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BİTKİLERİ ANLAMAK
Keşfe çıktığınız sırada birçok farklı bitkiyle karşılaşmanız olasıdır. 
Bitkiler kaşifl er için son derece yararlı olabilirler ama aynı zamanda 
ölümcül de olabilirler. Güvende kalabilmeniz ve yararlı türlerden 
faydalanabilmeniz için mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeniz 
önemlidir. Bazı temel bilgilere sahip olduğunuzda, bitkileri iz 
sürmenin yanı sıra, su bulma, ilaç, barınak ve yiyecek bulmak için 
de kullanabilirsiniz. Ayrıca bitkileri incelemek son derece ilginç ve 
eğlencelidir. 

Bitki güvenliği
Bitkileri doğru bir şekilde tanımak için uzun 
yıllar süren bir çalışma gerekmektedir. Eğer 
bir bitkinin ne olduğundan yüzde yüz emin 
değilseniz, ona dokunmayın.
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Bitki güvenliği
•  Herhangi bir şeye dokunmadan önce her zaman 

için bitkileri tanıyan bir yetişkine danışın. 
•  Eğer keşfe köpeğinizle birlikte çıktıysanız, onu 

bitkilerden uzak tutun.
•  Bitkilere dokunduktan sonra ve yemek yemeden 

önce ellerinizi yıkayın.
•  Bitki tanıma ve yiyecek aramada deneyimli bir 

yetişkin size güvenli olduğunu söylemeden asla 
herhangi bir bitkiyi yemeyin.

•  Diken, kıymık ve yaprakların keskin kenarlarına 
dikkat edin. 

•  Uzun bir sazlığa veya otlak yapraklarına elinizi 
sürme isteği genellikle kağıt kesiğine benzer bir 
yaralanma yaşamanıza neden olur.

•  Su çevresinde dikkatli olun. Bazen su 
birikintilerinin üstündeki otlar tıpkı çimenlik gibi 
görünebilir!

•  Gözlerinizi ovuşturmayın. Bazı polenler inanılmaz 
derecede rahatsız edici olabilirler.

Eğer yiyecek aramayla 
ilgileniyorsanız bunu 

öğrenmenin en iyi yolu bir 
uzmanla birlikte düzenli bir 

kursa devam etmektir. 

Uzun otları tutarken 
dikkatli olun

her zaman bir 
yetişkine danışın

bitkilere 
dokunduktan 

sonra her zaman 
ellerinizi yıkayın

BEAR DIYOR KI
. .
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BİTKİLERİN KENDİNİ SAVUNMASI
Bitkiler koşarak kaçamazlar. Bu yüzden, hayvanlar tarafından yenmek 
veya yok edilmekten kendilerini korumak için yöntemler geliştirirler. 
Bitkiler çok yönlü yetenekli canlılardır. Mesela kaktüsler dikenlerini 
gölgelik, yalıtım veya kendilerini yem olmaktan korumak için 
kullanabilirler.

Çalı dikeni
Bu tür dikenler aslında bir 

parça şekli değişerek sert ve 
sivri bir şekilde büyümüş ağaç 
gövdeleridir. Bunlar bitkiye su 

ve besin taşıyan minik kanallar 
içerirler. 

Kaktüs iğnesi
Bunlar aslında değişime uğramış 

yapraklardır ve genellikle içlerinde 
su ve besin taşıyan kanalları vardır. 

Çalı dikenleri ve kaktüs iğneleri yapısı 
itibariyler birbirlerine çok benzedikleri 

için bazı insanlar bunları tek bir grup 
olarak saymayı tercih eder. 
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Küçük dikenler
Küçük dikenler darmadağın olmuş bir 
saça benzer. Taşıma kanalları yoktur. 
Büyük dikenler ve kaktüs dikenleriyle 

kıyaslandığında daha kolay çıkartılırlar. 
Güllerin bu türden küçük dikenleri 

vardır.

Nörotoksinler
Yıldız meyvesi böbrek rahatsızlığı olan insanlar için ölümcül bir 
nörotoksin kimyasal içerir. Sağlıklı insanlar bu kimyasalı herhangi 
bir sorun yaşamadan vücudundan atabilirler ama böbrek 
hastalarında bu toksin büyüyerek en sonunda beyne ulaşır. 
İstisnai bazı durumlarda ölümcül olabilirler. Bu yüzden bu lezzetli 
tehditten her zaman uzak durulmalıdır. 

Gül dikeni

yıldız 
meyvesi
yandan 

görünümü

tepeden 
görünümü




