Thêm Thông tin
Liên lạc Sở Cá và Thú bị săn California

Khu vực Phía bắc
Redding – (530) 225-2300
Khu vực Bắc Trung
Rancho Cordova – (916) 358-2900
Khu vực Bay Delta
Napa – (707) 944-5500

Gà tây Hoang dã Không
cần Thức ăn Bạn Cho!
Cho gà tây hoang dã ăn mang rắc rối –
không chỉ cho bạn, mà cả hàng xóm.
Tránh các vấn đề bằng cách không
khuyến khích gà tây trở nên thoải mái trên
khu vực của bạn.
• Nếu gà tây bắt đầu ăn dưới những máng treo thức ăn cho
chim, hãy gỡ các máng cho đến khi gà tây rời khỏi khu vực.

• Nếu gà tây gây ra vấn đề trong sân của bạn, hãy lắp
đặt vòi phun nước dò chuyển động.

Khu vực Trung tâm
Fresno – (559) 243-4005 số nội bộ 151
Khu vực Bờ biển Phía nam
San Diego – (858) 467-4201
Khu vực Sa mạc Nội địa
Ontario – (909) 484-0167
Trung tâm Sacramento - (916) 322-8911
Để yêu cầu thêm tờ rơi, vui lòng gọi (916) 322-8911
hoặc email publications@dfg.ca.gov.
Các phương thức liên lạc khác sẵn sàng theo yêu cầu. Nếu
cần sự điều tiết hợp lý, liên lạc Sở Cá và Thú bị săn,
(916)322-8911 hoặc Dịch vụ Tiếp âm California phục vụ
những cư dân điếc và suy giảm thính giác sử dụng điện
thoại TTY/TDD, và người gọi bị suy giảm khả năng ngôn
ngữ, tại (800) 735-2929.

• Gà tây hoang dã thường không vào những sân có chó.
• Nếu đối mặt với một con gà tây hoang dã đã mất sự sợ hãi
với người, một cái dù mở có thể giúp hướng nó ra khỏi

Cho Thú hoang
ăn là Sai.

đường đi của bạn.
• Bắt buộc phải có giấy phép săn bắn khi giết những con gà
tây hoang dã gây hư hại tài sản. Để nhận giấy phép săn bắn,
hãy liên lạc với văn phòng Sở Cá & Thú bị săn địa phương.

Vui lòng tôn trọng và bảo vệ thú hoang.
Giữ chúng trong môi trường hoang dã.

Sở Cá và Thú bị săn
California

www.keepmewild.org
Một chiến dịch cho tất cả thú hoang.

Cho Gà tây Hoang dã Ăn sẽ Mang
Vấn đề về Nhà cho Chuồng gà.

Cho gà tây hoang
dã ăn có thể gây
ra những vấn đề
lớn cho bạn và
hàng xóm.

Gà tây ở California hiện chiếm khoảng một phần tư
bang, và là chim bị săn vùng cao có giá trị cao. Nhiều
người California thích ngắm chúng.

Vài chủ nhà không thể cưỡng lại việc cho
chúng ăn. Đó là lúc rắc rối bắt đầu. Vài khách
thăm đi lạc nhanh chóng trở thành một đàn
thường trú mất sự sợ hãi tự nhiên với người.
Gà tây hoang dã trưởng thành, có thể nặng đến
20 cân Anh, có thể phá hoại các vườn hoa và
rau, để lại phân trên hiên và sàn, và làm ổ trên
xe, làm trầy sơn.
Gà tây có thể trở nên hung hãn vào mua sinh sản,
thỉnh thoảng còn tấn công, đe dọa, và hành động
hung hãn đối với người.
Di chuyển những con gà tây phiền toái tốn kém và
không thực tế. Nhưng tránh xung đột lại đơn giản.

Gà tây hoang dã không cần bạn cho ăn.
Chúng cần sự tôn trọng của bạn.

Một chiến dịch cho tất cả thú hoang.

Kiểm soát Số lượng Gà tây Hoang dã
Số lượng gà tây hoang dã ở California là lành mạnh
và đang tăng. Việc săn gà tây giúp kiểm soát số
lượng của chúng và duy trì sự thận trọng tự nhiên
của chúng với con người. Nếu an toàn và hợp pháp,
hãy săn gà tây hoang dã trên đất của bạn, hoặc cho
phép người khác săn chúng.

Gà tây hoang dã sống ổn định trong
29,000 dặm vuông ở California.

Khu vực ổn định
Số lượng có thể trở
nên ổn định.

• Mùa xuân: giới hạn ba gà tây đực mỗi người săn
• Mùa thu: giới hạn là một gà tây (đực hoặc cái)
mỗi người săn
• Một giấy phép săn bắn và con dấu chim bị săn
vùng cao là bắt buộc
• Những phương pháp săn hợp pháp bao gồm
súng săn, cung tên, hoặc súng trường hơi
• Quy định săn bắn
có
thể tìm thấy tại
http://www.dfg.ca.gov/regulations/
Những chủ nhà chịu hư hại về tài sản từ gà tây
hoang dã có thể nhận giấy phép săn bắn từ văn
phòng DFG tại địa phương.

Giữ chúng hoang dã.

Bạn Có thể Giúp Động vật Hoang dã
Vui lòng vào www.keepmewild.org để xem các áp
phích tải về được, các quảng cáo trên báo và các tài
liệu Keep Me Wild™ khác.

