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Tìm Hiểu về các Khả Năng Chạm Trán với Động Vật Hoang Dã

Khi dân số tiếp tục tăng ở Washington và ngày càng có 
nhiều người sở hữu mô hình chăn nuôi nhỏ (ví dụ như 
dê, cừu, gia cầm, lạc đà alpacas, lạc đà không bướu, 
ngựa lùn/lừa) thì khả năng đụng độ giữa báo sư tử và 
con người có thể tăng theo. Sự gia tăng dân số đã dẫn 
đến môi trường sống của động vật hoang dã bị mất và 
bị chia cắt, dẫn đến việc giảm thiểu kết nối giữa các 
môi trường sống để di chuyển an toàn. Mặc dù hiếm 
khi nhìn thấy báo sư tử vì chúng thường di chuyển vào 
ban đêm, nhưng một số lại di chuyển qua các khu vực 
đông dân cư của con người. Những yếu tố này có thể 
làm gia tăng tính dễ tổn thương của gia súc và vật nuôi 
nhỏ không được bảo vệ trong cảnh quan, và khả năng 
những vật nuôi này có thể bị báo sư tử và các loài ăn 
thịt khác xem như nguồn thức ăn tự nhiên.

Việc nhìn thấy một con báo sư tử không có nghĩa là nó 
sẽ lập tức tấn công gia súc hay vật nuôi của quý vị. Tuy 
nhiên, việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm 

khả năng xảy ra các cuộc chạm trán tiêu cực, bao gồm 
cả việc báo sư tử gây thương tích hoặc giết hại gia súc, 
thường được mô tả là “hạ gục”. Nguy cơ bị hạ gục bởi 
báo sư tử là thấp, mặc dù bất kỳ tổn thất nào cũng có 
thể khiến chủ sở hữu tài sản gặp khó khăn.

• Có thể giữ an toàn cho vật nuôi bằng cách thực 
hành các phương pháp chăn nuôi hiệu quả và 
ứng dụng các phương pháp đã được chứng minh 
nhằm ngăn chặn và loại trừ báo sư tử.

• Giải pháp lâu dài duy nhất để giảm thiểu thương 
tích hoặc tổn thất là ngăn chặn sự tiếp cận của gia 
súc và vật nuôi dễ bị tổn thương.

Động vật hoang dã được biết là đã làm hại gia súc hay 
vật nuôi thường không phải là ứng cử viên để di dời. 
Việc di dời không ngăn chặn được xung đột và có thể 
gây hại cho báo sư tử. Loại bỏ hoặc đảm bảo chất dẫn 
dụ sẽ hiệu quả hơn việc di dời động vật ăn thịt.
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Tập Tính của Báo Sư Tử

Hơn một nửa diện tích Washington là môi trường 
sống của báo sư tử, mặc dù nhiều người không biết 
về tập tính tự nhiên và phạm vi sống của chúng. Báo 
sư tử xuất hiện khắp tiểu bang ngoại trừ một số khu 
vực của lưu vực sông Columbia. Báo sư tử sống đơn 
độc và mặc dù chúng thường tránh con người nhưng 
có thể sống gần đó, đi lại, săn mồi và kiếm thức ăn  
ở những khu vực gần con người.

Một con báo sư tử có thể duy trì phạm vi sống quanh 
nhà lên đến 200 mét vuông. Tần suất và mức độ di 
chuyển trong phạm vi của chúng có thể thay đổi theo 
mùa. Những con đực thiết lập lãnh thổ mà chúng sẽ 
bảo vệ khỏi những con báo sư tử đực khác, thậm chí 
có thể mất mạng vì tranh giành lãnh thổ với những 
con đực khác. Cạnh tranh với các loài báo sư tử khác 
là phổ biến đồng thời cũng là một cách hiệu quả  
để báo sư tử hạn chế quần thể của chúng.

Báo sư tử cái có thể sinh một đến bốn con non quanh 
năm, nhưng ở Washington hầu hết báo sư tử cái có xu 
hướng sinh con từ tháng 7 đến tháng 9 và trung bình 
là hai con non. Báo sư tử con có thể ở với mẹ đến hai 
năm, học cách săn mồi và tự sinh tồn. Báo sư tử đi săn 
cùng nhau thường là một nhóm gia đình. 

Báo sư tử là loài thuần ăn thịt, có nghĩa là chế độ 
ăn của chúng bao gồm các động vật khác, chủ yếu 
là động vật móng guốc như hươu và nai sừng tấm, 
nhưng cũng bao gồm nhiều loài chim và động vật  
có vú hoang dã vừa và nhỏ. Để tìm hiểu thêm thông 
tin về báo sư tử ở Washington, vui lòng truy cập: 
https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/
puma-concolor#conflict.

Bạn cũng có thể tải về bài luận ngắn Khám Phá Báo 
Sư Tử ở Washington tại địa chỉ: https://wdfw.wa.gov/
sites/default/files/2020-10/cougar_brochure.pdf.

Môi trường sống của báo sư tử ở tiểu bang Washington

https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/puma-concolor#conflict
https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/puma-concolor#conflict
https://wdfw.wa.gov/sites/ default/files/2020-10/cougar_brochure.pdf
https://wdfw.wa.gov/sites/ default/files/2020-10/cougar_brochure.pdf
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Bảo Tồn Báo Sư Tử

Washington Department of Fish and Wildlife (Sở Cá 
và Động Vật Hoang Dã Washington)—và các đối tác 
của sở—làm việc để con người tiếp tục cùng tồn tại 
với động vật hoang dã qua các bước sau:

• giảm thiểu tối đa các tương tác tiêu cực giữa 
con người và động vật hoang dã,

• duy trì các quần thể đa dạng và khỏe mạnh 
về mặt di truyền,

• xác định và bảo tồn các môi trường sống 
quan trọng và các kết nối môi trường sống,

• nâng cao nhận thức trong cộng đồng, và

• xác định và nghiên cứu các vấn đề khoa học 
và quản lý khẩn cấp.

Để tìm hiểu thêm thông tin về báo sư tử  
ở Washington, vui lòng truy cập: https://wdfw.
wa.gov/species-habitats/species/puma-concolor 

Pháp Luật và Các Quy Định

Nắm vững những phương pháp an toàn, hiệu quả và 
hợp pháp có sẵn để giải quyết các tương tác quá mức 
có thể xảy ra với báo sư tử. Revised Code of Washington 
(Bộ Luật Tu Chính Washington, RCW) và Washington 
Administrative Code (Bộ Luật Hành Chánh Washington, 
WAC) thiết lập cơ sở quản lý và bảo vệ cá cũng như động 
vật hoang dã trong tiểu bang. Có một số luật và quy định 
dành riêng cho báo sư tử ở Washington.

Luật Washington Cấm Cho Động 
Vật Hoang Dã Ăn
Hai luật của Washington quy định việc cố tình cho động 
vật hoang dã ăn hoặc để thức ăn thừa ở những nơi thu 
hút các loài động vật hoang dã lớn là bất hợp pháp. Các 
luật được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho cả con 
người và động vật hoang dã. Vi phạm sẽ bị phạt hành 
chính. (RCW 77.15.790; RCW 77.15.792)

https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/ puma-concolor
https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/ puma-concolor
https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/puma-concolor
http://
http://
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Loại Trừ Báo Sư Tử

Chủ sở hữu tài sản có mối quan ngại chính đáng liên 
quan đến việc loại trừ báo sư tử. Nếu việc loại trừ xảy 
ra, ngay lập tức báo cáo sự cố cho WDFW; thời gian 
là rất quan trọng trong những sự việc này. Vui lòng 
không cho phép người hoặc vật nuôi tiếp cận hiện 
trường để lưu giữ bằng chứng và nhân viên WDFW 
có thể xác nhận điều gì đã xảy ra. Nhân viên WDFW 
có thể đề xuất các biện pháp để giúp ngăn ngừa 
thêm tổn thất.

WDFW đã thiết lập các quy tắc chi phối xung đột 
giữa con người và động vật hoang dã. Trong trường 
hợp gia súc hoặc vật nuôi bị báo sư tử làm bị thương 
hoặc giết chết hay phá hoại tài sản, chủ tài sản có 
thể giết báo sư tử bằng hành động tấn công, nhưng 
phải thông báo cho WDFW ngay lập tức. 

Chủ tài sản có thể yêu cầu giấy phép loại trừ để được 
phép giết động vật đã tấn công gây thương tích hoặc 
giết chết gia súc do báo sư tử ăn thịt. Động vật phải 
được chuyển sang WDFW và vẫn là tài sản của tiểu 
bang. WDFW cũng có thể loại trừ động vật và/hoặc 
bắt giữ động vật có liên quan. Nếu có thể WDFW tìm 
cách hạn chế việc báo sư tử bị chết do suy kiệt và 
xung đột liên quan và thay vào đó đưa ra lời khuyên 
để không gây thiệt mạng.

WDFW có thể hỗ trợ các chủ sở hữu tài sản, giải 
quyết và đề xuất các phương pháp ngăn chặn hành 
vi gây hại đến tính mạng động vật ăn thịt trong tương 
lai. Trọng tâm chính của WDFW là ưu tiên và hỗ trợ 
các hành động và phương pháp tiếp cận mang tính 
phòng ngừa. Sau đây là một số biện pháp phòng 
ngừa hợp lý nên được sử dụng:

• Loại bỏ xác động vật và các bộ phận của thân thịt 
ra khỏi khu vực ngay lập tức — đây là những chất 
dẫn dụ. Nếu đã xảy ra sự loại trừ, không bỏ xác 
động vật cho đến khi WDFW điều tra.

• Loại bỏ bụi cây và/hoặc các lớp dưới của thảm 
thực vật tạo che chắn cho động vật ăn thịt.

• Không cho ăn hoặc cung cấp chất khoáng cho 
động vật móng guốc hoang dã như hươu và nai 
sừng tấm.

• Không cho hươu và nai sừng tấm nghỉ ngơi gần 
các công trình kiến trúc hoặc nơi ở.

• Bịt kín các không gian mở dưới hiên nhà và nhà kho.

• Lắp đặt hoặc sửa chữa hàng rào hoặc nơi ở an 
toàn để bảo vệ vật nuôi và gia súc nhỏ (ví dụ: dê, 
cừu, gia cầm, lạc đà alpacas, lạc đà không bướu, 
ngựa lừa/nhỏ): các chuồng bảo vệ phải có mái 
che và cửa chắc chắn có thể khóa từ hoàng hôn 
đến bình minh thời điểm mà báo sư tử hoạt động 
tích cực nhất.

•  Sử dụng các kỹ thuật được liệt kê ở trên để xây 
dựng chuồng trại vào ban đêm cho gia súc và vật 
nuôi theo sở thích.

• Sử dụng cảm ứng ánh sáng bằng chuyển động 
xung quanh chuồng gia súc, nhà và các khu vực 
có thể là nơi ẩn nấp cho báo sư tử và các loài ăn 
thịt khác.

Nếu những động vật dễ bị tổn thương không được 
bảo đảm an toàn và xác thịt không được loại bỏ, báo 
sư tử có thể xác định đó là nguồn thức ăn và sẽ quay 
lại kiếm ăn trong vài ngày. Đảm bảo an toàn cho gia 
súc sau một sự cố là rất quan trọng để ngăn chặn 
việc loại trừ trong tương lai. 
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Phương pháp Loại Trừ

Trước Khi Bắt Đầu
Xem xét những loài động vật mà quý vị đang 
có và loại phương pháp loại trừ nào có thể 
thích hợp nhất. Một số ví dụ phổ biến:

• Động Vật Nhỏ. Gà và các loại gia cầm 
khác như chim, chó, mèo.

• Động Vật có kích thước Tầm Trung.  
Dê, cừu, lạc đà không bướu, lạc đà 
alpacas, ngựa lùn.

• Động Vật Lớn. Ngựa, lừa, gia súc.

• Đánh giá các vật liệu và nguồn lực. Điều này 
sẽ giúp quý vị quyết định nên xây chuồng 
mới hay có thể gia cố chuồng hiện có. Mỗi 
tài sản và tình huống có thể là duy nhất.

Lớp Ngoài An Toàn
Các loại chuồng chống động vật ăn thịt được bao bọc hoàn toàn để che chở động vật từ hoàng hôn đến bình 
minh là cách hiệu quả nhất để bảo vệ động vật trong nhà khi chia sẻ cảnh quan với động vật ăn thịt.

Cung cấp các khu vực bảo vệ an toàn cho các động vật mới sinh, con non, bị bệnh hoặc các động vật dễ bị tổn 
thương khác để giảm nguy cơ bị ăn thịt. Phòng ngừa là chính!

Các Loại Lớp Ngoài

• Chuồng trại. Từ những bộ dụng cụ nhỏ 
cho đến chế tạo theo yêu cầu, các cấu 
trúc 4 mặt này có thể khác nhau rất nhiều 
về giá.

• Chuồng ngựa. Các chuồng mới hoặc hiện 
có có thể được che phủ và bao bọc bằng 
hàng rào hoặc tấm chắn an toàn.

• Chuồng che phủ. Có thể đơn giản như 
hàng rào bằng dây hoặc liên kết chuỗi 
hoặc phức tạp như cấu trúc có tường bao 
với mái kiên cố.

• Chuồng, Cũi, Lồng cho Chó. Có thể sử 
dụng đơn lẻ hoặc kết nối các lồng hoặc 
chuồng được làm sẵn với nhau để tạo một 
lớp ngoài an toàn lớn hơn.

• Lồng và Chuồng. Có thể là một lựa chọn 
hiệu quả cho động vật nhỏ.

Thành Phần Lớp Ngoài

• Tường. Đảm bảo thông gió thích hợp cho gia súc  
và vật nuôi.

 - Thay thế hoặc sửa chữa các chỗ bị hư hỏng.

 - Bịt kín bất kỳ lỗ nào lớn hơn 6 inch.

 -  Gia cố hoặc thay thế tường bằng liên kết mắt xích 11 ly 
hoặc tương đương. (Dây cột vật nuôi có thể dễ bị đứt.)

 -  Sàn bức tường cách mặt đất 12 inch hoặc lắp hàng 
rào mắt lưới nhỏ (thiết kế cụ thể có thể loại trừ các 
loài ăn thịt khác đào dưới hàng rào).

• Cửa Sổ. Bảo vệ cửa sổ bằng kính chống vỡ, cửa chớp 
có chốt, lưới thép hoặc hàng rào bằng dây hàn.

• Cửa Chính. Phải chắc chắn và có thể đóng và chốt  
an toàn. Bịt kín bất kỳ khoảng trống nào xung quanh 
khung cửa.

• Mái che. Phải đủ chắc chắn để chống đỡ trọng lượng 
của báo sư tử hoặc động vật ăn thịt khác. Thiết kế mái 
nhà duy trì sức nặng 200 lb. Đóng bất kỳ khe hở nào  
để ngăn động vật ăn thịt xâm nhập.



WDFW | Cùng tồn tại với báo sư tử ở Washington

6

Hàng rào tạm thời
Hàng rào tạm thời có thể là một giải pháp 
thay thế hiệu quả cho hàng rào vĩnh viễn 
về chi phí, đặc biệt nếu được nhiễm điện. 
Hàng rào tạm thời thường có thể được xây 
dựng nhanh chóng và được thiết kế để bảo 
vệ động vật trong thời gian ngắn (ví dụ: 
luân chuyển vật nuôi). Bởi vì Hàng rào tạm 
thời mỏng hơn hàng rào vĩnh viễn, hoạt 
động tốt nhất khi được nhiễm điện.

Luôn Ghi Nhớ!
• Không xây hàng rào gần cây cối. Báo 

sư tử có thể nhảy xa tới 15 feet theo 
chiều ngang.

• Báo sư tử có thể mài dây mỏng hơn 
bằng móng vuốt của chúng.

• Xác nhận nếu cần giấy phép xây dựng.

• Tuân thủ tất cả các quy định và hạn chế.

• Xem xét khe hở lửa.

• Quan tâm đến hàng xóm.

Phần nhô ra dài 
2ft với dây 
thép gai và 
dây điện quay 
về phía sau

Trụ chữ T cao 8ft với 
hàng rào ngựa cao 6ft

Trụ chìm chữ 
T sâu 2 ft
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Phương Pháp Loại Trừ

Động vật hoang dã thường tránh những điều chúng không hiểu. Các phương pháp xua đuổi có thể ngăn các 
loài ăn thịt như báo sư tử, gấu, chó sói, linh miêu, cáo và sói đồng cỏ. Các phương pháp này cũng có thể ngăn 
các loài săn mồi đang hiện diện có thể thu hút các loài ăn thịt vào khu nhà.

Các phương pháp xua đuổi bao gồm chó giám hộ, đèn chiếu sáng, máy tạo tiếng ồn, loại bỏ thân thịt (xem 
danh sách bên dưới). Dùng các phương pháp xua đuổi một cách đơn lẻ có thể không bảo vệ hoàn toàn gia  
súc và vật nuôi. Mỗi phương pháp xua đuổi có một mức độ hiệu quả.

Các phương pháp xua đuổi ngoại trừ chó giám hộ, thường cung cấp giải pháp khắc phục ngắn hạn so với  
các khu vực bao vây an toàn và hàng rào thích hợp (phương pháp loại trừ).

Phương Pháp Xua Đuổi
• Loại bỏ thân thịt (chất dẫn dụ)

• Nơi trú ẩn kín cho động vật vào ban đêm (hoạt động nhỏ)

• Chó giám hộ gia súc hoặc động vật giám hộ (ví dụ: lừa,  
lạc đà không bướu)

• Cơ sở có mái che để đỡ đẻ (cừu, bò, dê)

• Hàng rào điện vĩnh viễn

• Hàng rào lưới điện

• Hàng rào fladry hoặc turbo fladry

• Hàng rào bằng dây dệt với dây chuyến

• Chiến thuật hoặc thiết bị đe dọa (phun sương)

• Sự có mặt của con người

• Hàng rào điện tạm thời

Cách Thực Hiện Hoạt Động Xua Đuổi 
• Cảnh báo mọi người về sự xuất hiện của động vật hoang dã trong tài sản của họ.

• Động vật giám hộ cảnh báo các loài động vật trong nhà cảnh giác và cảnh báo sự hiện diện của các loài 
động vật khác.

• Làm gián đoạn hành vi săn mồi, như giảm yếu tố bất ngờ khi “rình rập” con mồi tiềm năng.

• Giảm lợi thế săn mồi, chẳng hạn như khi ánh sáng đột ngột làm giảm tầm nhìn ban đêm.

• Làm giả sự có mặt của con người, điều mà báo sư tử có xu hướng tránh.

• Bắt chước sự hiện diện của các động vật khác có thể gây rủi ro hoặc nguy hiểm.
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Các Loại Thiết Bị Xua Đuổi
• Xua Đuổi bằng Âm Thanh hiệu quả nhất khi được kích 

hoạt bởi cảm biến chuyển động để phản ứng với các 
chuyển động gần đó. Báo sư tử có thể bị ngăn cản  
bởi giọng nói của con người, chẳng hạn như radio  
nói chuyện và còi báo động hoặc còi hơi.

• Xua Đuổi Trực Quan thường liên quan đến ánh sáng, 
chuyển động hoặc hình ảnh đe dọa. Đèn cảm ứng 
chuyển động có thể mang lại hiệu quả. Đèn chiếu 
sáng suốt đêm sẽ có ít hiệu quả bảo vệ.

• Xua Đuổi bằng Thể Chất như dòng điện tạo ra  
các kích thích khó chịu có nghĩa là gây khó chịu hoặc  
sợ hãi, nhưng không làm hại đến thể chất.

Động Vật Giám Hộ Gia Súc
Chó giám hộ gia súc được huấn luyện đặc 
biệt (giống chó lớn) có thể có hiệu quả cao 
trong việc ngăn chặn báo sư tử và các loài ăn 
thịt khác. Các động vật giám hộ gia súc khác, 
chẳng hạn như lạc đà không bướu, kém hiệu 
quả hơn và có thể bị nhầm là con mồi. Làm 
chuồng an toàn và các phương pháp ngăn 
chặn khác thường là một lựa chọn hiệu quả 
hơn và giá cả phải chăng.

Không giống như các phương pháp khác, chó 
giám hộ có thể là biện pháp xua đuổi lâu dài hiệu 
quả. Báo sư tử có thể trở nên quen thuộc với các 
vật xua đuổi khác, điều này làm giảm hiệu quả 
của vật xua đuổi. Các phương pháp loại trừ như 
lồng hoặc hàng rào bảo vệ vĩnh viễn.
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Loại Bỏ Chất Dẫn Dụ

Xác định và loại bỏ chất dẫn dụ báo sư tử và các động vật hoang dã khác là điều quan trọng để giảm nguy cơ 
xung đột tiềm ẩn. Báo sư tử giống như nhiều loài động vật, có thể là loài ăn xác thối theo cơ hội. Họ có thể bị 
thu hút bởi máu, và chất dịch cơ thể của động vật ốm, bị thương hoặc chết.

Nếu báo sư tử giết một con vật nuôi trong nhà hoặc một con vật chết trong khuôn viên của bạn, hãy dọn xác ra khỏi 
hiện trường ngay lập tức sau khi liên hệ với WDFW và cho phép họ tiến hành bất kỳ cuộc điều tra cần thiết nào.

Báo sư tử sẽ kéo vật nuôi săn được đến một khu vực yên tĩnh và tiếp tục kiếm ăn trong vài ngày tại gần đó (bộ nhớ 
đệm). Loại bỏ thức ăn lưu trong bộ nhớ đệm sẽ loại bỏ động cơ khuyến khích báo sư tử quay trở lại hoặc lại gần.

Chú Ý
1. Nhốt động vật đang đẻ và con non, bị thương hoặc bị bệnh trong các lồng bảo vệ an toàn có khả năng 

chống động vật ăn thịt.

2. Xử lý đúng cách xác động vật, máu và tất cả các vật liệu bị nhiễm chất dịch cơ thể.

3. Xác định các phương pháp thải bỏ được cho phép trong khu vực của bạn. Lưu ý mọi khoản phí có thể  
áp dụng.

Phương pháp xử lý động  
vật khẩn cấp Hướng Dẫn

Lưu Trữ Tạm Thời Thân Thịt để 
Chuyển đến Nơi Đóng Gói

Phương pháp an toàn ưu tiên; tuân thủ các yêu cầu về chất 
lượng môi trường và kiểm soát dịch bệnh.

Xử lý tại các bãi chôn lấp được phép Nếu khả năng kết xuất bị vượt quá hoặc bị đình chỉ, phương 
pháp tốt thứ hai được cho phép là chôn lấp.

Ủ Tại Chỗ Phương pháp tốt tiếp theo nếu không có phương pháp vận 
chuyển an toàn hoặc tiết kiệm đến bãi chôn lấp.

 - Chỉ áp dụng cho những động vật chết trong khu đất của chủ  
sở hữu và được ủ trong cùng một khu nhà.

 - Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, thiết bị thích hợp, biết sử dụng 
vật liệu và phương pháp.

 - Không có phương tiện di chuyển ngoài địa điểm.

Chôn Cất Tại Chỗ Phương pháp ít mong muốn nhất hoặc an toàn với môi trường.

 - Chỉ áp dụng hình thức chôn cất tại chỗ với động vật chết 
trong khuôn viên tài sản của chủ sở hữu và được chôn cất 
trên chính khuôn viên đó.

 - Chỉ áp dụng sau khi đã xem xét vị trí gần với mặt đất  
và mạch nước.

 - Không chôn động vật trong phạm vi 100 feet tính từ giếng.
 - Chôn động vật trong rãnh cạn.
 - Chôn những vật nuôi lớn không sâu quá hai feet, quét vôi  

xác rồi lấp đất ba feet.
 - Ghi lại số lượng theo loại động vật được chôn, độ sâu của hố, 

độ sâu của lớp phủ và vị trí.
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Xử Lý và Thải Bỏ An Toàn
Sử dụng đồ bảo hộ cá nhân thích hợp (ví dụ như 
găng tay, khẩu trang) để xử lý hoặc chứa xác động 
vật để xử lý một cách an toàn.

• Chứa và loại bỏ ngay lập tức máu, dịch cơ thể, 
chất bài tiết hoặc các bộ phận của động vật, kể 
cả nhau thai hoặc thai sau sinh.

• Dùng xẻng để loại bỏ hoàn toàn đất, rơm rạ, chất 
độn chuồng hoặc các vật liệu bị ô nhiễm khác.

• Bỏ xác nhỏ, xương động vật và vật liệu vào một 
túi rác nặng.

• Lồng hai túi và niêm phong bằng dây buộc  
chống khí.

• Cất giữ xương động vật được lồng bằng hai túi 
trong nhà để xe an toàn, lồng chống động vật 
hoang dã hoặc tủ đông (nếu có thể) cho đến khi 
có thể xử lý túi đúng cách.

Thải Bỏ Ngoài Địa Điểm
Có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc vận 
chuyển và vứt bỏ xác động vật lớn. Có thể áp dụng lệ 
phí. Hiểu rõ các lựa chọn của quý vị và các quy định 
của quận hoặc địa phương.

• Nhà máy kết xuất được cấp phép.
• Trung tâm thu phí được cấp phép.
• Địa phương hỏa táng hoặc nghĩa trang cho  

vật nuôi.
• Bãi rác công cộng.
• Cơ quan kiểm soát động vật.
• Bác sĩ thú y (vật nuôi lớn) được cấp phép cung 

cấp dịch vụ tiêu hủy.
• Phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh động vật.



WDFW | Cùng tồn tại với báo sư tử ở Washington

11

Bảo Vệ Con Người và Báo Sư Tử

Mẹo nhanh để cùng tồn tại
Không cho động vật hoang dã ăn. Việc cho ăn có chủ 
ý hoặc vô ý như để thức ăn cho vật nuôi ngoài trời có 
thể thu hút động vật săn mồi, điều này sẽ mang báo 
sư tử vào khu vực. Cho động vật hoang dã ăn có thể 
khiến động vật hoang dã, bao gồm cả báo sư tử, tiếp 
xúc với con người hoặc động vật nuôi và quen với sự 
hiện diện của con người.
Cảnh quan an toàn. Loại bỏ những thảm thực vật rậm 
rạp và trũng thấp có thể là nơi ẩn nấp cho động vật ăn 
thịt và động vật hoang dã khác.
Giữ vật nuôi an toàn. Không cho phép vật nuôi đi 
lang thang mà không có người giám sát. Những vật 
nuôi không được bảo đảm an toàn có thể dễ dàng trở 
thành con mồi. Mang chúng vào bên trong hoặc xây 
chuồng an toàn.
Giữ gia súc an toàn. Bảo vệ gia súc, động vật ngoại 
lai và chim trong chuồng, lồng hoặc các khu vực bao 
quanh chống động vật ăn thịt (từ hoàng hôn đến bình 
minh) có thể đảm bảo an toàn cho chúng.
Sử dụng các biện pháp xua đuổi. Cân nhắc việc lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng cảm biến chuyển động xung 
quanh nhà và chuồng nuôi gia súc hoặc vật nuôi nhỏ.

Nhắc lại
• Đi bộ, đi bộ đường dài, đạp xe hoặc chạy 

bộ với những người khác khi có thể. Luôn 
cảnh giác trên những con đường mòn và 
gây iếng ồn khi quý vị di chuyển.

• Hạn chế hoạt động ngoài trời thời điểm 
báo sư tử hoạt động mạnh nhất - bình 
minh, hoàng hôn, ban đêm.

• Không cho phép vật nuôi đi lang thang 
mà không có người giám sát.

• Giữ trẻ nhỏ gần và trong tầm nhìn.
• Không bao giờ đến gần một con báo  

sư tử. Giữ bình tĩnh. Đừng chạy.
• Đối mặt với con vật, tạo ra tiếng ồn,  

cố gắng trông to hơn (ví dụ: vẫy tay). 
Ném đồ vật để làm nó sợ hãi hoặc  
đánh lạc hướng.

• Báo cáo các cuộc gặp bất thường của 
báo sư tử cho văn phòng WDFW địa 
phương của quý vị.
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Để báo cáo sự cố động vật hoang dã hoặc thiệt hại tài sản, hãy truy cập: 

Hệ Thống Báo Cáo Sự Cố Động Vật Hoang Dã WDFW: https://wdfw.wa.gov/get-involved/report-observations
Các báo cáo sự cố được chuyển đến nhân viên WDFW dựa trên vị trí địa lý hoặc quận xảy ra sự cố.

Trung Tâm Truyền Thông WILDCOMM: WILDCOMM@dfw.wa.gov; Gọi số: 360-902-2936 Chọn nhánh 1

Để báo cáo khẩn cấp hoặc săn trộm
Gọi 911 để thông báo đang xảy ra săn trộm hoặc trường hợp khẩn cấp.

Gọi 877-933-9847 để biết các báo cáo vi phạm/săn trộm không khẩn cấp.

Gửi e-mail về địa chỉ reportpoaching@dfw.wa.gov.

Gửi một văn bản tới 847411 (TIP411) bằng cách nhập WDFWTIP, đến khoảng trắng rồi nhập báo cáo của quý vị.

Báo cáo động vật hoang dã bị ốm, bị thương hoặc mồ côi
Không chạm vào hoặc làm phiền động vật hoang dã, vui lòng báo cáo nó cho WDFW.

Trung Tâm Truyền Thông WILDCOMM: WILDCOMM@dfw.wa.gov; Gọi số: 360-902-2936 Chọn nhánh 1

Những cá nhân cần nhận thông tin này ở định dạng, ngôn ngữ khác, hoặc những người cần điều  
kiện thích hợp để tham gia các cuộc họp công cộng do WDFW tài trợ hoặc các hoạt động khác  
có thể liên hệ với Điều phối viên Tuân thủ VI/ADA qua điện thoại theo số 360-902-2349, TTY ( 711),  
hoặc email (Title6@dfw.wa.gov). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại  
https://wdfw.wa.gov/accessibility/requests-accommodation.

Để biết thêm thông tin về báo sư tử và các loài động vật hoang  
dã khác ở Washington, vui lòng truy cập: 

Washington Department of Fish and Wildlife (Sở Cá và Động  
Vật Hoang Dã Washington) tại địa chỉ: 

https://wdfw.wa.gov/species-habitats/species/puma-concolor 

Ấn phẩm này là một dự án hợp tác giữa 
WDFW và Mountain Lion Foundation (Tổ Chức Sư Tử Núi)

https://wdfw.wa.gov/get-involved/report-observations 
mailto:WILDCOMM%40dfw.wa.gov?subject=
mailto:reportpoaching%40dfw.wa.gov?subject=
mailto:WILDCOMM%40dfw.wa.gov?subject=
mailto:Title6%40dfw.wa.gov?subject=
mailto:/accessibility/requests-accommodation?subject=





