanta sig. Kanske är det
dessutom för varmt i Härjedalen, för när
det blir varmare än +10°C trivs inte
myskoxen.
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