คู่มือ-สัตว์ป่าล่าเนื้อในธรรมชาติ
Juha Järvenpää และ Harri Norberg

คำ�นำ�
ในฟ นิ แลนด์ ม สี ตั ว์ ป า่ ท ีล่ า่ เน ื อ้ เป น็ อาหารอาศัยอยูส่ ีช่ นิด: หม (ี karhu), ตัวลิงซ์
ยุโรป(ilves), สุนขั ป ่า(susi) และตัววูล์ ฟเวอร นี (ahma)โดยเฉพาะอย่างย งิ ่ จำ�นวนของหม ี
และตัวลิงซ์ยโุ รปม จี �ำ นวนเพ ิม่ ข ึ น้ อย่างชัดเจนในช่วงคร สิ ต์ศตวรรษท ี ่ 21 และสัตว์ ป ่าล่า
เน ื อ้ ได้แพร่ขยายไปอย่างช า้ ๆ ในเขตพ ื น้ ท ีอ่ าศัยของสัตว์ ป ่าในเขตตอนใต้และตะวันตก
ของฟ นิ แลนด์ ดังนั น้ จึงเป ็นการเพ ิม่ โอกาสในการเผช ญิ หน้ากันของสัตว์เหล่าน ีแ้ ละคน
ท ีเ่ คลือ่ นท ี ่ไปตามพ ื น้ ท ีธ่ รรมชาติในเกือบทุกพ ื น้ ท ีข่ องประเทศฟ นิ แลนด์ แต่คนส่วน
ใหญ่มกั ไม่ทราบเก ยี ่ วกับการเผช ญิ หน้ากับสัตว์เหล่าน ี ้ เน ือ่ งจากปกติแล้วสัตว์ลา่ เน ือ้ เหล่า
น ีจ้ ะหลกี เล ยี ่ งการเผช ญิ หน้าและการเก ยี ่ วขอ้ งกับมนุษย์จนนาท สี ดุ ท้าย

เพ ื อ่ ช่วยให้ทกุ คนท ีเ่ คลื อ่ นท ี ่ไปมาในพ ื น้ ท ีธ่ รรมชาติร จู ้ กั สังเกตร่องรอยท ีส่ ตั ว์ ป ่าทิง้
ไว้ในธรรมชาติ และให้ความรูเ้ ก ีย่ วกับพฤติกรรมของสัตว์และทราบว่าเราจะต้องปฏิบตั ิ
ตัวอย่างไร
ค มู่ อื น ี ้ ได้ท�ำ การร่างโดยโครงการ PetoTieto (ความร เู ้ ก ี ย่ วกับสัตว์ ป ่า) ภายใต้
การบร หิ ารของเม อื ง Suomussalmi โดยโครงการน ี ้ ได้รบั เง นิ ทุนสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาพ ื ้นท ีช่ นบท Manner-Suomi ป ี 2007-2013 ผ่านศ นู ย์ ELY ของ
เขต Kainuu และ Pohjois-Pohjanmaa

ทัง้ น ี ้ ส่วนหน ึง่ ของคมู่ อื น ี ้ เป ็นสมมุตฐิ าน ว่าบุคคลท ีเ่ คลือ่ นท ี ่ไปในพ ื น้ ท ีธ่ รรมชาติ
นั น้ ไม่ม คี วามรูท้ ีเ่ พ ยี งพอเก ีย่ วกับสัตว์ ปา่ ล่าเน ื อ้ และพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั น้ ใน
ประเทศฟ นิ แลนด์ รวมทัง้ ความรูเ้ ร ือ่ งการหล กี เล ีย่ งการเผช ญิ หน้ากับสัตว์เหล่านั น้ และ
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรในสถานการณ์ท ตี ่ อ้ งเผช ญิ หน้ากับสัตว์เหล่านั น้ ทัง้ น ีก้ ารขาดความ
รูแ้ ละการอุปาทาน การด่วนสรุปเอาเองนั น้ เป ็นตัวเพ ิม่ ความกลัวสัตว์ ป ่าต่างๆ ให้ม มี าก
ข ึ น้ การแบ่งป ันความรูแ้ ละขอ้ มูลต่างๆ เก ีย่ วกับสัตว์ ป ่าล่าเน ื อ้ และพฤติกรรมของสัตว์
เหล่านั น้ จะช่วยลดความขัดแย ้งระหว่างคนและสัตว์เหล่านั น้ และลดความหวาดกลัวสัตว์
ป ่าลงไปได้

ผูเ้ ข ยี นคมู่ อื น ี ้ คือ Juha Järvenpää และ Harri Norberg นายJärvenpää ปฏิบตั หิ น้าท ี ่
ผูบ้ ร หิ ารโครงการ Petoseutu และ Petotieto (โครงการพ ื น้ ท ีเ่ ขตสัตว์ ป ่า และความรูเ้ ก ยี ่ ว
กับสัตว์ ป ่า) ของเม อื ง Suomussalmi และเป ็นผูท้ ศี ่ กึ ษาโครงการเก ยี ่ วกับป ัญหาด้านสัตว์
ป ่าและวิธ กี ารประกอบอาช พี รวมทัง้ วิธ กี ารป ้องกันป ัญหาเหล่านั น้ นายNorberg ปฏิบตั ิ
หน้าท ีน่ กั ออกแบบในศ นู ย์ขอ้ มูลนักล่าสัตว์ ซ งึ ่ ม พี ื น้ ท ี ป่ ฏิบตั งิ านในเขตด แู ลรักษากวาง
เรนเด ยี ร์ และ ด แู ลสัตว์ ป ่าอืน่ ๆ และยังเป ็นนักวิจยั ท ศี ่ นู ย์วจิ ยั ด้านการล่าสัตว์ และ การ
ประมง โดยทำ�การศ กึ ษาเร ือ่ งปฏิสมั พันธ์ระหว่าง สัตว์ ป ่าล่าเน ือ้ และกวางเรนเด ยี ร์

ค มู่ อื ท ีท่ า่ นถืออยู่ในม อื นั น้ ม วี ตั ถุประสงค์เพ ือ่ สรุปย่อภาพรวมของสัตว์ ป ่าล่าเน ื อ้ ใน
คมู่ อื น ี ้ ประกอบไปด้วยขอ้ มูลสั น้ ๆ เก ีย่ วกับลักษณะท ีน่ า่ สังเกตของสัตว์ ป ่า และขอ้ มูล
เก ีย่ วกับการใช ช้ วี ติ อาหาร และพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั น้ วัตถุประสงค์ของคมู่ อื น ีค้ อื
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จากขอ้ มูลของศ นู ย์วจิ ยั ด้านการล่าสัตว์ และ การประมง (RKTL) ในฟ นิ แลนด์ ป ี 2010
ระบุวา่ ในฟ นิ แลนด์ม หี ม ีประมาณ 1500 ตัว หม ี ได้แพร่กระจายตัวไปทั ว่ พ ื น้ ท ีข่ อง
ฟ นิ แลนด์ โดยไม่นบั รวมเขต Ahvenanmaa พ ื น้ ท ีท่ ีพ่ บมากคือเขตพ ื น้ ท ตี ่ ะวันออก และ
พ ื น้ ท ภี ่ าคกลางของฟ นิ แลนด์ รวมทั ง้ เขตแลปแลนด์ตลอดแนวชายแดนตะวันออกของ
ประเทศ

ลักษณะเฉพาะของหม ี และ การแพร่ขยายพันธุ์
หม ตี วั เม ยี ขนาดโตเต็มท ีอ่ าจม นี ้ �ำ หนักตัวถึง 200 กก. และหม ตี วั ผูอ้ าจม นี ้ �ำ หนักตัวถึง
300 กก. ช่วงท ีห่ ม จี �ำ ศ ลี ในฤด หู นาวหม สี ามารถลดน้ �ำ หนักลงได้ถงึ หน ึง่ ในสามของน้ �ำ
หนักปกติ เม ือ่ โตเต็มท ีห่ ากวัดขนาดจากการย นื ส ีข่ า จะสูง 90-125 ซม. และหากย นื สอง
ขาจะวัดได้ 135-250 ซม. ขนของหม มี คี วามหนาและม สี ตี ัง้ แต่ส นี ้ �ำ ตาลดำ�จนถึงน้ �ำ ตาล
ออกเหลือง หางม คี วามยาวประมาณ 5-15 ซม. และบางส่วนก็ซอ่ นอยู่ใต้ขน หูม ขี นาดเล็ก
และกลม 1, 2, 6

การดำ�รงช วี ติ ของหม ี และการกินอาหาร
ช่วงเดือนตุลา-พฤศจิกายน ม นี า-เมษายน หม จี ะนอนหลับจำ�ศ ลี ฤด หู นาวในรังของตนเอง
รังหม อี าจจะเป น็ ขอนไม ข้ นาดใหญ่ หร อื การขุดถ้ �ำ ใต้รงั มดหร อื ไม ท้ ีผ่ แุ ล้ว บางครั ง้ ก็

อยูต่ ามกลุม่ โขดหิน หร อื บร เิ วณเนินดิน หร อื ใต้ตน้ สนคร สิ มาส โดยม กี งิ ่ ไมค้ อยป ิดบัง
อำ�พรางไว้ ถึงแมว้ า่ หม จี ะนอนหลับจำ�ศ ลี ในช่วงฤด หู นาวและม กี ารใช ช้ วี ติ ท ีเ่ ป ็นพ เิ ศษ
เหม อื นกับ ”สะสมพลังงาน” แต่หม กี ส็ ามารถตื น่ ได้หลายครัง้ ในช่วงฤด หู นาว และบาง
ครั ง้ ก็กลับพลิกตะแคงตัว ทั ง้ น ีห้ ม สี ามารถรับรูส้ ิง่ ต่าง ๆ ท ีเ่ กิดข ึ น้ รอบตัวในช่วงฤด ู
หนาวได้ดว้ ย ดังนั น้ หากท่านไปเจอรังของหม ีในช่วงฤด หู นาวก็ควรจะออกจากพ ื น้ ท ีน่ ั น้
โดยเร็วท สี ่ ดุ
หม มี พี ฒั นาการของตัวอ่อนท ีค่ อ่ นข า้ งช า้ ทั ง้ น ีห้ มายความว่า ถึงแมว้ า่ หม ที �ำ การ
ผสมพันธุก์ นั ในช่วงเดือน ม ถิ นุ า-กรกฏาคม แต่เซลล์ ไข่ของหม ที ีผ่ า่ นการผสมพันธุเ์ ป ็น
ตัวอ่อนแล้วจะย ดึ ติดกับผนังมดล กู ของแม่หม ีในช่วงเดือนธันวาคมซ ึง่ เป ็นช่วงท ีเ่ ร ิม่ ม ี
พัฒนาการของตัวอ่อน หม จี ะคลอดล กู ในเดือนมกราคมในรังฤด หู นาวของตน โดยทั ว่ ไป
แล้วจะคลอดล กู หม สี องตัว บางครัง้ ก็ม ลี กู หม สี ีต่ วั ล กู หม มี นี ้ �ำ หนักแรกเกิดเพ ยี ง ต่ �ำ
กว่า 300 กรัม7 โดยปกติแล้วล กู หม จี ะติดตามแม่หม เี ป ็นระยะเวลาประมาณหน งึ ่ ป ี บาง
ครัง้ ก็เป ็นระยะเวลาสองฤด รู อ้ น ในช่วงฤดใู บไมผ้ ลิล กู หม ที ีอ่ อกจากรังจะม นี ้ �ำ หนักตัว
ประมาณห้ากิ โลกรัม ช่วงฤดใู บไมร้ ว่ งล กู หม จี ะม นี ้ �ำ หนักตัวถึง 30-50 กก. เม ือ่ เข า้ ฤด ู
หนาวถัดไปล กู หม จี ะม นี ้ �ำ หนักตัวเพ ิม่ ข ึ น้ ถึง 60-75 กก. หม จี ะเติบโตม ขี นาดตัวเพ ิม่ ข ึ น้
ระยะเวลา 10 ป ีและจะม ชี วี ติ อยู่ได้ถงึ 20 ป ี
หม เี ป ็นสัตว์ท ีส่ ามารถกินได้ทกุ อย่าง ทัง้ น ี ้ อาหารท ีก่ นิ ข ึ น้ อยูก่ บั ฤด กู าล: หม จี ะ
กินอาหารท ีห่ าได้ง่ายในขณะนั น้ ช่วงฤดใู บไมผ้ ลิ หม จี ะกินมด ซากสัตว์ และหญ า้ รวม
ถึงล กู กวางมูสท สี ่ ามารถล่าได้ง่าย ช่วงฤดใู บไมผ้ ลิหม สี ามารถฆ่ากวางเรนเด ยี ร์ขนาดโตเต็ม
วัย หร อื กวางมูสได้ และช่วงท ีร่ ะบบย่อยอาหารทำ�งานเต็มท ีน่ ั น้ หม สี ามารถกินเน ือ้ ได้จ ุ
ส บิ กว่ากิ โลกรัมต่อวันเลยท เี ด ยี ว ช่วงฤด รู อ้ นการกินอาหารจะเต็มไปด้วยพ ชื ต่าง ๆ เช่น
สมุนไพร หญ า้ และรากไม ้ หม ชี อบไปตามสวนท ีม่ ผี ึง้ ตลอดช่วงฤด รู อ้ นด้วย นอกจาก
2009

Ursus arctos

น้ �ำ หนัก: ♂ 100-300 กก, ♀ 60-200 กก
ความสูงของลำ�ตัว: 135-250 ซม
ความสูงถึงระดับไหล่: 90-125 ซม
ด้านขวา หลัง
18-25 ซม
— 10-18 cm —

ด้านขวา หน้า
12-15 ซม

— 10-16 cm —

ภาพ: ศ นู ย์วจิ ยั สัตว์ ป ่าและการประมง. Hannu Huttu (หม )ี
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น ีช้ ว่ งฤดรู อ้ นหม ยี ังกินเน ือ้ สัตว์ตา่ งๆ ท สี ่ ามารถหาล่าได้ง่าย ช่วงท้ายของฤดรู อ้ นและฤด ู
ใบไมร้ ว่ งจะม พี วกเบอร์ร ีผ่ ลไม ป้ ่าต่าง ๆ เป ็นอาหารท สี ่ �ำ คัญ หม สี ามารถกินเบอร์ร ี ่ได้ทกุ
วัน วันละเกือบหน ึง่ ในสามของน้ �ำ หนักตัวของตัวเองและสามารถได้รบั พลังงานมากกว่า
คร งึ ่ จากปร มิ าณพลังงานท ตี ่ อ้ งการโดยได้จากเบอร์ร ี ่
โดยมากแล้ว หม จี ะเคลือ่ นไหว ไปไหนมาไหนช่วงเยน็ และกลางคืนทุกคืน หร อื ตอน
เช า้ ตรู่ อาณาเขตของหม ีในแต่ละกลุม่ อาจจะซ อ้ นทับกันบางส่วนกับกลุม่ อื น่ ถึงกระนั น้
แล้ว หม วี ยั โตเต็มท ีจ่ ะมาพบกันเฉพาะในช่วงติดสัด คือระหว่างเดือนพฤษภา-ม ถิ นุ ายน
เท่านั น้
อาณาเขตของหม ตี วั ผูน้ ั น้ อาจม ขี นาดถึง 1500 ตารางกิโลเมตร หม ตี วั เม ยี ท ี ่โตเต็มวัย
จะม อี าณาเขตอาศัยประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร และหากแม่หม ที ีม่ ลี กู หม เี คลือ่ นท ี ่ไป
ด้วยกันนั น้ จะม อี าณาเขตเป ็นคร ึ ่ ้งหน ึง่ จากปกติ หม สี ามารถเคลือ่ นท ี ่ไปในเวลาหน ึง่
คืนได้ระยะทางประมาณ 30-50 กม. และเม ื อ่ ม เี หตุจ�ำ เป น็ หม จี ะสามารถเคลื อ่ นท ี ่ได้
อย่างรวดเร็ว: โดยสามารถเร่งความเร็วได้ถงึ 60 กม./ชม. หม สี ามารถว่ายน้ �ำ ได้ด แี ละป นี
ต้นไมเ้ ก่งด้วย

ประสาทสัมผัสของหม แี ละการส่งเส ยี ง
หม มี ปี ระสาทรับรูก้ ลิน่ และการฟ ังเส ยี งท ีพ่ ฒั นาด ี ในขณะเด ยี วกันก็ม ปี ระสาทการมอง
เห็นท คี ่ อ่ นขา้ งอ่อน หม จี ะได้ย นิ เส ยี งคนเขา้ ใกล้ในช่วงระยะทางประมาณ 200-300 เมตร
และสามารถรับรูก้ ลิ น่ จากใต้ลมได้เป น็ ระยะหลายกิ โลเมตร ดังนั น้ หม จี งึ สามารถหล กี
เล ยี ่ งผูค้ นได้ทนั เวลาจากประสาทการรับรูก้ ลิน่ และประสาทการฟ ัง
ในฟ นิ แลนด์ ได้ม กี ารตรวจสอบปฏิกริ ยิ าของหม ี ในสถานการณ์การเผช ญิ หน้ากัน
ระหว่างหม แี ละคนท ีเ่ คลือ่ นท ี ่ไปในพ ื น้ ท ีธ่ รรมชาติโดยได้ม กี ารติดอุปกรณ์ GPS กับหม ี
และได้ผลการทดสอบว่า ในเกือบทุกกรณ ี หม จี ะพยายามหลกี เล ยี ่ งคน ม เี พ ยี งหน งึ ่ ครัง้ ใน
จำ�นวนการเขา้ ใกล้ท ัง้ หมด 50 ครัง้ ท ีน่ กั วิจยั สามารถมองเห็นหม ผี า่ นไปอย่างรวดเร็ว โดย
ไม่ม สี ถานการณ์การเผช ญิ หน้ากันแต่อย่างใด ถึงแมว้ า่ คนจะเคลื อ่ นท ีเ่ ข า้ หาหม ีโดยตรง
ในระยะทางประมาณ 50 เมตร นักวิจยั สองคนท ีท่ �ำ งานร่วมกันเป ็นค ู่ได้สง่ เส ยี งพ ดู คุยกัน
ตลอดเวลาในขณะท ีเ่ ขา้ ใกล้หม ี เพ ือ่ ให้หม สี ามารถรับรูว้ า่ ม คี นกำ�ลังเขา้ ใกล้ ซ งึ ่ ส่งผลให้
เกิดการหลกี เล ยี ่ งการเผช ญิ หน้ากันนั น่ เอง7
เส ยี งของหม นี ั น้ สามารถได้ย นิ ได้ ไม่บอ่ ยครั ง้ นัก แม่หม แี ละล กู หม จี ะส ื อ่ สารกัน
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เม ือ่ ล กู หม ตี อ้ งการกินนมหร อื เม ือ่ แม่หม เี ตือนล กู หม ถี งึ อันตรายท ีอ่ าจจะเกิดข ึ น้ หร อื
เม ือ่ ต้องการสัง่ ให้ล กู หม ขี ึ น้ ต้นไมเ้ พ ือ่ ความปลอดภัย หม จี ะส่งเส ยี งคำ�รามในขณะต่อสู ้
กัน ในขณะท ีม่ อี าการดุรา้ ย หร อื ขณะท ีบ่ าดเจ็บ1,2,5 เม ื อ่ เราเดินไปในป ่าอาจจะได้ย นิ
เส ยี งเหม อื นเส ยี งผ วิ ปากของหม ี คือเป น็ เส ยี งท ีเ่ กิดจากหม สี ดู อากาศเข า้ ไป เม ื อ่ มัน
สำ�รวจส งิ ่ รอบตัวตามธรรมชาติ

ป ัจจัยท อี ่ าจจะส่งผลให้เกิดอันตรายในสถานการณ์เผช ญิ
หน้ากันระหว่างคนกับหม ี:
1. หม ที ี ่ได้รบั บาดเจ็บ: หม ที ีม่ บี าดแผลหร อื ได้รบั บาดเจ็บจะเป ็นหม ที ีม่ อี นั ตรายเสมอ
และจะพยายามปกป ้องตัวเองเม ือ่ ไม่สามารถหลบหน ีได้
2. หม ตี วั เม ยี ท ีอ่ ยูก่ บั ล กู หม อี ายุต่ �ำ กว่าหน ึง่ ป ี: เหตุการณ์ท ีอ่ นั ตรายมากท ีส่ ดุ คือ เม ือ่
ต้องตกไปอยู่ในพ ื น้ ท ีร่ ะหว่างแม่หม แี ละล กู หม ี แม่หม จี ะปกป ้องล กู ๆของมันตาม
สัญชาตญาณ โดยต่อสูก้ บั ผูท้ ีอ่ าจจะทำ�อันตรายต่อล กู หม ี
3. หม ที ีก่ �ำ ลังกินซากสัตว์: หม ที ีก่ �ำ ลังกินซากสัตว์จะม พี ฤติกรรมท ีด่ รุ า้ ยเม ื อ่ ต้องเจอ
เหตุการณ์ท ี ่ไม่คาดคิด หม จี ะปกป ้องอาหารของมัน
4. หม ที ตี ่ กใจ: เม ือ่ คนเขา้ ใกล้หม มี ากเกินไปจะทำ�ให้หม เี กิดอาการตกใจและจะกระตุน้ ให้
เกิดการป ้องกันตัวเอง ซ งึ ่ เป ็นการตอบโต้จากอาการหวาดกลัว
5. หม ีในรัง: หม ที ีถ่ กู ปลุกให้ต ื น่ จากรังของมัน หร อื ตื น่ จากรังก่อนเวลาอันควรช่วงฤด ู
ใบไมผ้ ลิหร อื ใบไมร้ ว่ ง อาจเป ็นหม ที ีอ่ นั ตรายได้
6. สุนขั : สุนขั อาจทำ�ให้หม รี �ำ คาญ ระดับของความดุรา้ ยข ึ น้ อยูก่ บั สถานการณ์ตา่ ง ๆ: หม ี
ถูกรบกวนจากการล่าสัตว์ อายุและเพศของหม ี และพฤติกรรมของสุนขั ม ลี กู หม อี ยูด่ ว้ ย
หร อื ไม่ หร อื ม อี าหารท ีห่ ม ตี อ้ งการอยู่ใกล้ๆ หร อื ไม่ เป ็นต้น

7. การให้อาหาร และการคุน้ เคยกับ
คน: อย่าให้อาหารหม !ี เม ื อ่ หม ี
ได้รบั อาหารจากการเข า้ ใกล้คนบ่อย
ครั ง้ เท่าใด หม กี จ็ ะปรับตัวเข า้ ใกล้
กับคนมากข ึ น้ เท่านั น้ หม จี ะเข า้ ใจ
ว่าการเข า้ ใกล้คน สามารถทำ�ให้ ได้
อาหารง่ายข ึ น้ หากแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติในป ่าของหม มี จี �ำ นวนน้อย
ลง หม กี จ็ ะพยายามเข า้ ไปในพ ื น้ ท ีอ่ ยู่
อาศัยของคนเพ ื อ่ หาอาหาร ซ ึง่ ในขณะนั น้ หม จี ะหมด
ความหวาดกลัวคนและจะทำ�ให้เกิดอันตรายต่อคน 2, 3, 4
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จะหลกี เล ยี ่ งการเผช ญิ หนา้ กับหม ีได้อย่างไร?
หม แี ต่ละตัวม ลี กั ษณะนิส ยั เฉพาะตัวต่างกัน โดยจะม พี ฤติกรรมแตกต่างกันในแต่ละ
สถานการณ์ หม บี างตัวอาจม คี วามอยากรูอ้ ยากเห็น แต่บางตัวก็อาจจะดุรา้ ย ส ิ ง่ สำ�คัญท ี ่
ควรจำ�คือ: ไม่ม หี ม ตี วั ใดท ี ่ไม่อนั ตราย 5 โดยทั ว่ ไปแล้วหม จี ะพยายามหลกี เล ยี ่ งการเผช ญิ
หน้ากับคน ด้วยประสาทรับรูก้ ลิน่ และเส ยี งท ดี ่ ี ช่วยให้หม สี ามารถรูว้ า่ ม คี นอยู่ได้ต ัง้ แต่
ระยะไกล และสามารถหลบซ่อนตัวหร อื ออกจากท ีน่ ั น้ ๆ ได้ทนั เวลา
โดยมากแล้วการเผช ญิ หน้ากับหม มี กั เกิดข ึ น้ โดยไม่คาดคิด ดังนั น้ ในขณะท คี ่ ณุ เดินไป
ในป ่า ให้พยายามทำ�ให้เกิดเส ยี งเพ ือ่ ให้หม ที ีอ่ ยู่ในบร เิ วณนั น้ รูว้ า่ คุณอยูแ่ ถวๆ นั น้ เม ือ่
คุณเดินไปสองคนหร อื เป ็นกลุม่ ให้พยายามพ ดู คุยกับคนอืน่ ๆ ในกลุม่ หากคนเดินไปเพ ยี ง
ลำ�พังในป ่าอย่างเง ยี บๆ และอยูเ่ หน อื ลม อาจทำ�ให้หม ตี กใจได้ ซ งึ ่ จะทำ�ให้ท ัง้ คนทัง้ หม ตี ก
ใจเท่าๆ กัน และจะไม่นา่ จะก่อให้เกิดอันตรายหากหม วี งิ ่ หน ีไปเอง ทัง้ น ีเ้ ราไม่สามารถท จี ่ ะ
คาดเดาปฏิกริ ยิ าของหม ลี ว่ งหน้าได้
เม ื อ่ คุณไปเดินป ่า กรุณานำ�ขยะหร อื ส ิง่ ต่าง ๆ ท ีค่ ณุ นำ�เข า้ ป ่าไปทิง้ ด้วย ทั ง้ น ี ้ ใน
พ ื น้ ท ี ่ในชนบท หร อื เขตท ีพ่ กั อาศัยท ีห่ า่ งไกลชุมชนควรจัดการเก็บขยะจากบา้ นในพ ื น้ ท ี ่
ป ิดเพ ื อ่ ไม่ให้กลิ น่ แพร่กระจายออกไป หม มี ีประสาทรับรูก้ ลิ น่ ท ีพ่ ฒั นาเป น็ อย่างมาก
และม คี วามจำ�ท ดี ่ ี หม มี กั จะกลับไปท ีเ่ ดิมท ีม่ นั เคยเจออาหารมาก่อนหน้าน ี ้ ส งิ ่ สำ�คัญคือ
ให้รกั ษาลักษณะความกลัวคนตามธรรมชาติของหม เี อาไว้ หม สี ามารถท ีจ่ ะผสมเอากลิน่
ของอาหารเขา้ กับกลิน่ ของคน และเร ยี นรู ้ในการเขา้ ใกล้คนเพ ือ่ ให้ ได้อาหารมา
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สัญลักษณ์แสดงว่าพ ื น้ ท ีน่ ั น้ เป ็นพ ื น้ ท ีท่ ีม่ หี ม อี ย ่ ู
หม มี กั ทำ�ลายรังมด ขุดหารังผ ึง้ หร อื ทำ�ลายขอนไมผ้ เุ พ ือ่ หาตัวหนอนดักแด้ ตัวอย่างเช่น
นกหัวขวานดำ�มักจะสร้างรอยต่างๆ ในป ่าเหม อื น ๆ กับหม ีได้เช่นกัน
บางครัง้ หม จี ะทำ�ลายรังผ ึง้ เพ ือ่ หาน้ �ำ ผ ึง้ และจะโยนช ิน้ ส่วนของรังผ ึง้ ไปรอบ ๆ
รอยเล็บท ีเ่ จาะลึกท ตี ่ น้ ไม ้ ท ี ่โดยมากม รี อยท คี ่ วามสูงระดับหน งึ ่ เมตรอาจจะเป ็นรอยป ีน
ต้นไม ห้ ร อื รอยข่วนของหม ี
ท ีท่ งุ่ ขา้ วโอ๊ต หม จี ะหักกิง่ ต้นขา้ วและรวบรวมต้นพ ชื เหล่านั น้ เป ็นกอ ๆ รวมกัน
หากคุณพบเห็นซากสัตว์ท ีห่ ม เี พ งิ ่ ฆ่าตาย ให้ร บี ออกจากสถานท ีน่ ั น้ ในทิศทางท คี ่ ณุ
เดินมา หม อี าจจะอยู่ใกล้ ๆ บร เิ วณนั น้ ส่วนมากแล้วหม จี ะพยายามปกป ิดซากสัตว์ ไว้
บางส่วนท ีพ่ ื น้ ดินหร อื แอ่งน้ �ำ และจะกลับมา
ยังท ีท่ ีม่ นั ซ่อนอาหารไว้ หม อี าจจะ ”เก็บตุน” ซากสัตว์ ไว้ท ีธ่ ารน้ �ำ เย น็ หร อื ซ่อนไว้ท ี ่
บ่อน้ �ำ แร่ธรรมชาติ
ส่วนมากกองมูลของหม ี จะกองใหญ่มากจนสังเกตได้ง่าย ซ งึ ่ จะต่างจากมูลวัวตรงท จี ่ ะม สี ี

ดำ�และอาจจะม ชี ิน้ ส่วนของกระด กู ขนสัตว์ ผลไม ป้ ่า หร อื ใบไม ้ ข ึ น้ อยูก่ บั ว่าหม กี นิ อะไร
เขา้ ไป โดยเฉพาะอย่างย งิ ่ ลิงกอนเบอร์ร ี ่ และ แบล็คคลาวด์เบอร์ร ีจ่ ะแปลกแยกออกมาได้
อย่างชัดเจน ส่วนมากจะเป ็นทัง้ ล กู เหม อื น”ไข่มกุ ” ท ีบ่ ร เิ วณพ ื น้ ผ วิ ของมูลหม ี

การสังเกตรอยเทา้ หม ี
รอยเท้าหม จี ะมองเห็นนิว้ เท้าห้านิว้ และรอยเล็บจิกกด ขาหน้าของหม จี ะสั น้ และกว้าง
ขาหลังของหม จี ะด คู ล้ายรอยเท้าคน แต่จะกว้างกว่าเล็กน้อยและด เู หม อื นสามเหล ีย่ ม
มากกว่า หม จี ะเดินลงส น้ เท้า ดังนั น้ ในพ ื น้ ดินท ีน่ มุ่ จะมองเห็นรอยกดของส น้ เท้าหม ีได้
การวัดรอยเท้าหม ี โดยวัดท ีข่ าหน้าจากอุงเท้
้ า ส่วนท กี ่ ว้างท สี ่ ดุ หากรอยเท้าจากขาหน้าวัด
ได้กว้างน้อยกว่า 7 ซม. จะเป ็นรอยเท้าของล กู หม ซี งึ ่ เพ งิ ่ เกิดในป ีนั น้ หม ตี วั เม ยี ท ี ่โตเต็ม
วัยจะม รี อยเท้ากว้างมากท สี ่ ดุ 14 ซม. และตัวผู ้ 20 ซม. 1, 2, 5, 6
ร่องรอยของสัตว์เท้าก บี ท ีก่ �ำ ลังคลั ง่ อาจเป น็ สัญญาณของการล่าอาหารของสัตว์ ป ่า
ด้วย

ภาพ: Hannu Huttu

หม เี ข้าไปที ร่ งั ผ ึ ง้
ภาพ: Pekka Karoniemi

ต้นไม้ผทุ ี ถ่ กู หม ที �ำ ลาย.
ภาพ: Harri Norberg

จะทำ�อย่างไร เม ือ่
…มองเห็นหม จี ากรถของคุณ...

ให้อยู่ในรถ อย่าออกจากรถไปถ่ายรูป หากคุณเจอกับหม ีในขณะท คี ่ ณุ อยู่ในรถ จงอย่าออก
จากรถเป ็นอันขาด ให้โทรศัพท์ ไปยังหมายเลขฉุกเฉิน 112 หากหม อี ยู่ในอาการบาดเจ็บ ให้
เตือนบุคคลอืน่ ๆ ท ีอ่ าจจะเคลือ่ นท ีอ่ ยูต่ ามถนนโดยรอบ ให้เป ิดสัญญาณไฟฉุกเฉินท ีร่ ถ
เจ้าหน้าท ีต่ �ำ รวจจะควบคุมสถานการณ์และจะแจ้งไปยังนักล่าสัตว์ผ เู ้ ช ยี วชาญด้านการจับ
สัตว์ ป ่า พร้อมสุนขั มายังท ีท่ ีพ่ บหม ี (SRVA หร อื ศ นู ย์ ให้ความช่วยเหลือสัตว์ ป ่า)

…เม ือ่ ต้องไปในท ีท่ ีม่ หี ม ีในช่วงเช า้ ตรูข่ องฤดูรอ้ น...

ฤด ผู สมพันธุข์ องหม คี อื ช่วงเดือน พฤษภา-ม ถิ นุ ายน ช่วงน ีห้ ม จี ะม คี วามกระตือร อื ร้น
เป ็นพ เิ ศษแม ้ในช่วงเวลากลางวัน ซ งึ ่ จะม คี วามเส ยี ่ งต่อการเผช ญิ หน้าหม มี ากท สี ่ ดุ หม ี
วัยหนุม่ จะเดินทางบางครัง้ เป ็นระยะทางไกลเพ ือ่ หาคผู่ สมพันธุ์ หม ที ีอ่ ายุนอ้ ยเหล่านั น้
เพ ิง่ จะออกมาพ น้ จากแม่ของพวกมันมาอยูด่ ว้ ยตัวเองในธรรมชาติเป น็ ครั ง้ แรก หม อี ายุ
น้อยพวกน ี ้ หร อื ท ีเ่ ร ยี กว่าหม อี ายุหน งึ ่ ป ี เป ็นหม ที ีม่ คี วามอยากรูอ้ ยากเห็นและอาจจะ
ไม่กลัวคน หากคุณสังเกตเห็นหม ีใกล้ตวั คุณ ให้พยายามแสดงตัวด้วยการพ ดู เส ยี งดังหร อื
ให้คอ่ ย ๆ เล ยี ่ งจากท ีน่ ั น่ ไปในทิศทางท คี ่ ณุ เดินมา

…เม ือ่ คุณกำ�ลังเก็บผลไมป้ ่า...

อาหารของหม กี ว่าคร ึง่ หน ึง่ คือผลไม ป้ ่า โดยเฉพาะบล เู บอร์ร ี ่ หม จี ะกินผลไม ป้ ่าเพ ือ่ ให้
ได้รบั ไขมันสะสมในร่างกายสำ�หรับฤด หู นาวท ีย่ าวนาน ให้คณุ พยายามส่งเส ยี งตลอดเวลา

ม ลู หม ี ภาพ: Harri Norberg

รอยเท้าหม .ี ภาพ: Petri Piisilä

เม ื อ่ คุณเดินไปในป ่า โดยทั ว่ ไปแล้วหม จี ะสามารถรับรูเ้ ก ีย่ วกับตัวเข า้ ได้จากกลิ น่ และ
เส ยี ง ได้ทนั เวลาก่อนท คี ่ ณุ จะเขา้ มา แต่ถา้ คุณมองเห็นหม ี ให้พยายามส่งเส ยี งดังโดยการ
พ ดู หร อื ให้ถอยกลับไปอย่างสงบในทิศทางท คี ่ ณุ เดินมา

…เม ือ่ เห็นหม กี �ำ ลังพักผ่อนหร อื กำ�ลังกินซากสัตว์...

หากคุณโผล่ ไปทำ�ให้หม แี ปลกใจเม ื อ่ หม กี �ำ ลังกินซากสัตว์อยู่ ให้พยายามอยู่ในความ
สงบ ย ดื ตัวให้ตรงและทำ�ให้หม รี บั รูเ้ ก ีย่ วกับตัวคุณด้วยการส่งเส ยี งพ ดู คุยดัง ๆ ค่อยๆ
ปล กี ตัวออกจากสถานท ีน่ ั น้ อย่างสงบในทิศทางท ีค่ ณุ เดินมา - อย่าวิง่ หน เี ด็ดขาด! การ
วิง่ จะเป ็นการกระตุน้ สัญชาตญาณการล่าของหม ี และการวิง่ ก็ไม่สามารถหน หี ม ีได้ทนั
เน ือ่ งจากหม วี งิ ่ เร็วกว่าคนหลายเท่านัก การป ีนข ึ น้ ต้นไมก้ ็ไม่ม ปี ระโยชน์อนั ใดเน ือ่ งจาก
หม ปี ีนต้นไม ้ ได้อย่างคล่องแคล่ว ในกรณ เี ช่นน ี ้ คุณสามารถทิง้ เส ือ้ แจ๊กเก๊ตและกระเป ๋า
ของคุณไว้กบั พ ื น้ หม อี าจจะสนใจส งิ ่ ของเหล่านั น้ และไม่ไปยุง่ กับคุณก็ได้

… เม ือ่ คุณเจอลูกหม ที ีม่ คี วามอยากรูอ้ ยากเห็น...

อย่าพยายามเขา้ ไปยุง่ กับล กู หม ี และอย่าถ่ายรูป แม่หม มี กั ม สี ญั ชาตญาณการปกป ้องล กู ท ี ่
รุนแรงและมักจะอยู่ไม่ไกลล กู ของมัน ให้คณุ หันไปดรู อบ ตัวคุณและร บี ออกจากสถานท ี ่
นั น้ ไปในทิศทางท คี ่ ณุ เดินเขา้ มา สถานการณ์ท ีอ่ นั ตรายท สี ่ ดุ อาจเกิดข ึ น้ เม ือ่ คนไปอยูต่ รง
กลางระหว่างล กู หม แี ละแม่หม ี หม จี ะพยายามปกป ้องล กู ของมันจากอันตรายท อี ่ าจจะเกิด
ข ึ น้ แต่จะไม่พยายามทำ�ร้ายคุณ หม อี าจจะพยายามทำ�ท่าจู่โจมแบบหลอก ๆ หลาย ๆ ครัง้
แต่กจ็ ะกลับตัวถอยหน ีไปในระยะไม่ก ีเ่ มตร
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…เม ื อ่ คุณเดินไปกับสุนขั ของคุณในพ ื น้ ท ีท่ ีม่ ี
หม .ี ..

… หากได้พยายามทุกอย่างแล้วแต่หม ยี ังคงม ี
พฤติกรรมข่มขู…
่

ให้ผ กู สายจูงสุนขั ไว้ในขณะท ีเ่ ดินป ่า ให้ส ังเกตพฤติกรรมท ีแ่ ปลก
จากปกติของสุนขั สุนขั ท ีว่ ิง่ อย่างอิสระโดยไม่ม สี ายจูงจะเพ ิ ม่
ความเส ีย่ งในการเผช ญิ หน้ากับหม ี สุนขั ท ี ่ไม่ ได้รบั การฝ ึก หาก
ต้องเจอกับหม ี ก็จะหน ีไปหลบใกล้ ๆ เจ้าของเพ ือ่ ความปลอดภัย
หม อี าจจะตามสุนขั ไปและอาจจะถือว่าคนเป ็นป ัจจัยเส ีย่ งของมัน
ด้วย

ภาพ: Hannu Huttu

…เม ือ่ เจอหม ีในขณะล่าสัตว์…

นักล่าสัตว์ท ีซ่ มุ่ อยูก่ บั ท ีอ่ ย่างเง ยี บๆม คี วามเส ีย่ งสูงในการเผช ญิ
หน้ากับหม มี ากกว่าคนท ีเ่ ดินไปเร ือ่ ยๆ หากหม ีไม่สงั เกตเห็นคุณ
คุณจะต้องทำ�ให้มนั รู ้ โดยการตบม อื หร อื ส่งเส ยี งดัง บ่อยครัง้ ท ี ่
การเผช ญิ หน้ากันของนักล่าสัตว์และหม กี อ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุตามมา
คือ เม ือ่ สัตว์ถูกจู่โจมและทำ�ร้าย และเขา้ ทำ�ร้ายนักล่าสัตว์ด้วย หม ี
ท ี ่ได้รบั บาดเจ็บเป ็นหม ที ีอ่ นั ตราย แต่หม ที ีย่ นื ด้วยขาหลังไม่ได้
เป น็ หม ที ีด่ รุ า้ ยเสมอไป มันเพ ยี งแค่ก�ำ ลังวิเคราะห์และไม่แน่ใจ
หร อื กำ�ลังอยากรูอ้ ยากเห็น กับสถานการณ์ท ี ่ไม่คาดคิดมาก่อน

ถอยออกมาอย่างสงบ จับตามองพฤติกรรมของหม แี ละพ ดู ด้วย
เส ยี งปกติ หลกี เล ยี ่ งการสบตากับหม ี เน ือ่ งจากถือว่าเป ็นการ
ท้าทายหม ี อย่าวิง่ หน !ี
หากหม ที �ำ ท่าจู่โจมอย่างหลอก ๆ ให้อยูก่ บั ท ีห่ ร อื ถอยออกมา
ช า้ ๆ โดยทั ว่ ไปแล้วหม จี ะหน ีไปหร อื จะหยุด ให้พยายามอยู่
ในความสงบและพ ดู คุยกับหม ี วางถังเก็บผลไม ป้ ่า อุปกรณ์ตก
ปลา ฯลฯ ไว้ขา้ งหน้าคุณเพ ือ่ เบ ยี ่ งเบนความสนใจของหม อี อก
ไปจากตัวคุณ แสดงให้หม เี ห็นว่าคุณไม่ ได้ขม่ ขูม่ นั โดยการถอย
ออกมาอย่างช า้ ๆ
หากหม เี ข า้ จู่โจมทำ�ร้ายคุณ ให้หมอบลงกับพ ื น้ โดยคว่ �ำ หน้า
ลงหร อื ขดตัวในท่าเหม อื นเด็กในท้องและทำ�ท่าแกล้งตายเพ ื อ่
ให้หม เี ห็นว่าคุณไม่ม อี นั ตรายต่อหม ี พยายามปกป ้องม อื คอ
และหัวของคุณเอง กระเป ๋าเป ท้ ีอ่ ยูด่ า้ นหลังของคุณถือเป น็
เคร ื อ่ งป ้องกันท ีด่ ี อย่าป นี ข ึ น้ ต้นไม่เพราะหม ีป นี ต้นไม เ้ ก่ง
กว่าคุณ 1, 4, 5

ภาพ: Hannu Huttu

ภาพ: Ilpo Kojola
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สุนขั ป ่า

(Canis lupus)

ลักษณะเฉพาะของสุนขั ป ่าและการแพร่ขยายพันธุ์

ตลอด น้ �ำ หนักตัวสุนขั ป ่าตัวผูอ้ ยูร่ ะหว่าง 30-65 กก. และ ตัวเม ยี 20-45 กก. สุนขั ป ่าตัวผู ้
เม ือ่ โตเต็มท สี ่ ามารถวัดความสูงเม ือ่ ย นื ส ีข่ าได้ 70-90 ซม. ตัวเม ยี จะสูงน้อยกว่า สุนขั ป ่า
จะเติบโตเต็มท ตี ่ ัง้ แต่ป ีแรกท ีม่ นั เกิดมา
สุนขั ป ่าม ลี กั ษณะเหม อื นสุนขั ธรรมดาท ีม่ ขี นาดใหญ่และม หี างตรง แต่ลกั ษณะท ี ่ไม่
เหม อื นสุนขั ทั ว่ ไปคือหางของสุนขั ป ่าเวลาตกลงจะตรง ดวงตาเฉียง ม เี ข ีย้ วยาวและใหญ่
กว่าของสุนขั
ส ีปกติของสุนขั ป ่า คือส เี ทาออกเหลือง โดยจะม ขี นส ดี �ำ ปกคลุมบร เิ วณแผ่นหลัง
ด้านหน้า บร เิ วณไหล่และหาง ท ีท่ อ้ งจะม สี อี อ่ นกว่า อาจม ลี ายส อี อ่ นท ีแ่ ก้ม ส ที ี ฝ่ ่าเท้า
จะเป ็นม เี ทา ขาหน้าบร เิ วณด้านหน้าอาจจะม แี ถบส ดี �ำ ส จี ะเปล ีย่ นไปได้บา้ งตามฤด กู าล
ส ขี นช่วงฤด หู นาวจะอ่อนและเป ็นส เี ทามากกว่าส ชี ว่ งฤดรู อ้ น6,8,9

เขตท ีพ่ บสุนขั ป ่ามาก ได้แก่เขตพ ื น้ ท ีท่ างตะวันออกของฟ นิ แลนด์ สุนขั ป ่าท ีย่ า้ ยท ี ่
ไปเร ื อ่ ยๆ และ สุนขั ป ่าท ีท่ �ำ รังด้วยจะปรากฏให้เห็นตัวได้เกือบทั ว่ ประเทศยกเว้นเขต
Ahvennanmaa พ ื น้ ท ีอ่ าศัยของสุนขั ป ่าในฟ นิ แลนด์ขยายตัวข ึ น้ อย่างทั ว่ ถึงกันไปถึงป ี
2006 ซ งึ ่ ม สี นุ ขั ป ่าประมาณ 250 ตัว จากการประเม นิ ของ RKTL พบว่าในฤดใู บไมร้ ว่ งป ี
2010 ม สี นุ ขั ป ่าในฟ นิ แลนด์ระหว่าง 150 – 160 ตัว ฝูงสุนขั ป ่าเท่าท ีท่ ราบขอ้ มูลประมาณ
14-16 ฝูง
ร่างกายสุนขั ป ่าม สี ว่ นสูง 90-140 ซม. ม หี างยาวตรง และม ขี นหนา สุนขั ป ่าท ีถ่ กู ยงิ
ตายในฟ นิ แลนด์ ส่วนมากแล้วม นี ้ �ำ หนักเกิน 60 กก. แต่น ้ �ำ หนักตัวนั น้ จะเปล ีย่ นไปได้

2009

Canis lupus

น้ �ำ หนัก: ♂ 20-80 กก, ♀ 20-50 กก
ความสูงของลำ�ตัว: 90-140 ซม
ความสูงถึงระดับไหล่: 70-90 ซม
ด้านขวา หลัง
9-10 ซม
— 6,5-10 cm —

ด้านขวา หน้า

— 8-12,5 cm —

10-11 ซม

ภาพ: ศ นู ย์วจิ ยั สัตว์ ป า่ และการประมง , Ilpo Kojola (สุนขั ป า่ )
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ภาพ: Hannu Huttu

วิธ กี ารดำ�รงช วี ติ และอาหารของสุนขั ป ่า
ฝูงสุนขั ป ่า ม ลี กั ษณะเป ็นครอบครัวซ ึง่ รวมตัวกันจากสุนขั ป ่าตัวผูแ้ ละตัวเม ยี ท ี ่โตเต็มวัย
โดยม คี ขู่ องจ่าฝูงและรุน่ ล กู ๆ ของมัน ในฟ นิ แลนด์ ฝ ูงสุนขั ป ่าจะม ขี นาดเฉล ีย่ ฝูงละเจ็ด
ตัว10
ระยะติดสัดของสุนขั ป า่ จะม ีป ลี ะครั ง้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ม นี าคม ค จู่ า่ ฝูงจะ
เคลือ่ นท ี ่ไปสองตัวใกล้ๆ กับฝูง หลังช่วงติดสัด สุนขั ป ่าจะหาท ีท่ ีเ่ หมาะสำ�หรับสร้างรัง
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ให้ครอบครัวใหม่ของมัน รังสุนขั ป ่าอาจจะอยู่ในพ ื น้ ท ีท่ ีม่ ตี น้ ไมล้ ม้ หร อื ใต้รากไม ้ ทัง้ น ี ้
สุนขั ป ่าอาจจะใช ร้ งั เก่าของสุนขั จิง้ จอก ซ ึง่ จะนำ�มาขยายตามท ีม่ นั ต้องการเป น็ รังใหม่
สุนขั ป ่าจะอุม้ ท้องประมาณ 60-63 วั นั ตัวเม ยี จะคลอดล กู ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โดย
มากประมาณ 3-6 ตัวโดยจะขุดรังไว้กอ่ นจะคลอดล กู ตัวเม ยี จะให้นมล กู ประมาณแปด
สัปดาห์ ซ งึ ่ ช่วงนั น้ ตัวเม ยี จะอยู่ใกล้ล กู ๆ ของมัน สมาช กิ ตัวอืน่ ในฝูงจะหาอาหารมาให้
ตัวเม ยี ท ี ่ให้นมล กู
หลัง 8-10 สั ปดาห์และล กู สุนขั ป ่าจะออกจากรังเป ็นครัง้ แรกและจะย า้ ยไปอกี รังหน งึ ่
หลังจากสามสั ปดาห์ ไปแล้ว สุนขั ป ่าอาจจะใช ร้ งั เดิมสลับไปมาข า้ มป ี ช่วงท ี ่ให้นมล กู
นั น้ สมาช กิ ในฝูงบางตัวจะทำ�หน้าท ีด่ แู ลล กู สุนขั ป ่าช่วงท ตี ่ วั แม่ ไปหาอาหารกับสมาช กิ
ในฝูงตัวอืน่ ๆ สาเหตุการเส ยี ช วี ติ ของล กู สุนขั ป ่า อาจมาจากการเจ็บป ่วย ตัวปรส ติ หร อื
การขาดสารอาหาร
อาณาเขตของฝูงสุนขั ป ่า ข ึ น้ อยูก่ บั ความหนาแน่นของสุนขั ป ่าและ อาหารท ีม่ ีใน
พ ื น้ ท ี ่ ในฟ ินแลนด์ขนาดพ ื น้ ท ี ่โดยเฉล ยี ่ ท สี ่ นุ ขั ป ่าอาศัยคือ 1000-1300 ตารางกิโลเมตร2
โดยทั ว่ ไปแล้วม อี าณาเขตประมาณ 30x40 กม. สุนขั ป ่าจะทิง้ ฝูงของมันเม ือ่ ม อี ายุประมาณ
1-2 ป ี สุนขั ป ่าท ีอ่ ายุนอ้ ยสามารถเดินทางเป ็นระยะไกลได้หลายร้อยกิ โลเมตรจากท ีท่ ี ่
มันเกิดเพ ื อ่ ตามหาคผู่ สมพันธุ์ ส่วนมากแล้วสุนขั ป ่ามักจะทำ�รังในระยะทางต่ �ำ กว่า 200
กม.จากท ีท่ ีม่ นั เกิด 11
สุนขั ป ่าจะเคลือ่ นท ี ่ไปตลอดวัน ส่วนมากจะเป ็นเวลาเย น็ และตอนกลางคืน สุนขั ป ่า
ม คี วามอดทนมาก และเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว และม ปี ระสาทรับฟ ังเส ยี งและรับรูก้ ลิน่
ท ีแ่ ม่นยำ�มาก
สุนขั ป ่าเป ็นสัตว์กินเน ือ้ อาหารท ีม่ อี ยู่ในธรรมชาติจะม ผี ลมากท สี ่ ดุ ต่อการรวบรวม
สารอาหารของสุนขั ปา่ ช่วงต้นฤด รู อ้ นเป น็ ช่วงท ี ่ ได้สารอาหารจากอาหารท ีห่ าง่ายๆ
เพราะเป ็นช่วงท ีล่ กู สุนขั ป ่าต้องได้อาหารทุกวัน ช่วงฤดใู บไมร้ ว่ งเม ือ่ ล กู สุนขั ป ่าเข า้ ร่วม
การล่าหาอาหารและเคลือ่ นไหวไปกับสมาช กิ ในฝูงแล้ว อาหารท ี ่ได้สว่ นมากจะเป ็นอาหาร
จากสัตว์ม ขี นขนาดใหญ่ อาหารของสุนขั ป ่าท สี ่ �ำ คัญท สี ่ ดุ คือกวางมูส และ กวางเรนเด ยี ร์
ป ่า และสัตว์จ�ำ พวกกวางตัง้ แต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วงฤดรู อ้ น สุนขั ป ่าจะล่าล กู กวางมู
สมากเป ็นพ เิ ศษ ในพ ื น้ ท ีเ่ ล ีย้ งกวางเรนเด ยี ร์ อาหารของสุนขั ป ่าคือกวางเรนเด ยี ร์ ปกติ
แล้วสุนขั ป ่าและล่าเหย ือ่ เป ็นฝูง สุนขั ป ่าลำ�พังตัวเด ยี ว สามารถฆ่ากวางมูสได้แต่อาจจะม ี
โอกาสได้รบั บาดเจ็บมากกว่าเม ือ่ ล่าเหย ือ่ เป ็นฝูง
สุนขั ป ่าม วี ธิ แี สดงออกของตัวเองเหม อื นๆกับสุนขั ทั ว่ ไป คือ การคำ�ราม ส่งเส ยี งร้อง
เห่า ส่งเส ยี งแหลมสูง ข ึ น้ อยูก่ บั สถานการณ์ 6, 9,12,13

สุนขั ป ่าเป ็นอันตรายต่อคนหร อื ไม่?
สุนขั ป ่าท ีแ่ ข็งแรงซ งึ ่ ล่าเหย ือ่ เป ็นอาหารได้เพ ยี งพอ โดยมากแล้วจะไม่เป ็นอันตรายต่อคน
ทฤษฏ นี ีส้ นับสนุนความจรงิ ท ีว่ า่ ช่วงส บิ กว่าป ีท ีผ่ า่ นมา สุนขั ป ่าเขา้ ทำ�ร้ายคนน้อยมาก ซ งึ ่ เป ็นแบบน ีท้ ั ว่ โลกด้วย
เหตุการณ์ลา่ สุดในฟ นิ แลนด์ ท ีม่ สี นุ ขั ป ่า (หร อื มากกว่าหน ึง่ ตัว) ทำ�ร้ายคนจนเส ยี
ช วี ติ เกิดข ึ น้ ในเขตTurku ช่วงต้นคร สิ ต์ศตวรรษท ี ่ 1880 สาเหตุของการทำ�ร้ายยังไม่เป ็น
ท ีท่ ราบแน่ชดั แต่ ได้ม กี ารตรวจสอบสุนขั ป ่าในภายหลังพบว่าเป ็นสุนขั ป ่าท ี ป่ ่วยและหิว
โซ สาเหตุอาจเกิดจากสุนขั ท ีม่ คี วามป ่าเถือ่ น ซ ึง่ เป ็นสุนขั ป ่าและสุนขั บ า้ นท ีผ่ สมกัน
หร อื เป น็ สุนขั ป ่าท ีม่ คี วามคุน้ เคยกับคน และช่วงก่อนป ี 1880 ม บี นั ท กึ ว่าสุนขั ป ่าเข า้
ทำ�ร้ายคนในฟ นิ แลนด์ 14, 15

จะทำ�อย่างไรเม ือ่ เจอกับสุนขั ป ่าเช ือ่ ง หร อื สุนขั ป ่าท ีม่ ี
อาการดุรา้ ย?
ปกติแล้วสุนขั ป ่าเป น็ สัตว์ท ีข่ ีก้ ลัว และโอกาสเผช ญิ หน้ากับมันในธรรมชาติม คี อ่ นข า้ ง
น้อย สุนขั ป ่าม ปี ระสาทรับรูก้ ลิน่ และการฟ ังท ดี ่ ี ให้คณุ พยายามส่งเส ยี งเม ือ่ เดินป ่า หาก
ต้องการทำ�ให้แน่ใจว่าจะไม่เจอสุนขั ป ่า
หากสุนขั ป ่าไม่ยอมถอยไปในขณะท ีเ่ ผช ญิ หน้ากัน ให้ปฏิบตั ดิ ังน :ี ้
• พยายามออกจากสถานท ีน่ ั น้ ๆ อย่างสงบ
• อย่าวิง่ หน !ี การวิง่ เป ็นการกระตุน้ สัญชาตญาณการล่าเหย ือ่ ของมัน โดยเฉพาะอย่าง
ย งิ ่ หากคุณหกล้มในขณะวิง่ หน ี
• หากสุนขั ป ่าตามคุณมา ถึงแมค้ ณุ จะถอยออกมาแล้วให้หยุดและพยายามแสดงท่าทาง
ยกแขนออกให้ดใู หญ่ท ีส่ ดุ ยกกระเป ๋าเป ้ข ึ น้ เป ็นต้น เดินเข า้ หาสุนขั ป ่าสองสามเก้า
คุณสามารถลองข ึ น้ ไปบนก้อนหินหร อื พยายามข ึ น้ ท สี ่ ูงหร อื ป ีนข ึ น้ ต้นไม ้ สุนขั ป ่า
ป ีนต้นไม ้ ไม่เป ็น
• หากสุนขั ป ่ายังจู่โจมทำ�ร้ายถึงแมจ้ ะลองปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ขา้ งต้นแล้ว อย่าพยายาม
แกล้งตาย! ให้เตะและต สี นุ ขั ปา่ ให้แรงท ีส่ ดุ เท่าท ีจ่ ะสามารถทำ�ได้ อย่ายอมแพ !้

พยายามทำ�ร้ายสุนขั ป ่าท ีบ่ ร เิ วณตาหร อื ลำ�คอ เม ื อ่ ม กี ารต่อสูป้ ้องกันตัวท ีร่ นุ แรง
สุนขั ป ่าอาจจะตกใจและถอยห่างจากสถานการณ์น ั น้ ๆ 13,16

สุนขั ป ่าอาจม พี ฤติกรรมดุรา้ ยต่อคนได้ เม ือ่
• การท ีแ่ หล่งอาหารตามธรรมชาติท ีส่ นุ ขั ป ่าสามารถล่าได้ม นี อ้ ยลง หร อื หมดลง อาจ
ทำ�ให้สนุ ขั ป ่าท ีห่ วิ โหยพยายามเข า้ มาหาอาหารท ีห่ าได้ง่ายในเขตใกล้พ ื น้ ท ีพ่ กั อาศัย
ของคนและอาจทำ�ให้เกิดเหตุการณ์การเผช ญิ หน้ากันระหว่างสุนขั ป ่าและคน
• สุนขั ป ่าหมดความกลัวคน อย่าทำ�ให้สนุ ขั ป ่าช นิ กับคนโดยการให้อาหารแก่มนั - ควร
จัดการกับส งิ ่ ของและขยะท ีน่ �ำ เขา้ ไปในป ่าอย่างสมเหตุสมผล! สุนขั ป ่าท ีเ่ ช ือ่ งและคุน้
เคยกับการได้รบั อาหารจากคนอาจม พี ฤติกรรมท คี ่ าดเดาไม่ได้และอาจเป ็นอันตรายได้
แต่คนไม่นบั รวมอยู่ในเหย ือ่ ท สี ่ นุ ขั ป ่ามักล่าเป ็นอาหาร
• สุนขั ป ่าจะปกป ้องตัวเองและล กู ของมัน ในสถานการณ์เส ีย่ งอันตรายซ ึง่ ไม่สามารถ
หลบหน ีได้สนุ ขั ป ่าอาจม พี ฤติกรรมดุรา้ ยต่อคนเป ็นพ เิ ศษ
• สุนขั ป ่าอาจพุง่ ความสนใจไปท ีส่ นุ ขั ท ี ่ไปกับคุณอย่างเต็มท ีจ่ นลืมความกลัวคน โดย
เฉพาะอย่างย ิง่ ในสถานการณ์การล่าสัตว์ สุนขั อาจจะวิง่ เข า้ มาหาเจ้าของเพ ื อ่ ความ
ปลอดภัยโดยม สี นุ ขั ป ่าตามหลังมา การเผช ญิ หน้ากันอาจทำ�ให้เกิดสถานการณ์อนั ตราย
ได้ หากคุณสามารถทำ�ได้ อย่าไปล่าสัตว์ ในป ่าบร เิ วณท ีท่ ราบว่าม สี นุ ขั ป ่าเคลือ่ นไหว
อยูก่ บั สุนขั ของคุณ 13,16,17
• สุนขั ปา่ ม อี าการป ่วยหนัก หน ึง่ สาเหตุท ีท่ �ำ ให้สนุ ขั ปา่ ม พี ฤติกรรมดุร า้ ยคือ โรค
กลัวน้ �ำ หร อื โรคพ ษิ สุนขั บา้ สัตว์ท ี ป่ ่วยอาจจะเปล ีย่ นพฤติกรรมเป ็นดุรา้ ยและเป ็น
อันตรายต่อคนซ งึ ่ ถูกสุนขั ป ่ากัดและอาจติดเช ือ้ พ ษิ สุนขั บา้ ได้ดว้ ย ทัง้ น ี ้ โรคพ ษิ สุนขั
บา้ ไม่พบในสัตว์ ป ่ากินเน ือ้ ของฟ นิ แลนด์มาเป ็นระยะเวลานานมากแล้ว ครัง้ ล่าสุดท ี ่
ม กี ารระบาดของโรคพ ษิ สุนขั บ า้ ในพ ื น้ ท ีข่ องประเทศฟ นิ แลนด์ค อื ช่วงระหว่างป ี
1988-1989 ซ งึ ่ พบเช ือ้ พ ษิ สุนขั บา้ ในตัวทานุก ิ และสุนขั จิง้ จอก แต่ชว่ งนั น้ เม ือ่ ม กี าร
ตรวจเช ือ้ พ ษิ สุนขั บา้ ในสัตว์ ป ่ากินเน ือ้ ขนาดใหญ่ก ็ไม่ตรวจพบแต่อย่างใด
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การสังเกตรอยเท้าของสุนขั ป ่า

ภาพ: Vilho Pesonen

การแยกรอยเท้าของสุนขั ตัวใหญ่และสุนขั ป ่าทำ�ได้ยากมาก
สุนขั ป ่าจะม รี อยเท้าของอุงเท้
้ าหน้า (10-11ซม.)ใหญ่กว่ารอยเท้าหลัง(9-10ซม.)เหม อื นสัตว์
ประเภทสุนขั โดยทั ว่ ไป ทัง้ น ีเ้ ม ือ่ ทำ�การวัดรอยเท้าสุนขั ป ่าจะไม่วดั รวมเล็บเขา้ ไปด้วย
มูลสุนขั ป ่า: มูลสุนขั ป ่าจะม คี วามหนาประมาณ 2.5-3 ซม. ขนาดยาวและม กี ลิน่ เหม็น
รุนแรง ด คู ล้ายๆ กับกองมูลสุนขั โดยมากแล้วมูลของสุนขั ป ่าจะม ขี นสัตว์หร อื ช ิ น้ ส่วน
กระด กู สัตว์อยูด่ ว้ ย หากมูลสุนขั ป ่าเป ็นส ดี �ำ มากเท่าไร แปลว่ามันได้ก นิ เน ื อ้ สัตว์ ไปมาก
เท่านั น้
สัญญาณท ีบ่ อกว่าม สี นุ ขั ป ่าในพ ื น้ ท ีอ่ กี สัญญาณหน งึ ่ คือในช่วงเวลาติดสัดมันจะทิง้
รอยเลือดท ี ป่ นกับป ัสสาวะไว้บร เิ วณกองหิมะ ร่องรอยซากสัตว์ท สี ่ นุ ขั ป ่าล่าไว้เป ็น
อาหารถือเป ็นร่องรอยท ีบ่ อกว่าม สี นุ ขั ป ่าเคลือ่ นไหวอยู่ในบร เิ วณนั น้ แต่ในขณะเด ยี วกัน
ซากสัตว์น ั น้ อาจเกิดจากการล่าของสัตว์กินเน ือ้ ประเภทอืน่ ก็ได้ ส่วนมากแล้วจำ�เป ็นต้อง
ให้ผ เู ้ ช ยี ่ วชาญเป ็นผูต้ รวจสอบว่าสัตว์เหล่านั น้ ถูกล่าโดยสัตว์กินเน ือ้ ประเภทใด และร่อง
รอยท ีท่ งิ ้ ไว้น ั น้ เป ็นร่องรอยของสัตว์ ประเภทใด 8

ภาพ: www.suurpedot.fi

ภาพ: Harri Norberg
ภาพ: Ilpo Kojola
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ตัววลู ์ ฟเวอร นี

(Gulo gulo)

ลักษณะเด่นและการแพร่ขยายพันธุ์
วูล์ ฟเวอร นี เป ็นสัตว์เล ีย้ งล กู ด้วยนมกินเน ือ้ ท ีม่ ขี นาดใหญ่ท สี ่ ดุ ในประเทศฟ นิ แลนด์ ม ี
ขนาดความสูง 69-83 ซม. ความสูงเม ือ่ ย นื ส ีข่ า 40-45 ซม. หางยาว 16-25 ซม. ตัวเม ยี ม ี
น้ �ำ หนักตัวเฉล ยี ่ 8-12 กก.และตัวผู ้ 8-28 กก.
วูล์ ฟเวอร นี ม ีโครงสร้างลำ�ตัวท ีแ่ ข็งแรง โดยทั ว่ ไปม สี นี ้ �ำ ตาลเขม้ หร อื น้ �ำ ตาลดำ� ช่วง
ลำ�ตัวช่วงซ ี ่โครงม ขี นหนาไปจนถึงโคนหางและม แี ถบส อี อ่ น ตรงส่วนหน้าผากและแก้ม
ม สี อี อ่ นกว่า ช่วงคอและหน้าอกอาจม จี ดุ ส อี อ่ น ช่วงปากและจมูกท ยี ่ ืน่ ออกมา หาง และ
ขา จะม สี ดี �ำ วูล์ ฟเวอร นี จะผลัดขนป ีละสองครัง้ : พฤษภา-ม ถิ นุ ายน และ กันยา-ตุลาคม
หูของวูล์ ฟเวอร นี ม ขี นาดเล็ก และม สี นี ้ �ำ ตาลออกเหลือง ปกคลุม่ ด้วยขนค่อนข า้ งเป ็น
มันเงา
วูล์ ฟเวอร นี จะปรากฏตัวในเขตตะวันออกของฟ นิ แลนด์และเขตแลปแลนด์

วิธ กี ารดำ�รงช วี ติ และอาหาร
วูล์ ฟเวอร นี เป น็ สัตว์อยากรูอ้ ยากเห็นและมักจะเคลื อ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา มันอาจจะ
เคลื อ่ นท ี ่ ไปในช่วงหน ึง่ วันโดยการกระโดดเป น็ ระยะทางหลายส บิ กิ โลเมตร วูล์ ฟเว

ภาพ: Hannu Huttu

อร นี ไม่ชอบอยูร่ วมกับวูล์ ฟเวอร นี ด้วยกันในอาณาเขต วูล์ ฟเวอร นี ตัวผูอ้ าจม อี าณาเขต
กว่า 2000 ตารางกิ โลเมตร และตัวเม ยี จะม อี าณาเขตกว่ามาก วูล์ ฟเวอร นี จะม วี ธิ ที �ำ
เคร ือ่ งหมายแสดงอาณาเขตของตนโดยการถ่ายมูล ป ัสสาวะ และหลัง่ สารจากส่วนก้นออก
มา วูล์ ฟเวอร นี ตัวอืน่ ๆ จะพยายามหลกี เล ยี ่ งการเคลือ่ นไหวในพ ื น้ ท ีท่ ี ่ได้ท�ำ เคร ือ่ งหมาย
แสดงอาณาเขตไว้แล้ว
วูล์ฟเวอร นี สามารถปรับตัวเขา้ กับการเคลือ่ นท ีบ่ นหิมะได้อย่างด ี เน ือ่ งจากขนาดและ
น้ �ำ หนักตัวของมัน รวมถึงอุงเท้
้ าท ีม่ ขี นาดใหญ่ วูล์ ฟเวอร นี จะกระโดดในพ ื น้ ท ีท่ ีม่ หี มิ ะ

ในพื ้นที อ่ าศัยของตัวว ลู ์ ฟเวอร นี ทางตอนเหนือของฟ นิ แลนด์น ั ้น ไม่ม กี ารระบุพ ื ้นที แ่ พร่กระจายไว้ในแผนที ่
2009

Gulo gulo

น้ �ำ หนัก: 8-28 กก
ความสูงของลำ�ตัว: 69-83 ซม
ความสูงถึงระดับไหล่: 40-45 ซม
ด้านขวา หลัง
8-10 ซม
— 6-14 cm —

ด้านขวา หน้า
12-16 ซม
— 7-14 cm —
ภาพ: ศ นู ย์วจิ ยั ส ต้ ว์ ป า่ และการประมง. Hannu Huttu (ตัวว ลู ์ ฟเวอร นี )
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นุม่ เหม อื นสัตว์กลุม่ น ี ้ ประเภทอืน่ วูล์ ฟเวอร นี เป ็นสัตว์ท ี ป่ ีนป ่ายเก่งถึงแมจ้ ะม ลี กั ษณะ
ความซุม่ ซ่ามอยู่ในตัวก็ตาม
วูล์ ฟเวอร นี เป น็ สัตว์ท ีก่ นิ ซากสัตว์ทกุ ชนิด หากม ีโอกาสมันอาจจะล่าเหย ื อ่ เป น็ ๆ
เพ ือ่ กินเป ็นอาหารด้วย ช่วงฤด หู นาวท ีม่ หี มิ ะปกคลุม มันอาจจะฆ่ากวางเรนเด ยี ร์ ได้ครัง้
ละหลาย ๆ ตัวท เี ด ยี ว การกักตุนอาหารเป ็นลักษณะปกติของสัตว์ ประเภทน ี ้ บ่อยครัง้ ท ี ่
วูล์ ฟเวอร นี จะซ่อนอาหารไว้ใต้ห มิ ะ ซอกในโขดหิน หร อื ตามกิง่ ไมแ้ ละกลับมาท ีท่ ีม่ นั
ซ่อนอาหารไว้ วูล์ ฟเวอร นี ม ปี ระสาทรับกลิน่ ท ีพ่ ฒั นาด ี ซ ึง่ ช่วยในการหาซากสัตว์ ได้
ลึกลงไปใต้ห มิ ะกว่าหน ึง่ เมตรเลยท เี ด ยี ว ในฤด รู อ้ นวูล์ ฟเวอร นี จะกินสัตว์เล ีย้ งล กู ด้วย
นมขนาดเล็ก นก และ ผลไม ป้ ่าเป ็นอาหารด้วย
ระยะติดสัดของวูล์ ฟเวอร นี คือช่วงเดือนม ถิ นุ า-กรกฏาคม และม พี ฒั นาการของตัว
อ่อนช า้ เหม อื นกับหม ี วูล์ ฟเวอร นี จะคลอดล กู ครัง้ ละหน ึง่ ถึงสามตัวใต้ห มิ ะโดยจะขุดรัง
ช่วงเดือนม นี า-เมษายน รังของมันอาจจะม คี วามยาวหลายส บิ เมตรและอาจม ที างเขา้ ออก
หลายทาง วูล์ ฟเวอร นี จะย า้ ยล กู ๆของมันไปยังท ีท่ ี ป่ ลอดภัยเม ือ่ มันถูกรบกวน ล กู วูล์ ฟเว
อร นี จะตามแม่ของมันไปเร ือ่ ยๆ จนกว่าจะคลอดล กู ครัง้ ใหม่ 19
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สัญลักษณ์ท แี ่ สดงว่าม วี ลู ์ ฟเวอร นี อย ่ใู นพ ืน้ ท ี ่
ลักษณะภายนอกของมูลของวูล์ ฟเวอร นี จะเปล ีย่ นไปตามอาหารท ีม่ นั กิน เม ื อ่ มันกิน
เน ื อ้ สัตว์เข า้ ไปจะทำ�ให้ม มี ลู ส เี ข ม้ ในมูลของมันอาจม ชี ิ น้ ส่วนของกระด กู และขนสัตว์
มูลของวูล์ ฟเวอร นี มักจะม ลี กั ษณะเหม อื นไสก้ รอก เป ็นเกล ยี ว และเร ยี วท ีอ่ กี ด้านหน ึง่
และม คี วามหนาประมาณ 2.5 ซม. 19
เม ือ่ วูล์ฟเวอร นี กระโดดไปขา้ งหน้าจะทำ�ให้เกิดรอยเท้าสองรอย และม รี อยเป ็นจังหวะ
ของการกดของอุงเท้
้ าท ีม่ ลี กั ษณะเฉียงและเป ็นแถวสามรอยเท้าด้วยกัน
วูล์ฟเวอร นี ไม่สง่ เส ยี ง บางครัง้ อาจจะม เี ส ยี งคำ�รามหร อื ฟ ืดฟาดในขณะล่าเหย ือ่ หร อื
ขณะท กี ่ �ำ ลังเคร ยี ด
ทัง้ น ีย้ งั ไม่เคยม กี ารบันท กึ ใดๆ ท ีร่ ะบุว่า วูล์ ฟเวอร นี เป ็นอันตรายต่อคน แต่อาจม ี
เหตุการณ์ท ีค่ นโดนกัดมาบ า้ ง แต่มกั จะเก ีย่ วขอ้ งกับเหตุการณ์การล่าสัตว์หร อื เม ือ่ ถูกจับ
ได้หร อื ในบางตัวท ีเ่ จ็บป ่วย
เม ือ่ เผช ญิ หน้ากับวูล์ ฟเวอร นี ให้ถอยออกจากสถานท ีน่ ั น้ อย่างสงบในทิศทางท คี ่ ณุ
เดินเขา้ มา 19

ตัวลิงซ์ยุโรป

(Lynx lynx)

ลักษณะเฉพาะและการแพร่ขยายพันธุ์

การดำ�รงช วี ติ และอาหาร

ตัวลิงซ์เป น็ สัตว์จ�ำ พวกแมวท ีพ่ บในธรรมชาติชนิดเด ยี วในฟ นิ แลนด์ ลิงซ์ม รี า่ งกายสูง
ประมาณ 70-140 ซม. และน้ �ำ หนัก 6-28 กก. เม ือ่ ย นื ส ีข่ าจะวัดความสูงได้ 60-75 ซม.
ตัวผูจ้ ะม ขี นาดใหญ่กว่าตัวเม ยี ขนของตัวลิงซ์ม สี เี ทาหร อื น้ �ำ ตาลแดง ขนในฤด หู นาวจะ
ม สี อี อ่ นกว่าขนในฤดรู อ้ น ช่วงท้องจะม สี อี อ่ นเสมอ ส่วนมากท ีข่ นจะม จี ดุ หร อื แถบส เี ขม้
ตัวลิงซ์ม หี างส ดี �ำ ยาว 15-25 ซม. และม หี ทู มี สี อี อ่ นทางด้านหลังและปลายช ีข้ ึ น้ อุงเท้
้ าม ี
ขนาดใหญ่และกลม ดวงตาม สี เี หลือง ตัวลิงค์ม ขี ายาวกว่าแมวบา้ นมาก ตัวลิงค์สามารถเก็บ
เล็บไว้ขา้ งในอุงเท้
้ าได้เหม อื นกับแมวทั ว่ ไป เฉพาะพ ื น้ ม คี วามแข็งและลืน่ รอยอุงเท้
้ าของ
ตัวลิงซ์จะกางออกจากกันเป ็นพ เิ ศษ และรอยเล็บจากนิว้ เท้าทัง้ ส ีจ่ ะแยกออกจากกัน แต่
ในกรณ ที ั ว่ ไปจะเห็นรอยเท้าเป ็นลักษณะกลม รอยเท้าจากขาหลังท ี ป่ รากฏบนหิมะ จะม ี
ลักษณะเหม อื นล กู แพร์ กลมว่ารอยจากขาหน้า

ตัวลิงซ์เป ็นสัตว์รกั สันโดษท ีช่ อบอยูต่ ามซอกหิน และในพ ื น้ ท ีส่ ูงชันท ีเ่ ข า้ ถึงได้ยาก ตัว
ลิงซ์จะเคลื อ่ นไหวและออกหากินอย่างกระตือร อื ร้นในช่วงม ดื และช่วงพลบค่ �ำ มันจะ
เคลื อ่ นไหวด้วยความเง ยี บ คล่องแคล่ว และมักจะป นี ข ึ น้ ต้นไม ห้ ร อื ยอดผาเหม อื นกับ
สัตว์จ�ำ พวกแมวอื น่ ๆ เพ ือ่ คอยมองหาเหย ือ่ ตัวลิงซ์เป ็นสัตว์ก นิ เน ื อ้ อาหารท ีล่ า่ ได้สว่ น
มากคือกระต่ายและนกขนาดใหญ่ รวมทัง้ สัตว์เล ีย้ งล กู ด้วยนมขนาดใหญ่อ ื น่ ๆ ด้วย เช่น
กวางหางขาวและกวางขนาดเล็ก และในพ ื น้ ท ีเ่ ล ีย้ งด กู วางเรนเด ยี ร์ ตัวลิงซ์จะกินกวางเรน
เด ยี ร์เป ็นอาหารด้วย ตัวลิงซ์สามารถมองหาตำ�แหน่งของเหย ือ่ ของมันได้ จากประสาทการ
รับฟ ัง และ การมองเห็นท ีแ่ ม่นยำ� การล่าจะทำ�ในขณะท ีเ่ หย ือ่ ตกใจและตัวลิงซ์สามารถเขา้
จู่โจมเหย ือ่ ได้จากระยะห่างหลายเมตร ตัวลิงซ์จะฆ่าเหย ือ่ โดยการกัดเหย ือ่ เขา้ ท คี ่ อ เหม อื น
กับสัตว์จ�ำ พวกแมวอืน่ ๆ ฟ ันของตัวลิงซ์ ไม่เหมาะสำ�หรับการกินอาหารท ีเ่ ยน็ เป ็นน้ �ำ แข็ง
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Lynx lynx

น้ �ำ หนัก: ♂ 7-25 กก, ♀ 7-20 กก
ความสูงของลำ�ตัว: 70-120 ซม
ความสูงถึงระดับไหล่: 60-75 ซม
ด้านขวา หลัง
7-9 ซม
— 7-9 cm —

ด้านขวา หน้า 7-9 ซม
ส่วนมากสามารถเก็บเล็บเขา้
ขา้ งในได้

— 5,5-11,5 cm —

ภาพ: ศ นู ย์วจิ ยั สัตว์ ป า่ และการประมง. Hannu Huttu ( ตัวลิงซ์ยโุ รป)
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ดังนั น้ มันจึงไม่สามารถกินซากสัตว์ ในช่วงฤด หู นาวได้ มันจึงต้องคอยล่าเหย ือ่ ใหม่ๆ เพ ือ่
ให้ ได้อาหารสดอยูเ่ สมอ
ช่วงเวลาติดสัดของตัวลิงซ์ค อื ระหว่างเดือน กุมภา-ม นี าคม ตัวลิงซ์จะคลอดล กู หลัง
จากผสมพันธุ์ ได้ประมาณ 68-73 วันคือช่วง พฤษภา-ม ถิ นุ ายน ประมาณ 2-3 ตัวซ ึง่ จาก
ติดตามแม่ของมันไปจนถึงฤดใู บไมผ้ ลิป ีถัดไป พ ื น้ ท ีห่ ากินของตัวลิงซ์ข ึ น้ อยูก่ บั ปร มิ าณ
ประชากรและจำ�นวนอาหารท ีม่ นั สามารถล่าได้ ระยะทางท ตี ่ วั ลิงซ์เดินไปในช่วงกลางคืน
ม รี ะยะสั น้ ท สี ่ ดุ ต่ �ำ กว่า 1 กม. และไกลท สี ่ ดุ เกิน 20 กม. ในช่วงท ตี ่ ดิ สัดตัวผูจ้ ะม อี าณาเขต
เกินกว่า 1000 ตารางกิ โลเมตรเลยท เี ด ยี ว แต่อาณาเขตของตัวเม ยี ท ีม่ ลี กู ๆ อยูด่ ว้ ยจะม ี
ขนาดเล็กกว่ามาก20
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สัญลักษณ์ท แี ่ สดงว่าม ตี วั ลิงค์อย ่ใู นบร เิ วณนั น้
ร่องรอยทั ว่ ไปของตัวลิงซ์คือรอยเท้าซ งึ ่ ม ยี า่ งก้าวยาว 80-110 ซม. ตัวลิงซ์มกั เดินวิง่ เหยาะๆ
ย่ �ำ ๆ ซ งึ ่ มันจะลากขาของมันไป เวลาวิง่ เหยาะ ตัว
ลิงซ์จะม ยี า่ งก้าวประมาณ 130-150 ซม. บางครัง้ มากกว่าเมตรคร งึ ่ ซ งึ ่ ใน
ขณะนั น้ จะมองเห็นรอยบนพ ื น้ หิมะเป ็นสองรอยไปในทิศทางเด ยี วกัน ตัวลิงซ์จะก้าว
ด้วยขาหน้าและขาหลังท ีร่ อยเดิม รอยเท้าของตัวลิงซ์บนพ ื น้ หิมะนุม่ อาจทำ�ให้เขา้ ใจผ ดิ ว่า
เป น็ รอยเท้าของสุนขั ป ่าได้ โดยเฉพาะอย่างย ิง่ เม ื อ่ หิมะตกทับรอยเท้าของมันซ ึง่ ทำ�ให้
ตรวจด รู อ่ งรอยได้ยาก ในกรณ นี ีจ้ ะต้องใช ว้ ธิ วี ดั ระยะทางระหว่างรอยเท้า และติดตามด ู
ร่องรอยอืน่ ๆ เพ ือ่ ให้ร วู ้ า่ เป ็นร่องรอยของสัตว์ชนิดใด
มูลของตัวลิงซ์เป ็นส ดี �ำ เน ือ่ งจากมันกินเน ือ้ สัตว์เป ็นอาหาร และมูลสดๆ จะม กี ลิน่
เหม็น มันจะกลบรอยป ัสสาวะและกองอุจจาระของมันด้วยดินหร อื หิมะเช่นเด ยี วกับสัตว์
จำ�พวกแมวอืน่ ๆ

กรุณาแจ้งใหเ้ จ้าหนา้ ท ที ่ ราบ หาก
คุณพบเห็นสัตว์ ป ่าล่าเน ือ้

ภาพ: Marko Mikkola

ในช่วงติดสัดเดือนกุมภาพันธ์-ม นี าคม มันจะส่งเส ยี งร้อง และเส ยี งคล้ายเห่า
คนสามารถพบเห็นตัวลิงซ์ ได้ยากมาก เน ือ่ งจากมันม ปี ระสาทสัมผัสท ีแ่ ม่นยำ�มาก ตัว
ลิงซ์ ไม่ม ศี ตั รูในธรรมชาติ แต่มนั จะหลกี เล ยี ่ งสุนขั ป ่า
ในประเทศฟ นิ แลนด์ยงั ไม่เคยพบว่าม เี หตุการณ์ท ีต่ วั ลิงซ์กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อคน แต่
อาจม เี หตุการณ์ท ีค่ นโดนกัดมาบ า้ ง แต่มกั จะเก ีย่ วขอ้ งกับเหตุการณ์การล่าสัตว์หร อื เม ื อ่
ถูกจับได้หร อื ในบางตัวท ีเ่ จ็บป ่วย 20

หากคุณพบเห็นสัตว์ ป ่าล่าเน ื อ้ หร อื เช ื อ่ ว่าพบสัญลักษณ์ท ีร่ ะบุวา่ ม สี ตั ว์เหล่านั น้
อยู่ในพ ื น้ ท ี ่ ให้แจ้งให้เจ้าหน้าท ีท่ ราบทุกครัง้ โดยอาจแจ้งไปท ีก่ ลุม่ อาสาสมัครผู ้
เช ีย่ วชาญด้านสัตว์ ป ่าในท้องถิน่ ท ีค่ ณุ อาศัยอยู่ ทัง้ น ีข้ ึ น้ อยูก่ บั สถานการณ์ หร อื
แจ้งไปยังสมาคมผูด้ แู ลสัตว์ ป ่าในท้องถิ น่ หร อื ในกรณ ฉี กุ เฉินให้แจ้งเจ้าหน้าท ี ่
ตำ�รวจท ีห่ มายเลข 112 คุณสามารถหารายละเอ ยี ดขอ้ มูลการติดต่อไปยังบุคคลท ี ่
ด แู ลด้านสัตว์ ป ่า หร อื สมาคมด แู ลสัตว์ ป ่าในพ ื น้ ท ี ่ใกล้บา้ นคุณได้จากอินเตอร์เนท
ในเวปไซต์น ี ้ http://riistaweb.riista.fi/
บุคคลท ีเ่ ช ีย่ วชาญด้านสัตว์ ป ่าล่าเน ือ้ จะมาตรวจสอบร่องรอยท ีค่ ณุ แจ้งไป และจะ
จดบันท กึ ไว้เป ็นขอ้ มูลสำ�หรับทัง้ ประเทศ โดยเก็บบันท กึ ลงในฐานขอ้ มูลทางอินเต
อร์เนทของศ นู ย์วจิ ยั สัตว์ ป ่าและการประมงเร ยี กว่าระบบ TASSU ขอ้ มูลท คี ่ ณุ แจ้งไป
จะช่วยในการปรับขอ้ มูลด้านการเคลือ่ นไหวของสัตว์ ป ่าให้ทนั เหตุการณ์ นอกจากน ี ้
การแจ้งขอ้ มูลของคุณยังม ปี ระโยชน์ตอ่ การประเม นิ จำ�นวนของสัตว์ ป ่าเหล่านั น้ ด้วย

การปฏิบตั ิงานของ SRVA
หน่วยงาน SRVA หร อื องค์กรให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบตั งิ านเก ีย่ วกับสัตว์ ป ่า
ขนาดใหญ่ ม หี น้าท ีแ่ ก้ป ัญหาความขัดแย ้งเด ีย่ วกับสัตว์ ป ่าล่าเน ื อ้ ขนาดใหญ่ โดย
ผ่านการร่วมม อื และการพัฒนาด้านการปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าท ตี ่ �ำ รวจและผูบ้ ร หิ าร
งานด้านสัตว์ ป ่าในฟ ินแลนด์ เจ้าหน้าท ตี ่ �ำ รวจปฏิบตั งิ านกับกลุม่ นักล่าสัตว์และสุนขั
ล่าสัตว์เป ็นกองกำ�ลังในการตรวจสอบพ ื น้ ท ี ่ ในการช่วยเหลือในการค้นหาและขับไล่
สัตว์ ป ่าท ีห่ ลงเข า้ ไปอยู่ใกล้พ ื น้ ท ีพ่ กั อาศัยของคนมากเกินไป เพ ือ่ ให้กลับไปอยู่ใน
เขตพ ื น้ ท ีท่ ี ป่ ลอดภัย นอกจากน ี ้ องค์กร SRVA ยังปฏิบตั งิ านในกรณ ที ีม่ กี ารติดตาม
สัตว์ป ่าท ี ่ได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจากการจราจรและบางครัง้ อาจช่วยเหลือโดยการ
ฆ่าสัตว์ ป ่าท ี ่ได้รบั บาดเจ็บเหล่านั น้ หากจำ�เป ็น
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