
HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT
Thực hành chăm sóc động vật nuôi nhốt và thực 

hành phúc lợi liên quan đến hành vi của động vật.



HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT
MỤC ĐÍCH

Để có kiến thức và hiểu biết về:

• Những hành vi tự nhiên, bình thường và mang tính khen thưởng nào đối với động vật.
•  Cách thể hiện các hành vi bình thường, tự nhiên và mang tính khen thưởng hỗ trợ phúc lợi 

động vật tốt như thế nào và điều này có thể được khuyến khích như thế nào thông qua việc 
cung cấp các biện pháp môi trường phong phú phù hợp với loài.

•  Cách mà việc thiếu các lựa chọn môi trường và hành vi thích hợp có thể dẫn đến phúc lợi kém. 
•  Hành vi bất thường là gì, làm thế nào nó có thể dẫn đến những hành vi rập khuôn và phúc lợi 

động vật kém.

MỤC TIÊU
•  Áp dụng kiến   thức về hành vi để khuyến khích các hành vi 

phù hợp với loài tự nhiên và phúc lợi tốt ở động vật mà bạn 
quản lý.

•  Xác định cách một loạt các cơ chế bên trong và bên ngoài 
giúp định hình cách một động vật phản ứng và cư xử.

•  Nhận ra các hành vi rập khuôn và bất thường khác và hiểu 
nguyên nhân của chúng.

KẾT LUẬN
•  Để thực sự mang lại lợi ích tốt cho động vật, chúng ta phải 

hiểu nhu cầu hành vi cụ thể của loài, tại sao chúng tồn tại và 
cách đáp ứng chúng.

•  Hiểu rằng một hành vi có liên quan đến sinh học của một 
loài có thể giúp chúng ta nhận ra các hành vi bình thường và 
bất thường, có thể chỉ ra trạng thái phúc lợi của một cá thể.

•  Biết cách cung cấp các nhu cầu hành vi thông qua cơ sở hạ 
tầng và quản lý môi trường ở mức đơn giản có thể sẽ giúp 
khuyến khích các hành vi mà một loài nhờ đó sẽ cảm thấy 
có động lực thể hiện hơn.



Cách một con vật cư xử là cách nó hành động hoặc tương tác với chính nó, môi trường của nó 
và những người xung quanh nó. Quản lý hành vi của động vật và khuyến khích chúng cư xử theo 
cách tự nhiên và bình thường là điều cần thiết để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Quản lý 
hành vi tốt là cung cấp cho động vật không gian, môi trường và nguồn lực cho phép di chuyển và 
kích thích thích hợp để thể hiện hành vi cũng như cho động vật lựa chọn để chúng có thể cảm 
thấy kiểm soát được môi trường của chính mình.

Các hành vi có thể đặc trưng theo loài, chẳng hạn như 
hành vi nắm chặt cành ở vượn để giúp chúng di chuyển 
dễ dàng trên cây. Một số hành vi mang tính tổng quát 
hơn như đào bới hoặc leo trèo, có thể thấy ở nhiều loài 
khác nhau. Một hành vi thường là kết quả của động lực 
bên trong mạnh mẽ của chúng và con vật sẽ tự cảm 
thấy hành vi đó đáng để thể hiện. Nếu con vật không 
thể thực hiện hành vi đó, nó thường sẽ dẫn đến sự thất 
vọng và căng thẳng. Động vật phải có thể thực hiện 
toàn bộ danh mục hành vi tự nhiên của chúng để ngăn 
ngừa tình trạng tinh thần kém.

Các hành vi xã hội phức tạp hơn cũng phải được cung cấp bằng cách xây nhà cho các loài có 
tính xã hội ở trong các nhóm thích hợp. Voi có hệ thống phân cấp xã hội rất phức tạp và phát triển 
mạnh nhờ tương tác xã hội với những con voi khác. Những con voi sống một mình trong sở thú 
sẽ phải trải qua sự buồn chán, căng thẳng và trầm cảm. Các loài có trí thông minh cao như linh 
trưởng cũng cần mức độ tương tác xã hội cao và việc kích thích tinh thần sẽ khuyến khích các 
hành vi tự nhiên và mang tính khen thưởng.

HÀNH VI ĐỘNG VẬT VÀ QUẢN LÝ

Hành vi của động vật có thể là một 
chỉ báo tốt về trạng thái tinh thần 
của nó (nó đang cảm giác như thế 
nào). Những hành vi bất thường 
thường chỉ ra rằng một con vật 
không hạnh phúc hoặc không 

khỏe mạnh.

"Hành vi là cách động vật thể hiện động cơ bên 
trong và trạng thái cảm xúc của chúng, cũng như 
cách chúng phản ứng và đáp ứng với môi trường 
của chúng. Nó luôn luôn có ý nghĩa. “

Heather Bacon
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NHỮNG YẾU TỐ NÀO ĐÃ HÌNH THÀNH HÀNH VI?
Hành vi bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này có thể ở bên 
trong động vật (bên trong) hoặc bên ngoài động vật (bên ngoài).

Các gen ảnh hưởng đến hình thái, 
sinh lý và tính cách của động vật, do 
đó chúng sẽ ảnh hưởng đến hành vi 
của một con vật. Tình trạng sức khỏe 
sẽ ảnh hưởng đến hành vi vì động vật 
không có sức khỏe khỏe có thể không 
thể hiện được tất cả các hành vi của 
chúng. Tương tự, nếu động vật gặp vấn 
đề sức khỏe gây đau đớn, chúng sẽ cáu 
kỉnh hoặc hung dữ hơn. Gen cũng sẽ 
ảnh hưởng đến cách một con vật học 
hỏi, sau đó sẽ tác động đến hành vi của 
chúng về khả năng đối phó với những 
thử thách mới.

Các yếu tố bên trong ảnh 
hưởng đến hành vi

Các yếu tố bên ngoài ảnh 
hưởng đến hành vi

Di truyền và nhân giống Lịch sử tự nhiên
Giải phẩu học và sinh lý 
học

Môi trường hiện tại

Tình trạng sức khỏe và 
chức năng sinh học

Môi trường chu sinh (thời 
gian trong thời kỳ mang 
thai và sau khi sinh)

Trạng thái cảm xúc Cấu trúc xã hội

Tính cách Môi trường trước đây
Kinh nghiệm học tập trước 
đây

Trạng thái động lực

Cách một con vật cảm thấy (trạng thái cảm xúc) cũng sẽ ảnh hưởng đến cách con vật phản ứng và cư xử 
trong bất kỳ tình huống nào. Những con vật đang trải qua cảm giác chán nản hoặc thất vọng sẽ phản ứng 
và phản ứng khác với những con vật đang trải qua cảm giác mãn nguyện hoặc vui vẻ. Trạng thái động cơ 
cũng ảnh hưởng đến hành vi của động vật và điều này sau đó có thể ảnh hưởng đến cảm giác của động 
vật. Ví dụ, một con vật có động cơ cao để thực hiện hành vi tìm kiếm thức ăn hoặc hành vi khám phá sẽ cố 
gắng thực hiện những điều này, nhưng nếu môi trường không cho phép những hành vi này được thể hiện, 
con vật có thể cảm thấy thất vọng. Điều này cho thấy rằng các hành vi và cảm xúc được liên kết với nhau. 
Động vật cư xử như thế nào và cảm thấy như thế nào, cũng như phúc lợi của nó, phụ thuộc vào sự tương 
tác của các yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau.

Danh mục hành vi tự nhiên
Danh mục hành vi tự nhiên là một tập hợp toàn 
diện của tất cả các hành vi thường có thể được 
nhìn thấy (và mô tả) đối với một loài động vật cụ 
thể trong tự nhiên. Những hành vi này sẽ bao 
gồm mọi khía cạnh của cuộc sống của động vật từ 
hành vi sinh sản, đến thu nhận thức ăn và tương 
tác xã hội. Tiết mục có thể là công cụ hữu ích để 
đánh giá phúc lợi trong điều kiện nuôi nhốt. Càng 
nhiều hoạt động hành vi có thể được nhìn thấy có 
nghĩa là nhiều nhu cầu động lực đang được đáp 
ứng ở động vật hoặc loài đó. Nói chung, tỷ lệ phần 
trăm các hành vi tự nhiên được thể hiện sẽ phản 
ánh các tiêu chuẩn về quyền lợi động vật đang 
được trải nghiệm.
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NHỮNG YẾU TỐ NÀO ĐÃ HÌNH THÀNH HÀNH VI?

Môi trường, và đặc biệt là môi trường chu sinh,  
có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, sinh lý và sức 
khỏe của động vật và có tác động lâu dài đến hành 
vi của động vật. Các loài khác nhau sẽ có động cơ 
di truyền để cư xử theo một cách nhất định, tùy 
thuộc vào môi trường mà chúng đã tiến hóa để tồn 
tại. Những hành vi này sẽ tồn tại, ngay cả trong môi 
trường nuôi nhốt. Một con vật sẽ cư xử khác trong 
một môi trường tĩnh, hạn chế, thiếu cơ hội để thể 
hiện những hành vi có ý nghĩa hơn là trong một môi 
trường cho phép những hành vi phát triển và có 
động cơ cao này được thể hiện. Các tình huống xã 
hội cũng sẽ tác động đến hành vi của động vật,  
ví dụ, trong các tình huống có xung đột xã hội, 
động vật có thể biểu hiện các hành vi hung dữ hoặc 
sợ hãi hơn, trong khi trong các nhóm xã hội tương 
thích, chúng ta có thể thấy các hành vi như chải 
lông để thu hút về mặt xã hội hoặc ngủ chung.

Môi trường quanh nó (tức là 
môi trường xung quanh) sẽ ảnh 
hưởng đến cách một con vật 
cảm thấy và phản ứng. Ví dụ, 
tiếng ồn lớn trong thời gian cao 
điểm của khách truy cập có thể 
gây căng thẳng. Động vật phản 
ứng và phản hồi với môi trường 
đó như thế nào cũng phụ thuộc 
vào di truyền và trạng thái tinh 
thần của nó.

Khi chúng ta xem xét hành vi 
của một con vật, chúng ta nên 
luôn tập trung vào sự tương 
tác giữa cả cơ chế bên trong 
và bên ngoài, và cách chúng 
ảnh hưởng đến cách một con 
vật cư xử và phản ứng.

Hỏi: Bạn nghĩ những yếu tố môi trường bên ngoài nào có thể hình 
thành hành vi của động vật trong cơ sở của bạn?
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VÍ DỤ VỀ HÀNH VI THÍCH ỨNG
Cũng giống như con người, động vật đã tiến hóa để thực hiện một số hành vi giúp chúng đối 
phó và phát triển trong những môi trường cụ thể. Đây được gọi  
là sự thích ứng hành vi.
Mực nang có khả năng thay đổi màu sắc và kiểu dáng 
để hòa vào môi trường xung quanh. Chúng có thể phát 
hiện ánh sáng và màu sắc trong môi trường xung quanh 
sau đó sử dụng thông tin đó để bắt chước nó bằng các 
sắc tố của riêng chúng. Chúng có 3 lớp da có thể được 
kéo dài theo nhiều cách khác nhau để tạo ra màu sắc và 
hoa văn độc đáo. Kết hợp với nhau, những đặc điểm này 
cho phép mực nang thoát khỏi những kẻ săn mồi, cũng 
như rình mò những con mồi không nghi ngờ.

Tinh tinh tiến hóa trong môi trường phức tạp đòi hỏi sự 
hợp tác và sự tiến hóa của bộ não lớn để tránh những kẻ 
săn mồi và tìm thức ăn. Kết quả là, chúng sống trong các 
cộng đồng phức tạp với các kỹ thuật giao tiếp phức tạp 
cho phép chúng sống cả lối sống trên mặt đất và sống 
trên cây trong các nhóm lớn.

Chuột kangaroo đã thích nghi để tồn tại trong sa mạc 
bằng cách lấy tất cả lượng nước cần thiết từ hạt mà 
chúng ăn. Với ít nơi ẩn náu trong sa mạc, chúng cũng 
có thính giác đáng kinh ngạc và có thể nhảy cao tới 9 
feet, giúp chúng tránh được những kẻ săn mồi.

Ảnh của 

Alan Hill

Cá sấu là loài bán thủy sinh và thể hiện một loạt các 
hành vi, bao gồm cả việc đầu tư nhiều năng lượng vào 
việc chăm sóc của bố mẹ. Chúng tạo tổ từ đất và thảm 
thực vật và canh giữ trứng trong thời gian ấp. Sau đó, 
các con mẹ chuyển con từ tổ xuống nước khi chúng nở 
ra và canh giữ chúng trong nước trong nhiều tuần và 
đôi khi là vài tháng.
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ĐỊNH NGHĨA HÀNH VI

Hành vi tự nhiên đã được định nghĩa 
là một hành vi:

“Thường được quan sát trong tự 
nhiên; nó thích nghi theo nghĩa tiến 

hóa… (tức là) đã tiến hóa bởi chọn lọc 
tự nhiên, cho phép một cá thể sống 

sót dễ dàng hơn trong môi trường cụ 
thể của nó và do đó, nó có cơ hội để 

lại con cái tốt hơn so với một động vật 
không thích nghi như vậy”.

Hành vi bất thường được định 
nghĩa là một hành vi:

“Không thấy trong tự nhiên. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các 

hành vi phi tự nhiên đều được 
coi là bất thường vì chúng có 
thể thúc đẩy thành công trong 

môi trường nuôi nhốt."
Hành vi bình thường sẽ:

“Thúc đẩy sự thành công và tồn 
tại của cá thể và đóng góp di 
truyền của nó cho quần thể”  
và “rõ ràng là sẽ phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể”. Nó cũng có 
thể "tự nhiên hoặc không tự 

nhiên.” Hành vi bất thường được định 
nghĩa là một hành vi:

“Hiếm khi được nhìn thấy trong các 
quần thể hoang dã và không thúc đẩy 

sự thành công và sự sống còn của 
cá thể hoặc họ hàng gần của nó (tức 

là nó không tăng cường sức khỏe 
của động vật). Nó dường như không 

được định hướng theo mục tiêu 
nào, vì vậy chức năng của nó cũng 

không rõ ràng. “ Nó "có thể bao gồm 
các yếu tố của các hoạt động bình 
thường, nhưng chúng được thực 
hiện theo cách không phù hợp.”

Định nghĩa từ: Poole T.B. (1988) Hành vi, nhà ở và phúc lợi của các loài linh 
trưởng không phải là con người. Trong: Beynen A.C., Solleveld H.A. (biên tập) 
Những phát triển mới trong khoa học sinh học: Ý nghĩa của chúng đối với Khoa 
học Động vật trong phòng thí nghiệm. Springer, Dordrecht.



HÀNH VI ĐỘNG VẬT VÀ MÔI 
TRƯỜNG NUÔI NHỐT

PHẢN KHÁNG
Động vật phát triển các kỹ năng và hành vi cụ thể để tồn tại trong môi 
trường hoang dã. Nếu môi trường sở thú không cho phép những hành vi tự 
nhiên này được thể hiện, một con vật có thể sẽ trở nên thất vọng.

CĂNG THẲNG
Động vật được giữ trong các sở thú nơi có môi trường khác với môi trường 
mà động vật đã tiến hóa và thích nghi. Môi trường khác biệt này có thể gây 
căng thẳng cho động vật vì nó không có hành vi hoặc sinh lý cần thiết để 
đối phó với môi trường mới.

PHÁT TRIỂN
Nếu môi trường sở thú đưa ra các lựa chọn về môi trường cho phép động 
vật thể hiện các hành vi tiến hóa tự nhiên và bình thường trong môi trường 
được thiết kế cho các nhu cầu cụ thể của loài, thì động vật có thể phát triển 
mạnh.

NHỮNG HÀNH VI TỐT CẦN KHUYẾN KHÍCH
Những hành vi có động cơ mạnh nên luôn luôn được khuyến khích. Những điều này có thể được 
khuyến khích thông qua thiết kế chuồng nhốt phù hợp, trình bày thực phẩm, chế độ ăn uống, 
tương tác xã hội, môi trường phong phú về mặt môi trường và hành vi. Một số ví dụ về các hành 
vi nên được khuyến khích bao gồm thư giãn, khám phá, chăm sóc nhận sự chăm sóc và chăm 
sóc, chải lông để thu hút, kiếm ăn, làm tổ, đào bới, leo trèo và chơi đùa.

Hỏi: Bạn có thể nhận ra các hành vi tự nhiên ở động vật mà bạn chăm sóc 
không? Bạn nghĩ hành vi nào là quan trọng nhất đối với động vật?

Nếu một con vật được duy trì 
trong một môi trường không phù 
hợp, nó sẽ bị thất vọng và căng 
thẳng. Điều này thường có thể  

dẫn đến các hành vi được gọi là 
RẬP KHUÔN
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HÀNH VI BẤT BÌNH THƯỜNG

Các hành vi bất thường thường phát triển từ các kiểu hành vi bình thường, rồi trở thành bất 
thường. Một hành vi rập khuôn là một ví dụ về một hành vi bất thường và được mô tả là chuyển 
động, tư thế hoặc thậm chí là giọng nói lặp đi lặp lại hoặc mang tính lấy lệ.

Một hành vi rập khuôn thường sẽ được xác nhận là kém linh hoạt hơn một hành vi bình thường, 
cứng nhắc hơn và được thực hiện ngay cả khi không có tác nhân kích thích nó. Một hành vi rập 
khuôn là một triệu chứng bất ổn. Nó chứng tỏ rằng con vật này đang không thể đối phó với môi 
trường của nó. Để cải thiện điều kiện, người chăm sóc động vật phải giải quyết nguyên nhân cơ 
bản.

Cá tia và cá mập trong bể nuôi có thể được nhìn thấy để 
thể hiện các hành vi bất thường, trong đó phổ biến nhất 
là hành vi phá vỡ bề mặt (xem ảnh). Cá thể sẽ liên tục 
nhấc phần trước của cơ thể lên khỏi mặt nước. Hành vi 
này không có trong tự nhiên. Ở một số loài cá, các hành 
vi bất thường có thể là triệu chứng của bệnh tật.

Là một người chăm sóc động vật, bạn cần có khả năng nhận ra các hành vi bất thường bằng 
cách hiểu trước tiên các hành vi tự nhiên và bình thường của loài đó là gì. Sử dụng kiến   thức này 
và đánh giá động cơ của con vật đó là gì, bạn có thể hiểu liệu một hành vi cụ thể có không bình 
thường đối với loài hoặc cá thể đó và có thể là một hành vi rập khuôn hay không.

Hổ có một lãnh thổ rộng lớn trong 
tự nhiên. Trong điều kiện nuôi nhốt, 
chúng tự nhiên sẽ dành phần lớn thời 
gian trong ngày để đi xung quanh khu 
vực chuồng nhốt để đánh dấu lãnh 
thổ của chúng. Tuy nhiên, nếu hành 
vi này lặp đi lặp lại và không có mục 
đích, nó có thể được coi là một hành 
vi rập khuôn. Động vật thực hiện các 
hành vi lặp đi lặp lại bất thường do 
những thay đổi trong não của chúng 
xảy ra như một phản ứng với căng 
thẳng mãn tính, thất vọng hoặc đau 
đớn. Những trải nghiệm này dẫn đến 
việc giải phóng các chất hóa học 
trong não để giúp con vật đối phó. 
Trong nỗ lực tạo ra nhiều hóa chất 
hơn, động vật sẽ thực hiện hành vi 
nhiều hơn, Do đó, điều quan trọng là 
phải ưu tiên ngăn chặn các hành vi 
bất thường thay vì chữa bệnh.

Ví dụ về hành vi bất 
thường

•  Giật lông nhiều lần. 
•  Lặp đi lặp lại việc cào 

xước cơ thể.
•  Lặp đi lặp lại việc liếm 

thanh chắn. 
•  Mức độ hoạt động 

điên cuồng (cũng có 
thể là dấu hiệu của 
căng thẳng).

•  Uể oải (trong thời gian 
dài bất thường).

•  Đi quanh rào  
(không có mục tiêu 
cuối cùng).

• Lúc lắc đầu.
• Lắc mạnh cơ thể.

Hỏi: Bạn có thể nhận ra những hành vi rập khuôn ở những con vật mà bạn đang 
chăm sóc không? Bạn nghĩ tại sao hành vi bất thường này lại xảy ra?
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC 
HÀNH VI TỰ NHIÊN VÀ BỔ ÍCH TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT?

Trong điều kiện nuôi nhốt, một con vật vui vẻ sẽ thể hiện một loạt các hành vi bình thường,  
tự nhiên và mang tính khen thưởng. Một con vật bất hạnh sẽ luôn biểu hiện những hành vi bất 
thường và rập khuôn. Biết những gì là bình thường và tự nhiên đối với các loài bạn chăm sóc là 
điều rất quan trọng. Nhiều loài, bao gồm cả con người, có những nhu cầu cơ bản giống nhau.  
Ăn, ngủ, vận động, giao tiếp xã hội một cách thích hợp và các môi trường thích hợp là tất cả các 
nhu cầu hành vi cơ bản. Đảm bảo những điều này và việc các nhu cầu cụ thể hơn về loài được 
đáp ứng một cách nhất quán sẽ giúp thúc đẩy phúc lợi tốt.

Hãy nhớ!
Các loài khác nhau có thể có những nhu cầu hành vi khác 
nhau dựa trên cơ chế bên trong và bên ngoài của chúng. 
Ví dụ, các loài rắn khác nhau sẽ tương tác với môi trường 
khác nhau tùy thuộc vào hình thái của chúng, nơi chúng tiến 
hóa và trạng thái tinh thần hiện tại của chúng (cảm giác của 
chúng). Một số loài rắn sống trên cây trong khi một số sống 
trong cát. Cả hai hành xử khác nhau do môi trường của 
chúng. Chúng ta phải liên tục tạo cơ hội cho động vật có thể 
thực hiện các hành vi tự nhiên và có ích trong khi đảm bảo 
chúng không bị thương tích và có sức khỏe thể chất tốt.

VÍ DỤ VỀ HÀNH VI CẦN KHUYẾN KHÍCH Ở CÁC LOÀI KHÁC NHAU

• Giao lưu theo nhóm.
• Thao tác với thân cây.
• Tắm bụi và nước.
• Kiếm ăn.
• Sử dụng nhận thức.

• Kiếm/tìm đồ ăn
• Làm tổ.
• Leo trèo.
•  Sử dụng khứu giác (ngửi và 

đánh dấu).
•  Chải lông để gây chú ý/chà 

xát.

• Giao lưu tìm bạn đời
•  Bay và chuyển động 

bằng hai chân.
• Kiếm ăn.
• Sử dụng nhận thức.

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/Glossary-V.pdf
https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/Glossary-V.pdf


THOẢI MÁI, LỰA CHỌN  
& KIỂM SOÁT
Chúng ta nên cung cấp các môi trường thúc đẩy 
cảm giác tích cực, bao gồm cả sự hài lòng và 
thỏa mãn, có được từ các cơ hội thể hiện hành 
vi. Một môi trường tốt không phải là một môi 
trường trông như tự nhiên mà là một môi trường 
thúc đẩy các hành vi tự nhiên và mang tính khen 
thưởng cho động vật.

THOẢI MÁI

Đảm bảo một môi trường thoải mái có nghĩa là bạn 
đang tạo ra một môi trường vật chất và xã hội giúp cho 
động vật thỏa mãn. Điều này bao gồm:

• Khen thưởng các tương tác xã hội.
• Cung cấp những nơi an toàn cho động vật ẩn náu. 
• Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
• Không gian thoải mái sử dụng chất nền mềm.
• Cơ hội ăn uống mang tính khen thưởng.

Bằng cách cung cấp một môi trường thoải mái, bạn sẽ 
có thể đáp ứng các nhu cầu hành vi cơ bản của động 
vật. Tuy nhiên, điều quan trọng là cho phép động vật 
có quyền lựa chọn và kiểm soát môi trường của nó.
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN
Hãy tưởng tượng bạn chỉ có một lựa chọn về thực phẩm để ăn, hoặc một căn phòng để ở, hoặc 
chỉ có một người bạn để tương tác. Cũng giống như chúng ta, động vật thích có sự lựa chọn và 
khả năng lựa chọn những gì chúng ăn, khi chúng ăn, nơi sống và tương tác với ai. Theo truyền 
thống, con người kiểm soát tất cả các khía cạnh này của cuộc sống của động vật trong điều kiện 
nuôi nhốt. Việc loại bỏ khả năng lựa chọn cách cư xử có thể gây bất lợi cho sức khỏe của động 
vật và người chăm sóc động vật phải đảm bảo có nhiều sự lựa chọn nhất có thể cho mỗi cá thể 
động vật.

ĐIỀU GÌ CÓ THỂ GIẢM SỰ LỰA CHỌN TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI NHỐT?

•  Thiếu môi trường phong phú và phù hợp với 
loài (về mặt xã hội và vật chất).

•  Một chế độ ăn không biến đổi.
•  Hạn chế động vật như buộc dây hoặc cột nơi 

công cộng.
• Các buổi biểu diễn với động vật.
• Thiếu các tương tác xã hội thích hợp.

Ví dụ: cáo fennec đến từ Sahara. Chúng là loài sống 
về đêm và sống trong hang hoặc ổ vào ban ngày. 
Một môi trường thiếu sự lựa chọn tốt trong ngày 
(chẳng hạn như trong ảnh), có thể dẫn đến căng 
thẳng mãn tính cho động vật.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc cho 
động vật lựa chọn quan trọng hơn việc 
chúng sử dụng nó.

Đã có những nghiên cứu cho thấy tinh 
tinh, đười ươi và gấu phản ứng tích cực 
khi được lựa chọn hành vi bên trong hoặc 
bên ngoài. Ngay cả khi chúng quyết định ở 
lại một nơi nào đó, việc có quyền lựa chọn 
nơi chúng muốn là điều quan trọng để đảm 
bảo các tiêu chuẩn phúc lợi tốt.

Các nghiên cứu khác cho thấy mức độ 
căng thẳng của gấu trúc đã giảm khi chúng 
được lựa chọn sử dụng không gian trong 
nhà tránh xa tầm nhìn công cộng, ngay cả 
khi chúng không sử dụng không gian đó.

Hỏi: Làm thế nào bạn có thể cung cấp cho các loài động vật trong sự chăm sóc của 
bạn nhiều lựa chọn hơn, thoải mái hơn và kiểm soát môi trường của chúng?
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LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ CUNG CẤP CHO  
ĐỘNG VẬT SỰ LỰA CHỌN?

Dưới đây chỉ là một số yếu tố bạn có thể muốn xem xét khi nghĩ về cách bạn có thể cung 
cấp cho động vật nhiều lựa chọn hành vi hơn:

Cân nhắc xem bạn cho chúng ăn gì và như thế nào. Bạn có thường xuyên cung cấp các lựa 
chọn thực phẩm khác nhau và lưu ý chúng thích loại nào không? Bạn có cung cấp thức ăn theo 
cách khuyến khích các hành vi cho ăn mang tính bổ ích không?

Xem xét liệu động vật của bạn có thể tự do di chuyển xung quanh chuồng nuôi của chúng 
hay không (cả trong nhà và ngoài trời) mọi lúc. Bạn có cho chúng đi vào các khu vực trong 
nhà (nếu có) mọi lúc không? Bạn có tạo cơ hội cho các loài động vật trốn lẫn nhau hay trốn người 
ngoài không?

Xem xét độ phức tạp của chuồng nhốt. Môi trường chuồng nhốt có khuyến khích một loạt các 
hành vi mà động vật có thể lựa chọn hay không? Ví dụ, đào bới trong một loạt các chất nền hoặc 
leo trèo trong các không gian khác nhau - chúng có thể làm điều này mọi lúc không?

Cân nhắc xem liệu động vật của bạn có phạm vi nhiệt độ/độ ẩm nào để lựa chọn hay 
không. Bạn có cung cấp lựa chọn độ dốc nhiệt độ nào cho động vật không. Tức là liệu bạn có tạo 
ra những khu vực mát hoặc nóng mà chúng có thể tự chọn, tùy thuộc vào cảm giác của chúng 
không?

Cân nhắc xem chúng có thể hòa nhập với những con khác một cách thích hợp không? 
Những con vật có thể chọn ai để tương tác cùng? Chúng có quyền lựa chọn kết bạn với ai và môi 
trường có cho phép những tương tác tích cực không?

LỰA CHỌN VÀ KIỂM SOÁT
Lựa chọn cho phép động vật phản ứng với môi trường của nó, trong khi kiểm soát cho 
phép động vật chủ động thay đổi môi trường của mình.

Điều rất quan trọng là động vật có thể phản 
ứng với môi trường của nó theo cách cảm 
thấy thoải mái. Có quyền kiểm soát môi 
trường của chúng giúp đảm bảo điều này.

Chúng ta có thể kiểm soát bằng cách đảm 
bảo có nhiều sự lựa chọn phù hợp với loài.

Chúng ta cũng có thể cung cấp khả năng 
kiểm soát bằng cách tạo ra môi trường mà 
động vật có thể thao tác - ví dụ như vòi phun 
nước tự động chỉ bật nếu động vật chọn đi 
bộ dưới đó.

Hãy nhớ rằng, từ một con bạch tuộc đến một con voi, tất cả 
các loài sẽ được hưởng lợi từ việc lựa chọn và kiểm soát 
cách chúng có thể hành động và phản ứng với môi trường.



TÓM TẮT

Khuyến khích các hành vi tự nhiên mà động vật cảm thấy có động lực để thể hiện là điều vô 
cùng quan trọng đối với lợi ích tốt của động vật. Hành vi là cách động vật thể hiện động cơ bên 
trong và trạng thái cảm xúc của chúng và cách chúng phản ứng và đáp ứng với môi trường của 
chúng - điều đó luôn có ý nghĩa. Một con vật sẽ phát triển mạnh trong điều kiện nuôi nhốt nếu môi 
trường sở thú đưa ra những lựa chọn về môi trường cho phép con vật thể hiện những hành vi 
bình thường mà con vật cảm thấy có động lực để thực hiện. Các hành vi bất thường và rập khuôn 
là kết quả của việc quản lý và chăm sóc kém, và có thể dẫn đến phúc lợi rất kém, cũng như thất 
vọng và đau khổ.

Các kích thích phù hợp với loài, thiết kế chuồng nhốt và cơ sở hạ tầng giúp động vật thể hiện nhu 
cầu hành vi của chúng. Thiếu môi trường kích thích thích hợp có thể dẫn đến thất vọng và căng 
thẳng, dẫn đến các hành vi bất thường hoặc rập khuôn.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ

•  Các hành vi tự nhiên, có động cơ cao là đặc trưng của loài và rất quan trọng đối với một loài 
động vật hạnh phúc và khỏe mạnh.

•  Hành vi luôn có ý nghĩa và việc đánh giá liên tục hành vi là điều cần thiết để đảm bảo mỗi loài 
động vật có được một tiêu chuẩn phúc lợi tốt.

•  Cung cấp cho động vật sự lựa chọn, sự thoải mái và kiểm soát môi trường là rất quan trọng để 
đảm bảo một tiêu chuẩn phúc lợi tốt đang được trải nghiệm.

•  Tương tác xã hội đối với các loài thích giao tiếp xã hội không chỉ làm phong phú môi trườngmà 
còn cần thiết để đảm bảo phúc lợi tốt cho chúng. 

•  Các hành vi được định hình bởi các cơ chế bên trong và bên ngoài. Chúng thường tiến hóa để 
giúp động vật thích nghi với một môi trường cụ thể.
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CÂU HỎI NHANH

Kiến thức cơ bản về hành vi
•  Tập tính của động vật là gì? Viết một câu ngắn mà bạn sẽ sử dụng để mô tả hành vi 

của động vật với đồng nghiệp hoặc nhóm của bạn.
 •  Xác định các hành vi tự nhiên, không tự nhiên, bình thường và bất thường của 

động vật.
 •  Bạn có hiểu những hành vi tự nhiên nào nên được thể hiện ở các loài động vật 

khác nhau mà bạn chăm sóc không? Hãy xem xét hai loài khác nhau trong sở thú của 
bạn và liệt kê ít nhất 5 hành vi tự nhiên khác nhau mà bạn muốn quan sát ở những loài 
này.

 •  Cơ chế bên trong và bên ngoài hình thành hành vi của động vật là gì? Chọn một 
loài và xem xét những hành vi nào được phát triển do môi trường tự nhiên.

 •  Chọn một con vật mà bạn chăm sóc và liệt kê các hành vi tự nhiên có thể có mà 
bạn nên quan sát ở cá thể đó. Hãy cân nhắc xem liệu chúng có cơ hội để thể hiện 
những hành vi tự nhiên này trong môi trường hiện tại của chúng BẤT CỨ lúc nào hay 
không?

 •  Bạn có làm việc với bất kỳ loài động vật nào có sự thích nghi hành vi rất cụ thể 
để đối phó với môi trường cụ thể không? Những hành vi thích nghi đó có được kích 
thích trong môi trường hiện tại của động vật không?

Hành vi bất thường hoặc rập khuôn
 •  Bạn có thể nhận ra những hành vi không tự nhiên hoặc bất thường ở bất kỳ loài 

động vật nào mà bạn chăm sóc không? Đặt tên cho loài và liệt kê những lý do có thể 
khiến những hành vi đó được thể hiện. Chuồng nhốt hiện tại có hạn chế những hành vi 
này không và làm thế nào?

 •  Những hành vi bất thường ở động vật có thể chỉ ra điều gì? Hãy xem xét những 
hành vi bất thường khác nhau được quan sát thấy ở động vật có thể cho chúng ta biết.

 •  Hành vi rập khuôn là gì và nó có thể cho chúng ta biết gì về động vật? Chọn một ví 
dụ về hành vi rập khuôn ở một loài và mô tả lý do tại sao bạn cho rằng hành vi này xuất 
hiện.

 •  Bạn sẽ giải quyết biểu hiện của một hành vi bất thường hoặc rập khuôn ở động 
vật như thế nào? Điều gì bạn sẽ thay đổi hoặc giữ nguyên? Bạn có hồ sơ mà bạn có 
thể sử dụng để điều tra xem hành vi này có phải là hành vi mới không?



CÁC HOẠT ĐỘNG
CHỌN MỘT CON VẬT (HOẶC ĐI ĐẾN MỘT CHỖ NHỐT) 
VÀ VIẾT DANH SÁCH CẢ HÀNH VI BÌNH THƯỜNG VÀ 
HÀNH VI BẤT THƯỜNG MÀ BẠN QUAN SÁT ĐƯỢC. 
VIẾT RA 5 THAY ĐỔI NGẮN HẠN VÀ 5 THAY ĐỔI DÀI 
HẠN MÀ BẠN SẼ THỰC HIỆN VÀO KHUNG ĐỂ KHUYẾN 
KHÍCH CÁC HÀNH VI TỰ NHIÊN HƠN. NHỮNG ĐIỀU 
CẦN CÂN NHẮC:

 •  LOÀI HOẶC CÁ THỂ NÀY YÊU CẦU NHỮNG NHU CẦU HÀNH VI CỤ THỂ 
NÀO? LÀM SAO BẠN BIẾT? XEM XÉT NHỮNG GÌ BẠN SẼ QUAN SÁT 
ĐƯỢC TRONG TỰ NHIÊN.

 •  CÁC HÀNH VI BẤT THƯỜNG LÀ DO THIẾT KẾ CHUỒNG NHỐT/THỰC 
PHẨM/CƠ SỞ HẠ TẦNG HAY CẢ BA? 

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN SẼ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA ĐỘNG VẬT VÀ NHÂN 
VIÊN KHI THỰC HIỆN CÁC THAY ĐỔI?

 •  HÃY NHỚ CẢ KHU VỰC TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI ĐỀU NÊN ĐƯỢC 
XEM XÉT. 

 •  NHỮNG THAY ĐỔI NÀO SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI 
ĐƯỢC THỰC HIỆN?

 •  BẠN NGHĨ BẠN CÓ THỂ TRÌNH BÀY NHỮNG Ý TƯỞNG NÀY VỚI CẤP TRÊN 
CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?

CHỌN MỘT LOÀI TRONG SỞ THÚ CỦA BẠN VÀ XEM 
XÉT CẢ CƠ CHẾ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI HÌNH 
THÀNH HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT. LIỆT KÊ 1) NHU CẦU 
XÃ HỘI, 2) NHU CẦU ĂN, 3) NHU CẦU NGỦ/NGHỈ, 4) NHU 
CẦU KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO TÙY THUỘC VÀO 
TUỔI VÀ GIỚI TÍNH CỦA LOÀI.  THẢO LUẬN VỚI NHÓM 
CỦA BẠN NẾU NHỮNG NHU CẦU NÀY ĐANG ĐƯỢC 
ĐÁP ỨNG TRONG SỞ THÚ CỦA BẠN VÀ NHỮNG CẢI 
TIẾN NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN?

 •  LOÀI NÀY TIẾN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG NÀO? XEM XÉT CÁC YẾU TỐ 
NHƯ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, SỰ CẠNH TRANH, TƯƠNG TÁC GIỮA CON MỒI/
ĐỘNG VẬT ĂN THỊT, SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ SINH THÁI.

 •  LÀ KẾT QUẢ CỦA MÔI TRƯỜNG, NHU CẦU XÃ HỘI CỦA LOÀI, NẾU CÓ,  
LÀ GÌ? 

 • CÁC LOÀI DÀNH BAO LÂU ĐỂ TÌM KIẾM THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN?
 •  ĐỘNG VẬT SỬ DỤNG GÌ ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ TIÊU THỤ THỨC ĂN 

TRONG TỰ NHIÊN?
 •  LOÀI LÀ CON MỒI, ĐỘNG VẬT ĂN THỊT HAY CẢ HAI? ĐIỀU NÀY ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO?
 •  LOÀI NÀY CÓ NHỮNG KHẢ NĂNG NHẬN THỨC NÀO? LÀM THẾ NÀO BẠN 

CÓ THỂ VƯỢT QUA NHỮNG ĐIỀU NÀY MỘT CÁCH THÍCH HỢP TRONG 
ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT?
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