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Bivvy barınağı
Bivvy barınağı bivvy torbasından biraz 
daha fazla yapıya sahiptir; fakat bir 
çadırdan daha az malzemesi vardır. Yine 
çok rahat bir şekilde her yere sığar, üstelik 
mükemmel bir acil durum seçeneğidir. 
Soğuk ve yağışlı hava koşullarında çok 
büyük bir fark yaratabilir. Bivvy barınaklar 
çok hafi f ve toplanınca oldukça küçüklerdir. 

Bivvy torbası (bivak)
Bazı zamanlar bivvy torbası iyi bir 
seçenek olabilir. Aslında bivvy 
torbası sizin, uyku tulumunuzun 
ve uyku minderinizin içine 
sığabileceği kadar büyük ve su 
geçirmez bir torbadır. Son derece 
küçük ve hafi ftir; ancak en düşük 
seviyede koruma sağlar. 

Zeminde bulunan fazladan bir 
katmanın üstünüzde bulunandan 
iki kat daha koruyucu olduğunu 

unutmayın. Uyurken ısıyı korumak 
için doğal yalıtım sağlayacak bir şeyin 

üstünde uzanmak kritik 
önem taşır.

BEAR DIYOR KI
. .
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Çadır seçerken dikkat edilmesi gerekenler

kurulması ve toplanması ne 
kadar sürer? 

nasıl taşıyacaksınız? hava koşulları nasıl olacak?

Kaç tane insanın çadıra sığması 
gerekiyor?

ekipman için alana ihtiyaç 
var mı?

Ne tür bir arazinin üstünde 
kullanılacak?
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Su
Barınağı su kenarına 
inşa edin ama 
dalgaların sizi süpürme 
riskine karşı suya çok 
da yakın olmayın.

Yırtıcı hayvanlar
Yırtıcılara, zehirli ya da dikenli 
bitkilere karşı güvenli bir yer 
seçtiğinizden emin olun. 

BARINAK İNŞASI İÇİN YER SEÇMEK
Barınağın kurulacağı ideal yer genellikle detaylı bir şekilde 
düşünülmez. İnsanlar bölgenin güvenli ve rahat olduğunu kontrol 
etmeden önce malzemeleri bir araya getirme konusunda çok istekli 
olabilirler. Aceleye getirilen bir karar eninde sonunda barınağın 
taşınması veya yeniden inşa edilmesi anlamına gelebilir. Uygun 
olan bölgeyi araştırmak için zaman ayırın ve çevrenizdeki koşulların 
değişebileceğini unutmayın. Konumunuz, hayatta kalma durumunda 
ya da sadece gece kampında olmanıza göre değişecektir. 
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Rüzgâr yönü
Sıcak iklimde bulunuyorsanız, hâkim rüzgârların 
barınağın ağzından içeri girmesini isteyebilirsiniz. 
Eğer istemiyorsanız, barınağı sizi rüzgârdan 
koruyacak konuma getirmeniz en iyisi olacaktır.

Doğal barınaklar
Bir mağarada veya ağaç 
kümesinde barınma zaman ve 
enerji tasarrufu sağlayabilir; 
fakat buralarda barınmak 
bazen güvenli olmalıdır. 

Kaynaklar
İhtiyacınız olandan daha 
fazlasını taşımak istemesiniz. 
Bu nedenle, barınağı 
kullanacağınız malzemelere 
yakın bir yere konumlandırın.

Arazinin doğal özelliklerini 
mümkün olduğu kadar fazla 
kullanın; böylece, çok değerli 

olan zaman ve enerjinizi 
koruyabilirsiniz. 

BEAR DIYOR KI
. .




