ความจริงเกีย่ วกับหมี

โดยธรรมชาติแล้ว หมีสแกนดิเนเวียนสี น้ าํ ตาลจะขี้อายมากกับคน
มันได้ยนิ เสี ยงไว และดมกลิ่นได้ดี ปกติหมีจะไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีค
น ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ทำให้หมีตกใจ คุณควรจะพู
ดให้เสี ยงดังขึ้นเล็กน้อย หรื อร้องเพลงในขณะที่คุณอยูใ่ นป่ า นาน
ๆครั้งหมีและคนถึงจะเจอกัน ถ้าเกิดเจอกัน จึงควรจะได้เตรี ยมตัว
และรู ้วา่ คุณต้องทำอย่างไร

หมีจะจำศีลในจอมปลวก แต่อาจจะจำศีลในโพรงหิ น
หรื อในถํ้าใต้ดิน หมีจะออกลูกในช่วงระหว่างกลางฤดูหนาว
และลูกหมีแรกคลอดจะมีน้ าํ หนักประมาณ 500 กรัม ปกติหมีตวั เ
มียจะออกลูกปี ละ 2-3 ตัว ส่ วนใหญ่ลกู หมีจะอยูก่ บั แม่ เป็ นเวลา
1 1/2 ปี บางตัวอาจจะอยูก่ บั แม่นานกว่านี้ เมื่อลูกหมีออกจากถํ้า
จะมีน้ าํ หนักประมาณ 2-4 กก.และในปี แรกจะมีน้ าํ หนักประ
มาณ 50 กก. หมีตวั เมียที่โตเต็มที่ อาจจะหนักได้ถึง 150 กก.
ในขณะที่ตวั ผู ้ จะตัวโตกว่าและอาจจะหนักได้ถึงเกือบ 300 กก.
มีขนาดแตกต่างกันได้มาก ในระหว่างจำศีล หมีจะมีน้ าํ หนักลดลง
ประมาณ หนึ่งในสามของนํ้าหนักตัวทั้งหมด

แผ่นพับนี้มีขอ้ มูลที่มีประโยชน์ ที่คุณควรจะทำตามเพื่อหลีกเลี่ย
งการเผชิญหน้าอันไม่พึงประสงค์กบั หมี หรื อถ้าคุณโดยบังเอิญ
ต้องเผชิญหน้ากับหมี
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หมีเป็ นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ และกินอาหารหลากหลายชนิด
เหมือนคน มันจะปรับอาหารตามฤดู และกินอาหารที่หาได้ง่าย
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อาหารส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย มด ซากสัตว์
และหญ้า ในฤดูร้อนจะมี กวาง ลูกวัว และสมุนไพรเพิ่มขึ้นในอาห
าร ในต้นฤดูใบไม้ร่วง อาหารส่ วนสำคัญจะเป็ นพวกลูกเบอร์รี่ ซึ่งมี
บลูเบอร์รี่ และโครเบอรี่ เป็ นส่ วนมาก ในช่วงนี้ หมีจะกินลูกเบอร์รี่
ประมาณ หนึ่งในสามของนํ้าหนักตัวต่อวัน ลูกเบอร์รี่เป็ นแหล่งอา
หารที่สำคัญที่สุดของหมี และหมีกินลูกเบอร์รี่ในปริ มาณเกือบครึ่ ง
หนึ่งของอาหารที่หมีกินในหนึ่งปี
โดยทัว่ ไป หมีเป็ นสัตว์สนั โดษ มันจะอาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่คาบ
เกี่ยวกัน หมีที่โตเต็มที่มกั จะพบเฉพาะในช่วงเวลาฤดูผสมพันธุ์
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ในหนึ่งปี หมีตวั เมีย
จะอยูใ่ นบริ เวณ ประมาณ 500 ตร.กม. ตัวเมียที่มีลกู อ่อนอยูด่ ว้ ย
จะอยู่ ประมาณครึ่ งหนึ่งของบริ เวณนี้ ในขณะที่ตวั ผูจ้ ะเคลื่อ

ถ้ าคุณเผชิญหน้ ากับหมี

นที่อยูใ่ นบริ เวณที่กว้างถึงสามเท่า (1,500 ตร.กม.) ในบรรดา
ประสาททั้งหมดของหมี ประสาทดมกลิ่นจะพัฒนามากที่สุด
ตามด้วยการได้ยนิ แต่การมองเห็นจะไม่ดี

right
front paw

right
hind paw

รอยเท้ าและเสี ยงของหมี
รอยเท้าของหมีจะเป็ นรอยอุง้ เท้าห้าเล็บ เท้าหน้าสั้นและกว้าง
ในขณะที่เท้าหลังมีลกั ษณะคล้ายกับรอยเท้าของคน เป็ นการยากที่จ
ะบอกขนาดของหมีโดยการดูรอยเท้า ถ้าความกว้างของเท้าหน้าน้อ
ยกว่า 7 ซม. จะเป็ นลูกหมี
เท้าหน้าของหมีตวั เมียอาจมีความกว้างได้ถึง13.5 ซม.ในขณะที่หมี
ตัวผูอ้ าจจะมีความกว้างของเท้าหน้าได้ถึง 17 ซม.
เรามักจะไม่ค่อยได้ยนิ เสี ยงหมี เพราะหมีเป็ นสัตว์ที่เงียบและขี้อ
าย อย่างไรก็ตามเราอาจจะได้ยนิ เสี ยง เมื่อหมีตวั เมียเล่นกับลูก
ตัวเมียจะทำเสี ยงกระหึ่ มเตือนลูกเมื่อมีภยั และพวกมันมักจะปี
นขึ้นบนต้นไม้ หมีมกั จะแผดเสี ยงดังเมื่อมันทำท่ารุ กรานต่อกัน
เมื่อมันเจอกับคน หรื อเมื่อมันได้รับบาดเจ็บ
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ในประเทศสวีเดน มีหมีประมาณ 2,350 – 2,900 ตัว (พ.ศ. 2549)
อาศัยกระจายอยูใ่ นพื้นที่ สองในสามของประเทศ จากตอนเหนือ
สุ ดของนอร์แลนด์ (Norrland) ลงมาถึงสเวแลนด์ (Svealand) หมีจ
ะใช้เวลาจำศีลในฤดูหนาว ประมาณครึ่ งปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนเมษายน
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ข้ อแนะนำทีม่ ปี ระโยชน์ สำหรับผู้ทไี่
ปเยือนอาณาเขตของหมี

ให้คงนัง่ อยูใ่ นรถ อย่าออกมานอกรถ เพื่อถ่ายรู ปหมี อย่าไปลูบคล
ำลูกหมีที่หยุดอยูข่ า้ งถนน แม้วา่ มันจะดูน่ารัก หมีตวั เมียจะมีสญ
ั ช
าตญาณในการปกป้ อง และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามันจะต้องอยูใ่ กล้แ
ถวนั้น
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เมือ่ คุณทิง้ เศษอาหารหรื
อขยะ...

ช่วยปกป้ องรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะและเศษอา
หารไปด้วยเมื่อคุณกลับออกไป หมีจะได้กลิ่นไวและมีความจำดีเยี่
ยม หมีมกั จะกลับมายังที่ๆมันหาอาหารได้ง่าย ขยะที่อยูใ่ นถังขยะ
พลาสติกก็ยงั ส่ งกลิ่นออกมาล่อได้
อย่าลืมห่อหรื อเก็บขยะให้ดีจริ ง เป็ นเรื่ องสำคัญทีจะรักษาธรรมชา
ติความขี้อายของหมีที่มีต่อคนเอาไว้ และอย่าทำให้หมีสบั สนโดยก
ารให้อาหาร ในขณะเดียวกันมันก็จะคุน้ เคยกับกลิ่นของคน
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เมือ่ คุณออกไปเก็บลูกเบอร์ รี่ใ
นป่ าในช่ วงปลายฤดูร้อน...
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ครึ่ งหนึ่งของอาหารที่หมีกินในหนึ่งปี ประกอบขึ้นด้วยลูกเบอร์รี่
ส่ วนใหญ่คือ บลูเบอร์รี่ ในระหว่างฤดูลกู เบอร์รี่ หมีส่วนใหญ่จ
ะยุง่ อยูก่ บั การกินลูกเบอร์รี่จำนวนมาก เพื่อนำไปสร้างเป็ นไขมั
นเก็บเอาไว้สำรองก่อนจะจำศีล ผูท้ ี่เก็บลูกเบอร์รี่ควรจะทราบว่า
โอกาสที่หมีจะอยูใ่ กล้ในบริ เวณที่มีลกู เบอร์รี่ชุกชุมเป็ นไปได้นอ้ ย
อย่างไรก็ตาม หมีจะไม่อยูต่ ิดบริ เวณเมื่อมันมาถึงที่ๆมีลกู เบอร์รี่
ชุกชุม ส่ วนใหญ่หมีจะออกไปจากบริ เวณนั้น ก่อนที่คุณจะมาถึง
เนื่องจากมันมีประสาทที่ไวเกี่ยวกับการดมกลิ่นและฟังเสี ยง
ถ้าคุณเกิดไปเจอกับหมี คุณควรทำให้หมีทราบว่าคุณอยูแ่ ถวนั้น
โดยการพูดเสี ยงดัง และออกไปจากบริ เวณนั้นอย่างช้าๆ อย่าวิง่
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เมือ่ คุณพบหมีกำลังกินซากสั
ตว์ อยู่...

8
ก่อนอื่น พยายามอยูใ่ นความสงบ แสดงให้หมีเห็นว่า คุณไม่ได้พ
ยายามที่จะขโมยอาหารของมัน ยืนตัวตรงและทำให้หมีรู้วา่ คุณอยู่
ด้วย โดยการพูดอย่างสงบ ออกไปจากบริ เวณนั้นอย่างระมัดระวัง
โดยใช้ทางเดิมที่คุณเข้ามา อย่าวิง่

เมือ่ คุณเอาสุ นัขออกไปเดินใน
ป่ าทีซ่ ึ่งเป็ นบริเวณของหมี...

ใช้เชือกจูงสุ นขั ตลอดเวลา สุ นขั ที่ไม่มีเชือกจูงจะเสี่ ยงกับการเ
จอกับหมี ถ้าสุ นขั ไม่ได้รับการฝึ กว่า ต้องทำอย่างไรเมื่อเจอหมี
อาจจะตื่นตกใจกลัวได้ง่าย และจะวิง่ กลับมาหาเจ้าของเพื่อให้คุม้ กั
น หมีอาจจะรู ้สึกว่า เจ้าของสุ นขั จะคุกคามมัน ทั้งๆที่สุนขั คือตัวท
ำให้หมีโกรธ

เมือ่ คุณอยู่ในอาณาเขตของห
มีในช่ วงต้ นฤดูร้อน...

ฤดูผสมพันธุ์ของหมี จะอยูใ่ นช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุน
ายน ในช่วงนี้หมีจะเคลื่อนไหวมากที่สุด และมีความคล่องแคล่ว
ว่องไวในช่วงกลางวัน ในช่วงนี้คุณจะมีแนวโน้มที่จะเจอฝูงหมี
หมีหนุ่มตัวผูท้ ี่ออกหาคู่สามารถที่จะเดินไปได้ไกลในช่วงกลางวัน
ลูกหมีที่เพิ่งแยกจากแม่ และท่องเที่ยวไปตามลำพังเป็ นครั้งแรก
หมีหนุ่มโดดเดี่ยวมักจะมีความอยากรู ้อยากเห็น และไม่กลัวคน
คุณควรทำให้หมีทราบว่าคุณอยูแ่ ถวนั้น โดยการพูดเสี ยงดัง และออ
กไปจากบริ เวณนั้นอย่างช้าๆ

เมือ่ คุณพบลูกหมี
ทีม่ คี วามอยากรู้ อยากเห็น
และเข้ ามาหาคุณ...

อย่าหยุดเพื่อถ่ายรู ปหมี หรื อพยายามที่จะติดต่อกับมัน อย่าให้อาหา
รหมีป่าเป็ นเด็ดขาด ให้ระลึกไว้วา่ แม่หมีอาจจะอยูใ่ กล้ๆ ให้ถอยก
ลับและออกไปจากบริ เวณนั้นทันที คงความสงบไว้และใช้ทางเดิม
ที่คุณเข้ามา
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เมือ่ คุณนั่งอยู่ในรถและมองเ
ห็นหมี...

เมือ่ คุณพบหมีทไี่ ม่ ถอยกลับ
และวิง่ หนี แต่ กลับเดินเข้ าม
าหาคุณ...

นัน่ คือ การที่คุณอยูท่ ี่นนั่ ทำให้หมีโกรธ คำอธิบายที่น่าเป็ นไปได้
อาจจะเนื่องจากเหตุผลหนึ่งหรื อมากกว่า ดังต่อไปนี้
มันเป็ นหมีตวั เมียที่มีลกู อ่อน
มันเป็ นหมีที่มีซากสัตว์อยูใ่ กล้ หรื อตกใจที่คุณปรากฏตัวอย่างกระ
ทันหัน และไม่สามารถที่จะหนีไปที่ๆปลอดภัยได้ มันอาจจะเป็ นห
มีที่เพิ่งจะตื่นภายในถํ้า หรื อถูกรบกวนภายนอกถํ้า
สุ นขั ของคุณอาจทำให้หมีโกรธ

หมีที่ถกู แหย่ให้โกรธอาจจะทำร้ายคุณ แต่มกั จะเป็ นการแกล้งทำ
คุณควรจะทำให้หมีรู้วา่ คุณมีเจตนาสันติภาพ พูดอย่างสงบและอย่า
ทำอาการข่มขู่ ออกไปจากสถานที่น้ นั อย่างช้าๆ และอย่าวิง่
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เมือ่ หมีไม่ พอใจกับการล่ าถอ
ยของคุณ และต้ องการทีจ่ ะท
ำร้ ายคุณ...

ให้พยายามทำสิ่ งสุ ดท้ายเพื่อหันเหความสนใจของ
หมี โยนของไปข้างหน้าหมี เช่น ถังใส่ ลกู เบอร์รี่
หรื อม้วนสายเบ็ดตกปลา ถ้าอันนี้ไม่ได้ผล สิ่ งเดียวเท่านั้นที่คุณสา
มารถทำได้ คือลงนอนบนพื้น แกล้งทำเป็ นตาย งอตัวเหมือนท่าลู
กอ่อนอยูใ่ นครรภ์ หรื อนอนควํ่าและเอามือวางไว้ที่คอเพื่อป้ องกัน
ศีรษะของคุณ แบ็คแพ็คใช้เป็ นเครื่ องป้ องกันได้ดี โดยการทำอะไ
รให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทำได้และอยูน่ ิ่งๆ หมีจะรู ้สึกว่าคุณคุกคามมั
นน้อยลง

