Muflon

(Ovis gmelini musimon)

Felismerés jegyei:

A hímjét kosnak, a n stényét második éves korától az els
bárányozásig jerkének, ezután anyajuhnak hívjuk. A szaporulat
kosbárány, vagy jerkebárány. Testszíne jellemz en barna, a has,
a lábak bels oldala térdt l lefelé. A láb küls oldala, a hullató
körüli tükör, az arc egyes részei, a fül bels része fehér. A kosok
sötétebb tónusú sz rzetén, a hát fekete csík vonalán húzódik,
ugyanez található a nyak elüls oldalán megnyúlt sz r, szakáll
formájában. A hát oldalán fehér folt ún. nyereg figyelhet meg.
A jerkéknél és az anyajuhoknál sötét és szürke fej típust lehet
megkülönböztetni. Legjellemz bb küllemi bélyeg a szarv, mely
egyben a trófea is. A kosok szarva az els évben kétél , majd
három él , a n ivarú egyedek 5-10 %-a visel szarvat, ez azonban
mindig kétél . A szarvon a szakaszos növekedés miatt az évek
elkülöníthet ek, az évgy r k között barázdák találhatóak,
melyek a korral finomodnak.

A szarv fejl dése
A muflon bárányok kisebb méretei folytán, és játékos
viselkedésük alapján jól megkülönböztethet k az anyajuhoktól.
A juhok zömének kora jól becsülhet a fejrajzolat alapján.

Kormeghatározása fejrajzolat alapján

A csülkei nagyfokú aszimmetriát mutatnak, az egyik köröm
jóval hosszabb a másiknál.

Hangja a birkafélékre jellemz bégetés, a kos mélyen morog, a
csapat vezére pedig éles füttyel jelzi a veszélyt.
Hullatéka jellegzetes.

Hullatéka
Fogképlete:
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Elterjedése:

A muflon természetes módon a Földközi-tengeri szigetek közül
Korzikán, Szardínián, Szicílián és Cipruson kívül Anatóliában,
Örményországban,
Irakban,
Iránban,
Grúziában
és
Azerbajdzsánban fordul el . Közép- és Dél- Európában a
korzikai és szardíniai törzsanyag betelepítése eredményeként
van jelen. Magyarországra 1868-1869 között a Nyitra megyei
Ghymesre került Korzikáról és Szardíniáról. Az ország mai
területén
az
els
telepítések
1901-ben
történtek
Füzérradványban, ennek származási helye Nagyappony és
Ghymes voltak. A további telepítések szinte kizárólag a ghymesi
felszaporodott állomány volt az alapja. Ma az ország
középhegységi területein gyakorlatilag mindenütt el fordul,
általában szigetszer elhelyezkedésben.

Él helye:

A muflont Európába és azon kívül is sokféle él helytípusba
telepítették be. Hazánkban a homoki területekt l a sziklás, 800
m körüli tengerszint feletti magasságig sok helyen megtalálható.
El fordulását az éghajlat, a tengerszint feletti magasság, a
domborzat, a talaj és a vegetáció határozza meg. Meghatározó
tényez a csapadék (kedvez a 800 mm-nél kevesebb évi
csapadékösszeg), a hóviszonyok (50 napnál kevesebb olyan
havas nap, mikor a hóborítás nem nagyobb 30 cm-nél). A kötött
köves váztalajokat kedveli. Az id sebb erd állományokhoz
köt dik, ahol a legelési viszonyok jók, cserjeszintje
szegényesebb.

Szaporodás:

A kosok és a jerkék is általában másféléves korban ivarérettek,
de a kosok, csak a 4-5. évt l vesznek részt a szaporításban. A
koscsapatok október közepén felbomlanak, igyekeznek minél
több ivarérett jerkét és anyajuhot leválasztani a csapatból. Ekkor
gyakori az üzekedési harc a kosok között. A kos a szaginger
alapján ismeri fel az üzeked n stényt. Kiválasztás után röviden
kergeti, majd rendszerint a csapaton kívül következik be a
párzás. Az üzeked magatartáshoz hozzátartozik az intenzív
ajakmozgás és a vicsorítás is. A borítás után a kos elhagyja a
nyájat és más nyájban keres párzásra kész juhot. Az üzekedés
általában október közepét l december végéig tart. Az anyajuh a
bárány(ok) világra jövetele el tt félrevonul, nyugodt,
zavarásmentes, kell takarást biztosító helyre. A bárányok szinte
azonnal követik anyjukat. Vemheségi ideje 21-22 hét (147-174
nap). Az ellések február vége és június eleje között történnek.
Az anyajuh rendszerint 1, ritkább esetben 2 bárányt hoz a
világra. Az ellés 1-2 óra hosszat tart. Az anyajuh megtisztítja a
megellett bárányt. A bárányok megszületésük 10-30 perc után
szopnak, majd követik anyjukat, csatlakoznak a nyájhoz. A
bárány anyját alakjáról, a juh a bárányt szagáról ismeri fel. A juh
más bárányt még a csapatból sem fogad el. A szopás 4-5
hónapig tart, az el két hónapban szinte kizárólag tejen élnek a
bárányok.

Egyedfejl dés:

A bárányok születési testtömege 2-2,5 kg. Gyorsan fejl dnek,
egy év alatt megtízszerezik testtömegüket, a teljes kifejl dés 4-5
év alatt történik. A kosbárányok 3-5 hónapos korában indul meg
a szarvfejl dés. A növekedési ritmus a hormonszabályozással
függ össze. A szarv hossznövekedésének intenzitása a korral
csökken. A vastagodás 4 éves korig intenzív, 6-7 éves korban
eléri a maximumot, ezután csökken.

Ivari és korviszonyok:

A muflon születési ivararánya 1:1. Az állományfejlesztés
id szakában megengedett az 1:2 ivararány, de amennyiségi cél
elérése után be kell állítani az 1:1-es ivararányt. Egy
populációban az optimális kormegoszlás az alábbi: fiatal kos 44
%, középkorú 46 %, öreg 10 %, jerke 16 %, fiatal és középkorú
anyajuh 66 %, öreg 18 %.

Táplálkozás:

A muflon táplálékának zömét rendszerint a f félék teszik ki.
Másra csak akkor fanyalodnak, ha ez nem áll rendelkezésre
elegend mennyiségben.

Állományviszonyok:

A telepítések után mintegy 50 évvel állományát 2000 példányra
becsülték. A második világháború pusztításának következtében
80-100 példányra esett vissza. Az állomány csak lassan tért
magához. Maximumát 1990-ben érte el 10.700 becsült példány.
Az állománybecslés alapján 2007-ben 10.090 példányt
becsültek, mely közelít a valaha becsült legnagyobb
állományhoz. Csökkentése a faj kritikus természetvédelmi
megítélése miatt természetvédelmi területeken indokolt.

Mozgáskörzete:

A muflonok nagyobb területet is elfoglalnak, amelyen belül a
beállóhelyeket jól kivehet váltók kötik össze. Hegyvidéki
területen megfigyelhet a hóviszonyok függvényében hegyvölgy irányú és a hideg id járás beálltával déli, valamint keleti
kitettséget keres
elmozdulása, vándorlása. Mozgását
ugyanakkor befolyásolja a rendelkezésre álló táplálék
mindenkori elérhet sége. Adott id szakban a mozgáskörzet 1-2
km-t l maximum 5 km-ig terjed. A kosok üzekedés idején egy
meghatározott területet id szakosan elfoglalhatnak, melyet más
kosokkal szemben védenek.

Gazdasági jelent sége:

Általában mindenütt színez , kiegészít vadfajként tartják. Piaci
értéke nem közelíti meg az egyéb nagyvadfajokét. Télen nagy
nyájakban jár, mozgáskörzete kicsi. A vadászterületeken olyan
szinten kell tartani az állománys r séget, hogy a
legintenzívebben használt területek növénytársulásai azt
tolerálni tudják.

Rágás kár

Trófeabírálat:

Magyarországon az els képletet 1929-ben alakították ki. A
képlet tovább fejl dve érte el a nemzetközi formáját.
A mufloncsiga bírálati képlete:
A jobb és baloldali szarv hosszának átlaga cm-ben
A jobb és baloldali szarv körmérete a bázison cm-ben
A jobb és baloldali szarv körmérete a második
harmadon átlag cm-ben
A jobb és baloldali szarv körmérete a harmadik
harmadon átlag cm-ben
Szépségpontok:
- Szín
- Gy r z dés
- Csavarodottság
Levonások:
Benövés foka: C-index alapján
185-194,9 pontig
195-204,9 pontig
205 ponttól

x1
x1
x1
x1
0-3
0-3
0-5
0-5

bronzérem
ezüstérem
aranyérem

Nemzeti érték ponthatár:

220 pont

Vadászati lehet sége íjjal: Vadászatánál a puskás vadászatoknál megismert minden
vadászati módot gyakorolhatják az íjászok is. Minden
alkalommal törekedjünk a tökéletes álcázásra, a csendes
felszerelésre. A muflon látása és felismer képessége jó, így
minden fölösleges mozdulat, hang elárulhatja az íjászt. Mozgása
területfügg , van olyan terület, ahol télen a szórókat intenzíven

látogatja, viszont van olyan hely ahol csak alkalmanként. A
magasabb hótakaró kialakulásáig általában a nehezen
megközelíthet magas, sziklás oldalakban tartózkodik, melynek
megközelítése körülményes, illetve íjas l távolba jutni szinte
lehetetlen. A hótakaró növekedésével a muflon el szeretette
keresi fel az alacsonyabban fekv déli lejt ket. A nyájat vezet
juh figyelme mindenre kiterjed, a legkisebb zavaró körülmény
hatására azonnal riasztja a nyáját, melyet biztonságosnak vélt
helyre vezet. A kosok „figyelmetlenebbek”, így eredményes
vadászatuk valamennyivel könnyebb. F leg igaz ez üzekedés
idején, a territóriális viselkedés miatt. A muflon szabad területen
egyik legnehezebben elejthet vadfajunk íjjal, így az elejt k
minden elismerést megérdemelnek.

Az muflon vitális zónái:
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