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Hayvanların çevresinde güvenli 
olmanın en iyi yolu onları rahatsız 
etmemektir. İlk önce sahibinden 

güvenli olduğunu duymadan 
evcil bir köpeğe bile asla 

yaklaşmayın.

Hazırlık
Hayvanlarla ilgili sorunlara karşı hazırlıklı 
olmak ve onların çevresinde güvende 
olmak önemlidir. Hayvanları anlamak ve 
acil durumlarda ne yapılacağını bilmek 
herhangi bir maceranın önemli bir 
kısmını oluşturur.

Dışarı çıktığınızda, hayvanlarla karşılaşmaktan kaçınmanız 
neredeyse imkânsızdır. Caddede yürürken bile birkaç metre ötenizde 
bulunan kuşlar, böcekler, köpekler ve kediler de dahil olmak üzere 
çeşitli türlerle karşılaşmanız olasıdır.

HAYVANLARI TEHLİKELİ YAPAN NEDİR?

BEAR DIYOR KI
. .
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Güvende kalın
Farklı hayvanların, sorunlar yaratabilecek değişik özellikleri vardır. En küçük böcek 
bile ölümcül olabilir. Bu yüzden, sadece büyük hayvanların tehlikeli olabileceğini 
sanmayın.

Pençeler 
Pençeler kurbanı yakalamak ve tutmak 
için kullanılabilirler. Ayrıca kazmak, 
kendini savunmak ve temizlenmek için 
de kullanılırlar. Kediler yıpranmaması 
için kullanmadıkları zamanlarda 
pençelerini patilerinin içine gizlerler.

Dişler
Dişler kemiklerden daha değişik 
bir maddeden yapılmıştır. Deniz 
salyangozları, kayaların üstündeki su 
yosunlarını kazımak için kullandıkları 
aşırı sert dişlere sahiplerdir. 

İğneler ve zehir
İğne, başka bir hayvanın derisini 
delebilen, sivri bir uzuvdur ve zehir 
enjekte edebilir. Fakat bütün iğneler 
zehirli değildir. Çoğu hayvan soktuğu 
zaman iğnesini bırakmaz. Zehir, başka 
hayvanlara zarar vermek için tasarlanmış 
bir toksindir. 
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Hayvanların koku bırakması
Bazı hayvanlar kendi bölgelerini 
işaretlemek için çiş yaparlar. Bu işlem 
‘koku bırakmak’ olarak bilinir. Diğer 
hayvanlar bu kokuyu aldıkları zaman uzak 
durmaları gerektiğini bilirler.  

Asla anneyle yavrusunun 
arasına girmeyin ve bebeklerden 
olabildiğince uzak durun. Annenin 

yavrusunu koruma iç güdüsü 
inanılmaz derecede 

güçlüdür. 

HAYVANLAR NEDEN SALDIRIR?
Güvende olabilmeniz için hayvanların neden saldırdıklarını anlamak 
önemlidir. Böylelikle sorun çıkabilecek durumlardan kaçınabilirsiniz.

BEAR DIYOR KI
. .
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Korku
Neredeyse her hayvan türü bizim korku olarak 
bildiğimiz duyguyu deneyimlemiştir. Çoğu 
hayvan korktuğunda tehlikeden kaçar ama 
bazı durumlarda kaçmak yerine saldırabilirler. 
Yaşlı, hasta veya yavruları olan bir hayvan her 
zamankinden daha fazla tehdit altında olduğunu 
hissedebilir, bu yüzden onlardan özellikle uzak 
durun. 

Bölge
Hayvanlar kendi bölgelerine aşırı derede 
bağlı olabilirler. Bölge, hayvanın av ve yem 
olmamak için savunma yaptığı alana denir. 
Onların bölgesine girerseniz dikkatli olun 
ve bölgeden ayrılana kadar saldırı tehlikesi 
altında olduğunuzu unutmayın. 

Bir hayvanın aç olduğu için bir 
insana saldırması son derece 

nadirdir. Çoğu saldırının nedeni 
hayvanın ya şaşırmış ya da 

korkmuş olmasıdır. 




