
Tại sao loài chó sói đồng cỏ lại được bắt gặp nhiều hơn ở Brampton? Tại sao Thành Phố không di dời chúng?

• Trong khi nhiều người cho rằng việc nhìn thấy chó sói đồng cỏ trên đường hoặc vỉa hè của thành phố là điều bất thường, 
nhưng việc này thật ra rất phổ biến. Chúng là loài động vật rất dễ thích nghi và phát triển mạnh ở các vùng nông thôn, nhưng 
cũng sống tốt ở các khe núi, vùng đất thung lũng và các khu vực nhiều cây cối ở các thành phố lớn như Brampton.

• Di dời hoặc giết chết sói đồng cỏ không phải là một lựa chọn hay, rất khó để bắt được một con chó sói đồng cỏ và đó chỉ là 
một cách tiếp cận tạm thời. Nếu một con sói bị giết chết, sẽ có những con khác chuyển đến khu vực.

• Theo Đạo Luật Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã và Cá của Ontario thì không cho phép bắt và di dời sói đồng cỏ cách xa hơn một 
km.

Tại sao bắt gặp nhiều chó sói đồng cỏ hơn ở Brampton trong suốt năm qua?

• Tùy theo mùa, sẽ bắt gặp nhiều hoặc ít chó sói đồng cỏ hơn. Mỗi mùa đông, chó sói đồng cỏ xuất hiện nhiều hơn do sự thay 
đổi của môi trường vì có chỗ ẩn nấp để chúng hòa mình vào hơn.

• Cuối tháng Giêng đến giữa tháng Hai là mùa giao phối và ngay sau đó, mùa xuân là mùa sinh sản. Trong thời gian này, chó sói 
đồng cỏ có xu hướng phân tán nhiều hơn, tìm kiếm lãnh thổ còn trống hoặc bạn tình và hang ổ thích hợp.

• Số lần bắt gặp chúng cũng tăng lên do các hành vi của con người khiến chó sói đồng cỏ cảm thấy thoải mái hơn và đến nhà 
dân thường xuyên hơn (ví dụ: cho ăn bằng tay, không dọn dẹp sân, dắt chó đi dạo mà không có xích).

Làm cách nào để ngăn sói đồng cỏ đến nhà tôi?

• Không bao giờ cho động vật hoang dã ăn. Nguồn thức ăn trong khuôn viên của quý vị thu hút các loài gặm nhấm và các 
động vật nhỏ khác, chúng là nguồn thức ăn cho sói đồng cỏ.

• Vứt rác đúng ngày thu gom. Hãy đậy kín các thùng rác của quý vị và đặt trong khu vực được bảo vệ khỏi động vật hoang dã.

• Hái trái cây chín hoặc rau trên cây và trong vườn của quý vị. Dọn sạch trái cây thối khỏi mặt đất khi chúng rơi xuống, và 
dọn sạch vườn của quý vị vào cuối mùa.

• Không để thú cưng không có người trông coi bên ngoài. Quan sát thú cưng của quý vị trong sân sau của nhà quý vị là cách 
bảo vệ tốt nhất cho chúng.

• Che bất kỳ khoảng trống nào trên hàng rào và dưới sàn và nhà kho.

brampton.ca/animalservices

Câu Hỏi
Thường Gặp

HÃY THÔNG MINH NHƯ
LOÀI CHÓ SÓI ĐỒNG CỎ



Tôi phải làm gì nếu một con sói đồng cỏ tiếp cận tôi?

• ĐỨNG LẠI.  Bế con hoặc thú cưng nếu cần thiết.

_________________________________________________________________________________

• ĐỨNG IM. Không được chạy nếu nhìn thấy sói đồng cỏ.

_________________________________________________________________________________

• TỰ LÀM CHO BẢN THÂN TRÔNG TO HƠN. Hãy tỏ ra
 hung hãn, đứng thẳng, giơ tay cao lên vẫy.

_________________________________________________________________________________  

• HÃY NÓI TO VÀ QUYẾT ĐOÁN. Hét, dậm chân hoặc 
vỗ tay. Mang theo vật dụng tạo tiếng ồn, ví dụ như còi, 
túi nhựa hoặc ô để tạo ra tiếng nổ.

_________________________________________________________________________________

• ĐÁNH TRẢ. Ném gậy hoặc đá về hướng của sói để dọa 
và răn đe. Không ném trực tiếp vào sói.

_________________________________________________________________________________

• CHẬM RÃI LÙI LẠI. Luôn nhìn nhìn thẳng vào con sói 
và hãy nhớ, không bao giờ được chạy.
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Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ điều này với con cái của mình để con bạn cũng biết cách ứng phó an toàn khi 
gặp chó sói đồng cỏ. Trong trường hợp một con chó sói đồng cỏ đang đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng, hãy 
gọi 911.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách sống chung với sói đồng cỏ, vui lòng liên hệ:

Bộ Lâm Nghiệp và Tài Nguyên Môi 
Trường 
www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

Coyote Watch Canada
www.coyotewatchcanada.com 
905-931-2610

Dịch Vụ Động Vật TP Brampton 
475 Chrysler Drive 
www.brampton.ca/animalservices 
905-458-5800


