
KHÁI NIỆM VỀ PHÚC 
LỢI ĐỘNG VẬT

Hiểu các nguyên tắc về phúc lợi động  
vật để thực hiện tốt nhất



TÌM HIỂU CÁC NGUYÊN TẮC  
CỦA PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Để có được kiến   thức và hiểu biết về:

•  Phúc lợi động vật và 'nghĩa vụ chăm sóc' là gì trong một nhóm động vật học. 
•  Các khung phúc lợi động vật hiện tại được sử dụng trong khoa học.
•  Các nhu cầu thiết yếu của động vật hoang dã bị nuôi nhốt và cách đáp ứng chúng. 
•  Các hoạt động chăn nuôi có liên quan.
•  Các biện pháp đơn giản về phúc lợi động vật.

MỤC TIÊU
•  Xem xét khái niệm phúc lợi động vật và mô tả tầm quan trọng 

cũng như ứng dụng của nó vào các thói quen hàng ngày của 
nhân viên chăm sóc động vật.

•  Đánh giá nhu cầu phúc lợi động vật và đánh giá những nhu 
cầu này để đảm bảo phúc lợi động vật tốt.

•  Đánh giá tác động của chăn nuôi không đạt tiêu chuẩn đến 
phúc lợi động vật.

CÁC KẾT LUẬN
•  Hiểu phúc lợi của động vật thực sự có ý nghĩa như thế nào 

đối với động vật, đảm bảo hiểu rõ hơn về cách thức chăm 
sóc hàng ngày tác động đến phúc lợi của động vật.

•  Có kiến   thức sinh học về các loài là điều vô cùng quan trọng 
để có thể áp dụng thực hành quản lý và chăn nuôi tốt. 

•  Hiểu rằng việc đáp ứng tất cả các nhu cầu cụ thể của loài và 
từng cá thể là rất quan trọng để có được phúc lợi tốt. Điều 
này bao gồm các môi trường, chế độ ăn uống, nhu cầu hành 
vi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau.

MỤC ĐÍCH



PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT
Phúc lợi động vật có thể được định nghĩa là cách một động vật phản ứng với các điều kiện mà nó 
sống. Điều này bao gồm những cảm xúc và cảm giác thực tế mà một con vật trải qua và còn đề 
cập đến sức khỏe tâm lý của cá thể động vật đó. Khi nói về phúc lợi động vật, chúng ta thường đề 
cập đến trạng thái của động vật - cảm giác của nó mà thường được gọi là cảm xúc hay tâm trạng. 
Giống như chúng ta, chúng cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc tích cực và tiêu cực.

Khi cảm giác tiêu cực được giảm thiểu và cảm xúc tích cực được thúc đẩy, 
một con vật sẽ có phúc lợi tốt.

Động vật có thể cảm nhận một loạt 
các cảm giác tích cực và tiêu cực 
như vui sướng, đau đớn, buồn 
chán và hạnh phúc. Những cảm 
xúc này có thể dao động trong 
suốt ngày, tuần hoặc tháng và phụ 
thuộc vào việc nhu cầu của chúng 
có được đáp ứng hay không. 
Những nhu cầu này là cụ thể cho 
các yêu cầu sinh học và cá thể.

Điều quan trọng là phải thường 
xuyên cung cấp cho động vật cơ 
hội để trải nghiệm cảm giác tích 
cực hơn là cảm giác tiêu cực.

NGHĨA VỤ CHĂM SÓC
Mỗi sở thú và thủy cung đều có nghĩa vụ chăm sóc các 
động vật cư trú trong cơ sở của mình. Nghĩa vụ chăm 
sóc có nghĩa là đáp ứng nhu cầu cá thể của chúng và 
cho phép chúng sống trong tình trạng sức khỏe thể 
chất và tinh thần tốt.

Điều này có nghĩa là tất cả mọi người làm việc với 
động vật đều có trách nhiệm đem đến cho chúng cuộc 
sống tốt đẹp và ngăn ngừa những tổn hại về thể chất 
hoặc tâm lý.

Vai trò của bạn với tư cách là người chăm sóc động 
vật là tổ chức và duy trì nghĩa vụ chăm sóc này ở tiêu 
chuẩn cao nhất và đảm bảo động vật của bạn được 
chăm sóc tốt và có một cuộc sống khỏe mạnh
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Thay đổi cảm xúc trong một ngày

Những cảm xúc tích cực Những cảm xúc tiêu cực
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CẢM XÚC CỦA ĐỘNG VẬT
Chúng ta có thể thực sự coi động vật là có cảm xúc và tâm trạng không? Câu trả lời ngắn gọn là CÓ!

Tri giác là khả năng của một con vật trải qua các trạng thái cảm xúc tốt và xấu. Nhận thức là quá trình thu 
nhận kiến   thức và hiểu biết thông qua việc trải nghiệm các tình huống khác nhau. Nhiều loài động vật có 
cả khả năng nhận thức và khả năng tri giác, từ những loài chim thông minh như quạ biểu diễn khả năng 
sử dụng công cụ, đến bạch tuộc được coi là loài giải quyết vấn đề tuyệt vời và tôm hùm có thể cảm thấy 
đau đớn. Nhân viên chăm sóc động vật phải đáp ứng nhu cầu về nhận thức và tri giác của động vật thông 
qua việc chăn nuôi thích hợp trong môi trường nuôi nhốt.

ĐỘNG VẬT CŨNG LÀ NHỮNG SINH 
VẬT CÓ TRI GIÁC

'Có tri giác' có nghĩa là gì? Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng động 
vật cũng có thể trải qua những cảm xúc như đau đớn, sợ hãi và 
lo lắng. Có tri giác có nghĩa là một con vật có thể cảm nhận mọi 
thứ theo cách giống như con người. Hiểu rằng nhiều loài động 
vật cũng có tri giác là một khám phá tương đối mới trong khoa 
học nhưng là một khám phá rất quan trọng đối với phúc lợi của 
động vật.

CẢM XÚC ĐẾN TỪ ĐÂU?
Bộ não là cơ quan kiểm soát cách chúng ta cảm thấy và những hành động mà chúng ta từ đó sẽ thực 
hiện. Một trong những khu vực quan trọng kiểm soát cách chúng ta phản ứng với cảm xúc là hệ thống 
limbic. Vùng này chứa vùng dưới đồi kiểm soát các cảm xúc cơ bản như đói hoặc khát, cũng như các 
tâm trạng như tức giận. Nó cũng chứa hạch hạnh nhân xử lý các chức năng như trí nhớ và sự chú ý 
và hoạt động trong thời gian căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Cuối cùng, nó chứa hồi hải mã lưu trữ trí 
nhớ dài hạn của chúng ta.

Hệ thống limbic có thể được coi là đơn vị xử lý cảm xúc và bộ não của động vật có vú có cấu trúc giống 
nhau trong toàn bộ giới động vật. Điều này có nghĩa là nhiều loài động vật có cấu trúc sinh học tương 
tự như chúng ta để xử lý cảm xúc, bao gồm cả loài bò sát và cá.

Cảm xúc có mục đích sinh học.
Chúng được thiết kế để đưa bạn theo một lộ trình hành động nhất định và giúp lập kế hoạch cho cuộc 
sống của bạn. Các trạng thái cảm xúc được thúc đẩy bởi trải nghiệm cá thể và sự tiến hóa. Cảm xúc 
thích thú thường bắt nguồn từ các hoạt động giúp tăng khả năng sống sót và cảm xúc khó chịu sẽ bắt 
nguồn từ các hoạt động có thể gây nguy cơ tồn tại. Tất cả các loài động vật riêng lẻ đều có ý định và 
sở thích riêng để tồn tại và phát triển, thể hiện những hành vi được đền đáp bằng những cảm xúc tốt 
sẽ có nhiều khả năng tăng cơ hội sống sót và sinh sản của chúng. Tương tự như vậy, động vật sẽ tránh 
những tình huống dẫn đến trải nghiệm cảm xúc tiêu cực như đau đớn hoặc sợ hãi vì những trải nghiệm 
này thường sẽ gây nguy hiểm cho sự sống còn của chúng. Vì vậy, không khó để lý giải tại sao cảm xúc 
hiện hữu khắp vương quốc động vật.

Hỏi: Bạn nghĩ động vật bị giam cầm có thể có những cảm xúc gì và tại sao?
Bạn nghĩ điều gì ảnh hưởng đến những cảm xúc này?
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CẢM XÚC VÀ PHÚC LỢI CỦA ĐỘNG VẬT

Khi nói về phúc lợi động vật, chúng ta đề cập đến 'trạng thái' tình 
cảm của động vật hoặc cảm giác của nó. Trạng thái của động vật có 
thể được coi là trạng thái cảm xúc của động vật và là của động vật 
đó, giống như cảm xúc của bạn đối với bạn. Trạng thái của động vật, 
giống như của chúng ta, có thể tiêu cực, trung tính hoặc tích cực và 
phụ thuộc vào môi trường thể chất và hành vi của chúng.

Đó là sự kết hợp của các trạng thái khác nhau trải qua trong suốt 
cuộc đời của một con vật mà có thể tạo ra sự khác biệt giữa một con 
vật chỉ đơn giản là đối phó với môi trường của nó hoặc phát triển 
mạnh trong môi trường của nó.

Trạng thái tích cực có 
thể xảy ra khi các nhu cầu 
về thể chất và hành vi của 
động vật được đáp ứng. 
Động vật sẽ tìm kiếm 

những trải nghiệm tích 
cực hoặc thú vị.

Trạng thái trung lập là 
một trải nghiệm không tiêu 
cực cũng không tích cực. 
Nó không nhất thiết phải 

có tác động tiêu cực hoặc 
tích cực đến cuộc sống 

của động vật.

Trạng thái tiêu cực là 
một trải nghiệm mà động 
vật cố gắng tránh. Ví dụ, 
sợ hãi, đói khát hoặc đau 

đớn. Động vật sẽ cố 
gắng tránh những trải 

nghiệm tồi tệ này.

BẠN CÓ BIẾT NHỮNG CON 
VẬT NÀY CÓ CẢM GIÁC GÌ 

KHÔNG?

Tránh đọc ngôn ngữ cơ thể của động vật 
giống với ngôn ngữ cơ thể của con người 

vì nó thường có nghĩa khác nhau. Động vật 
không cười giống như cách mà chúng ta 

mỉm cười, vậy nên nó cười không nhất thiết 
có nghĩa là chúng hạnh phúc. Nghiên cứu 
những hành vi và biểu hiện nào chỉ ra cảm 
xúc của loài mà bạn chăm sóc, và sau đó 

bạn sẽ có thể hiểu động vật của mình hơn.



ĐỌC CẢM XÚC CỦA ĐỘNG VẬT

Sự khó chịu - Những con gấu này 
không thể vượt qua nhau trên tấm 

ván hẹp, do đó chúng cảm thấy khó 
chịu và có thể dẫn đến hung hăng.

Sợ hãi - Chú ngựa non này đang bị 
truy đuổi bởi một cá thể vượt trội hơn 

và đang báo hiệu cảm giác sợ hãi 
bằng cách đưa tai  

ra sau.

Tò mò - Con sư tử này đang thể hiện 
phản ứng flehmen nơi mùi hương 
được đánh giá trong một cơ quan 

đặc biệt ở vòm miệng.

Bị đe dọa - Khi rắn cảm thấy bị đe 
dọa, chúng tạo thành hình chữ S này 
như một lời nhắn nhủ những người 

khác tránh xa.

Thư giãn - Các đàn linh trưởng đôi 
khi chải lông cho nhau khi chúng hài 

lòng và cũng sẽ tăng cường chải lông 
như một cách để giúp cả đàn cảm 

thấy bình tĩnh sau xung đột.

Phấn khích - Một số loài chim giao 
tiếp cảm xúc bằng lông mào. Chào 

mào dựng mào lên cho thấy sự phấn 
khích nhưng nếu nó được dựng đứng 
lên hoàn toàn và dựng liên tục thi tức 
là nó bị kích thích quá mức và có thể 

là đang tức giận hoặc sợ hãi.

Ảnh của Rosie Badger



HIỂU CẢM XÚC CỦA ĐỘNG VẬT
Cảm xúc là gì? Trạng thái cảm xúc của động vật 
có thể được coi là phản ứng tức thì đối với một 
kích thích cụ thể. Ví dụ, phấn khích khi thấy thức 
ăn hoặc sợ hãi khi cảm nhận được một con vật 
săn mồi gần đó.

Tâm trạng là gì? Tâm trạng của động vật có thể 
được coi là trạng thái dài hạn (giờ, ngày hoặc 
thậm chí vài tuần) mà động vật cảm nhận được. 
Ví dụ, sự mãn nguyện hoặc thư giãn thông qua 
việc được cung cấp một môi trường phù hợp với 
loài.

Tất cả các loài đều khác nhau, và chúng ta không thể cho rằng một con voi có cùng phản ứng với 
kích thích như con người, tuy nhiên chúng ta có thể thừa nhận rằng tất cả các loài đều có khả năng 
chịu đựng và cảm nhận cảm xúc theo cách mà chúng ta có thể liên hệ. Việc tôn trọng khả năng 
cảm nhận của động vật mang lại cho chúng ta điểm khởi đầu là cách chúng ta diễn giải hành vi của 
chúng, tương tác với chúng và những gì chúng ta nên hỏi từ chúng.

Nhiều loài có thể được coi là có trí thông minh cảm xúc. Ví dụ, 
một số loài có thể bày tỏ sự đau buồn khi một người bạn hoặc 
người thân qua đời. Cá cũng được cho là có hành vi theo cảm 
xúc, thể hiện sự sợ hãi, phấn khích, tức giận, vui vẻ và lo lắng. 
Bộ não của chúng tạo ra các hợp chất tương tự đi kèm với cảm 
xúc ở động vật có vú.
Các loài chim và các loài khác đã được chứng minh là có thuyết 
tâm trí, nghĩa là chúng có thể gán các khả năng tâm lý như kiến   
thức, cho các cá thể khác. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một 
số loài linh trưởng và chim có hành vi khác nhau khi có sự hiện 
diện của những đồng loại muốn ăn trộm thức ăn của chúng. Việc 
hiểu rằng động vật có trí thông minh cảm xúc (chứ không chỉ là 
động lực hành vi) giúp chúng ta hiểu rằng chúng có thể trải qua 
các phản ứng cảm xúc, và do đó môi trường và phương thức 
chăn nuôi cần được điều chỉnh để giải quyết vấn đề này.

Động vật không chỉ đơn giản là những cỗ máy dựa vào đầu 
vào và đầu ra. Chúng ta cần cung cấp cho chúng những gì 
chúng cần về mặt tâm lý bằng cách đánh giá các yếu tố thúc 
đẩy hành vi và cảm xúc, sau đó thực hiện các thay đổi trong 
chăn nuôi theo đó.

Hãy tự hỏi bản thân - có phải 
động vật mà bạn nuôi bị thiếu 
cân do nhu cầu dinh dưỡng 
không được đáp ứng hay do 
quá sợ hãi khi tìm kiếm thức 
ăn từ môi trường hoặc nhóm 

xã hội của mình?

TRÍ THÔNG MINH CỦA ĐỘNG VẬT
Có một mối liên hệ đã được đề xuất giữa việc sử dụng 
công cụ ở động vật và trí thông minh. Việc sử dụng 
công cụ có thể được nhìn thấy ở nhiều đơn vị phân 
loại, từ động vật có vú đến chim và thậm chí cả côn 
trùng, tuy nhiên điều này có thể khác nhau về mức độ 
phức tạp. Mối liên hệ tiến hóa giữa việc sử dụng công 
cụ và trí thông minh đã được gợi ý, đặc biệt là liên 
quan đến động vật linh trưởng và con người.

Hỏi: Bạn nghĩ những động vật bạn nuôi thông minh đến mức nào?  
Bạn đã từng chứng kiến   chúng biểu diễn việc sử dụng công cụ, hay thuyết tâm trí chưa?  

Bạn có thể mô tả những gì bạn đã thấy không?
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CÁC MÔ HÌNH PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT
Mô hình phúc lợi động vật Năm Không nêu ra 5 khía cạnh của phúc lợi động vật dưới sự kiểm 
soát của con người và nó được phát triển đặc biệt để sử dụng cho các vật được nuôi trong trang 
trại. Năm không này tập trung vào việc giảm thiểu các trạng thái tiêu cực (cảm giác) mà một con 
vật có thể trải qua.

Năm Không đó là

1.  Không bị đói hoặc khát nhờ vào việc cấp nước sạch liên tục và một chế độ ăn uống duy trì sức khỏe 
và sự hoạt bát.

2.  Không bị khó chịu nhờ được cung cấp một môi trường thích hợp bao gồm nơi trú ẩn và khu vực nghỉ 
ngơi thoải mái.

3.  Không bị đau, bị thương hoặc bệnh tật nhờ vào sự bảo vệ chống lại bệnh tật và thương tích. Ngoài 
ra, chúng cần được chẩn đoán và điều trị nhanh chóng nếu các chuyện như trên xảy ra.

4.  Không bị cấm đoán thể hiện (hầu hết) hành vi bình thường nhờ được cung cấp đủ không gian,  
cơ sở vật chất thích hợp (ví dụ như đồ đạc trong nhà) và các cơ hội xã hội (nếu là một loài xã hội).

5.  Không bị sợ hãi và căn thẳng nhờ được đảm bảo các điều kiện và việc điều trị tránh đau khổ về tinh 
thần.

Mặc dù mô hình này có thể giúp giảm thiểu trải nghiệm xấu, nhưng nó không phát huy được những 
trải nghiệm tốt. Nhìn chung, người ta đồng ý rằng hiện nay người ta cũng ngày càng chú trọng đến 
việc thúc đẩy các trạng thái tình cảm (cảm xúc) tốt ở động vật, chứ không chỉ giảm thiểu các trạng 
thái xấu để thúc đẩy phúc lợi tốt. Kết quả là Năm Lĩnh vực thỏa hiệp phúc lợi tiềm năng là một 
trong những mô hình đã ra đời.

Năm Lĩnh vực thỏa hiệp phúc lợi tiềm năng mô tả cách 
môi trường vật chất - thứ hữu hình và khách quan - sẽ ảnh 
hưởng đến cảm giác của động vật như thế nào. Ví dụ, những 
gì một con vật ăn, nó thoải mái như thế nào, nó có khỏe 
mạnh hay không và liệu nó có thể làm những điều nó thích 
hay bị hạn chế, tất cả sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của nó.

Mô hình mô tả bốn lĩnh vực thể chất, liên quan đến chức 
năng sinh học của động vật, hoặc sức khỏe thể chất. Đó là 
Hành vi, Sức khỏe, Môi trường và Dinh dưỡng. Ngoài 
ra còn có một lĩnh vực thứ năm là 'trạng thái tình cảm' hoặc 
trạng thái tâm lý (Tinh thần).

Lĩnh vực thứ năm là những trải nghiệm mà một con vật phải 
trải qua và bị ảnh hưởng bởi bốn lĩnh vực thể chất. Đây là tất 
cả các yếu tố chúng ta kiểm soát đối với động vật nuôi nhốt 
và do đó chúng ta có ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác của 
động vật do chúng ta chăm sóc. Để đáp ứng nhu cầu của 
động vật, nhân viên chăm sóc động vật phải có hiểu biết về 
các hành vi và sinh thái tự nhiên và tiến hóa của động vật 
cũng như năm lĩnh vực.
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CÁC MÔ HÌNH PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT Lĩnh vực 1 
 Môi trường

 TÍCH CỰC - Thoải mái 
về nhiệt, giường đệm, 
không khí trong lành.

TIÊU CỰC - Nhiệt độ 
khắc nghiệt, không gian 
hạn chế, bề mặt cứng/bị 
tổn thương, có mùi hôi.

Lĩnh vực 2 
Sức khỏe

TÍCH CỰC - Không bị 
thương tích, có sức 

khỏe tốt và thể lực tốt.

TIÊU CỰC - Thương tật 
cấp tính hoặc mãn tính, 
sức khỏe kém, thể lực 
kém, tàn tật/bệnh tật.

Lĩnh vực 3 
Dinh dưỡng

TÍCH CỰC - Đủ thức ăn và 
nước uống, vị, mùi, kết cấu 
thức ăn đa dạng. Phù hợp 

về mặt dinh dưỡng.

TIÊU CỰC - Thức ăn và 
nước uống hạn chế, chế độ 
ăn uống không khoa học, 

chất lượng thức ăn kém, tần 
suất cho ăn không phù hợp.

Lĩnh vực 4 
Cư xử

TÍCH CỰC - Khám phá, tìm 
cơ hội xã hội hóa phù hợp, 
rèn luyện sức khỏe và vui 

chơi.

TIÊU CỰC - Hoàn cảnh đe 
dọa, không có hành vi kích 
thích hoặc các nhóm xã hội 

thích hợp.

Lĩnh vực 5 
Trạng thái tinh thần

TÍCH CỰC - thích ăn, uống, thoải mái 
về thể chất và kích thích giác quan, cơ 

hội để thể hiện các hành vi tự nhiên, trải 
nghiệm các nhóm xã hội thích hợp, lựa 

chọn và kiểm soát môi trường.

TIÊU CỰC - đói và khát, căng thẳng 
nhiệt, khó chịu về thể chất và giác quan, 
buồn chán, đau đớn, sợ hãi, thất vọng. 

sự cô đơn.

Phỏng theo nghiên cứu của Littlewood và Mellor vào năm 2016.

Tình trạng phúc lợi 
động vật



ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT
Về cơ bản khi xem xét các mô hình phúc lợi động vật, chúng ta đang xem xét những nhu cầu của 
động vật và cách chúng có thể hoặc nên được đáp ứng. Nhu cầu là một yêu cầu về thể chất 
hoặc hành vi của động vật.

Nếu nhu cầu đó được đáp ứng, nó có thể tạo ra một trạng thái cảm xúc tích cực cho con vật. Nhu 
cầu thường đặc trưng cho từng loài và phụ thuộc vào quá trình tiến hóa, sinh học và kinh nghiệm 
cá thể. Các nhu cầu bao gồm các nhu cầu cơ bản như thức ăn và nước uống, và các nhu cầu cụ 
thể như giao tiếp xã hội và kích thích trí tuệ. Những nhu cầu khác nhau có thể được yêu cầu vào 
những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, trẻ em cần được chơi để phát 
triển lành mạnh. Điều này cũng đúng với động vật.

Phúc lợi động vật tốt có nghĩa là cung cấp nhu cầu thể chất và nhu cầu hành vi của chúng. Động 
vật cảm thấy có động lực để thể hiện một số hành vi nhất định (ví dụ như gấu muốn đào hang)  
do đó cần được tạo mọi cơ hội để đáp ứng nhu cầu động lực đó.

Bạn có thể nghĩ ra năm nhu cầu hành vi khác nhau cho mỗi loài mà bạn chăm sóc không? 
Bạn có nghĩ rằng những hành vi này đang được đáp ứng chưa? Bạn có thể thay đổi điều gì 

để giúp những nhu cầu này khớp với những kì vọng của chúng?

NĂM NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA ĐỘNG VẬT BAO GỒM:

1.  NHU CẦU DINH DƯỠNG - Cung cấp thức ăn và nước uống thích hợp và ngon.
2.  NHU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG - Cung cấp một môi trường sống phù hợp cho phép có được sự 

thoải mái về thể chất.
3.  NHU CẦU HÀNH VI - Cung cấp một môi trường vật chất và xã hội phù hợp tạo cơ hội để thể 

hiện các hành vi tự nhiên.
4.  NHU CẦU SỨC KHỎE - Cung cấp dịch vụ chăm sóc thú y và chăn nuôi chủ động và có phản 

ứng thích hợp.
5.  NHU CẦU VỀ TINH THẦN - Cung cấp các lựa chọn và kiểm soát thích hợp nhằm mang lại sự 

kích thích phù hợp và sự lựa chọn hành vi độc lập.

Các loài khác nhau có các nhu cầu khác nhau và điều rất 
quan trọng là các nhu cầu cụ thể của loài phải được đáp ứng. 
Là một người chăm sóc động vật, bạn phải hiểu những động 
vật bạn chăm sóc để cung cấp cho chúng một cách hợp lý.

Để đáp ứng nhu cầu của chúng, điều quan trọng là phải biết 
và hiểu đặc điểm sinh học tự nhiên của từng loài động vật và 
các yêu cầu sinh lý của chúng trong TẤT CẢ các giai đoạn 
của cuộc đời chúng.

Điều quan trọng là phải biết và hiểu các hành vi tự nhiên của 
động vật và sở thích cá thể để đảm bảo môi trường phù hợp 
và có thể tránh được bất kỳ hình thức quản lý nào có thể ảnh 
hưởng đến quyền lợi của chúng.

Vai trò của bạn là thúc đẩy 
các hành vi tự nhiên và mang 

tính bổ ích với động vật và 
sức khỏe tốt dẫn đến trạng 
thái tích cực, đồng thời hạn 

chế các hành vi gây chán nản 
và sức khỏe kém dẫn đến 

trạng thái tiêu cực.

Phúc lợi của một con vật 
hoàn toàn phụ thuộc vào sự 

chăm sóc của bạn.
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PHÁT TRIỂN CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ SINH TỒN
Một cuộc sống tốt trong điều kiện nuôi nhốt có thể là một cuộc sống mà ở đó động vật có thể luôn 
được hưởng phúc lợi tốt trong suốt cuộc đời của chúng. Thực hành tốt nhất trong việc chăm sóc 
động vật là đảm bảo động vật phát triển mạnh dưới sự chăm sóc của chúng ta, chứ không chỉ 
sống sót. Mọi loài động vật đều có quyền sống tốt và có một cuộc sống đáng sống.
Về mặt chức năng, điều này có nghĩa là các cơ sở nuôi nhốt phải cung cấp môi trường tạo điều 
kiện và thúc đẩy những trải nghiệm mang tính khen thưởng, cụ thể cho cá thể đó. Khơi dậy những 
cảm giác tích cực có thể bao gồm sự vui vẻ hoặc hài lòng và giảm thiểu những trải nghiệm tiêu 
cực dẫn đến cảm giác như sợ hãi, lo lắng hoặc căng thẳng mãn tính là điều cần thiết để đảm bảo 
một cá thể phát triển.

Không có con vật nào chỉ có những trải nghiệm tích cực trong suốt cuộc đời của nó, do đó, chất 
lượng cuộc sống được xác định bằng cách kiểm tra sự cân bằng giữa những trải nghiệm tốt và 
xấu mà một con vật có.

Môi trường nuôi nhốt phải thoải mái và nên là nơi đem đến các lựa chọn và thách thức thích hợp 
cho phép động vật thể hiện các hành vi tự nhiên, bình thường và mang tính bổ ích. Chúng ta có 
thể coi việc chăm sóc động vật tốt là các hành vi:

 • Tạo cơ hội cho sự thoải mái, niềm vui và sự quan tâm. 
 • Cho phép các lựa chọn về môi trường thúc đẩy phúc lợi tốt.
 • Cung cấp cho động vật quyền kiểm soát môi trường của nó.
 •  Cung cấp dịch vụ chăm sóc thú y tích cực và phòng ngừa thương tích hoặc bệnh tật 

nếu có thể.

Môi trường sống của động vật trong điều kiện 
nuôi nhốt phải được thiết kế để đáp ứng các 
yêu cầu sinh học và hành vi của động vật mọi 
lúc và trong suốt thời gian tồn tại của chúng.

Điều này có nghĩa là môi trường sống phải đáp 
ứng được Năm Nhu cầu thiết yếu của động vật 
(dinh dưỡng, môi trường, hành vi, nhu cầu sức 
khỏe và tinh thần) và toàn bộ không gian sống 
của động vật (bao gồm cả các khu vực bên 
trong) phải cho phép động vật thực hiện các 
hành vi tự nhiên và bìnhthường, 24 giờ 1 ngày, 
bảy ngày 1 tuần.

Hãy xem xét: Trong các sở thú, bạn 
có thường xuyên thấy cửa chuồng 

trong nhà của động vật đóng để nhốt 
động vật bên ngoài vào ban ngày 

không?

Khi làm vậy, bạn đã không chỉ hạn chế 
môi trường và giảm cơ hội được quan 
tâm và thoải mái, mà bạn còn loại bỏ 
lựa chọn đi vào bên trong. Động vật 

có ít quyền kiểm soát hơn đối với môi 
trường của mình và việc mất quyền 

lựa chọn này có thể dẫn đến phúc lợi 
bị tổn hại.

Hỏi: Bạn có thể nghĩ ra cách nào để bạn có thể thúc đẩy trạng thái phúc  
lợi tích cực và giảm trạng thái phúc lợi tiêu cực cho một loài mà bạn  

chăm sóc không?
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT 
TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI NHỐT?

Các trạng thái phúc lợi tích cực có thể được 
đáp ứng trong điều kiện nuôi nhốt bằng:

1.  Sự thúc đẩy nhất quán của các hành vi tự 
nhiên và bình thường.

2.  Đáp ứng nhu cầu thể chất và hành vi cụ thể 
của loài.

3.  Đáp ứng nhu cầu cá thể.
4.  Tăng cường sức khỏe thể chất tốt.
5.  Thúc đẩy những kích thích tích cực và những 

thách thức khuyến khích các trạng thái tinh 
thần tích cực.

Các trạng thái phúc lợi tiêu cực có thể được 
giảm bớt trong điều kiện nuôi nhốt bằng 
cách:

1.  Không khuyến khích các hành vi không tự 
nhiên.

2.  Giảm thiểu tình trạng sức khỏe kém.
3.  Giảm các kích thích và các thách thức tiêu 

cực dẫn đến những trải nghiệm không thuận 
lợi như điều gì đó gây sợ hãi và căng thẳng.

4.  Giảm thiểu các lựa chọn đạo đức dẫn đến 
quyền lợi động vật bị tổn hại.

Bạn có nhớ những trạng thái trung lập không?

Đây là một trạng thái (cảm giác) không tích cực hay tiêu cực. Khi nào trạng thái trung tính có thể 
xảy ra? Hãy tưởng tượng việc được cho ăn những thức ăn tương tự mỗi ngày. Nó đủ đa dạng để 
bạn không bắt đầu chán ghét nó. Tuy nhiên, bạn không hào hứng khi nhận nó, đó không phải là 
món ăn yêu thích của bạn và bạn không thể chọn món khác.

Điều này có nghĩa là bạn không nhận được bất kỳ niềm vui nào từ việc ăn thức ăn (cảm giác tích 
cực) nhưng bạn không ngại ăn nó và do đó bạn cũng không cảm thấy đói (cảm giác tiêu cực). 
Điều này có thể dẫn đến cảm giác trung lập - cảm giác mà bạn không cảm thấy tốt và cũng chả 
thấy xấu. Nhiều loài động vật trải qua điều này trong điều kiện nuôi nhốt, đặc biệt nếu chúng thiếu 
sự lựa chọn trong môi trường sống và kiểm soát môi trường của chính chúng. Đây là trạng thái 
phổ biến để cảm nhận và không hẳn là xấu, miễn là những trải nghiệm tốt cũng thường xuyên 
được trải nghiệm và những trải nghiệm xấu được giảm thiểu càng nhiều càng tốt.
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT 
VỀ PHÚC LỢI TỐT - DINH DƯỠNG

Dưới đây là một số hướng dẫn đơn giản mà bạn có thể làm theo hàng ngày, giúp đáp ứng năm nhu 
cầu thiết yếu của động vật. Hãy nhớ rằng, nhu cầu là đặc trưng của loài và các cá thể trong một loài 
có thể có sở thích và nhu cầu cá thể khác với các cá thể khác. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về Dinh 
dưỡng, Hành vi, Môi trường và Sức khỏe trong các học phần tương ứng của chúng trong chương 
trình học tập này.

THỰC PHẨM, BÀY BIỆN & LỰA CHỌN
Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cung cấp nước sạch và chế độ ăn uống dinh dưỡng 
phù hợp. Bạn nên bày biện thức ăn theo cách đáp ứng các yêu cầu và động cơ 
về hành vi kiếm ăn tự nhiên của động vật. Kiếm ăn, săn bắn hoặc đơn giản là 
kiếm thức ăn có thể là một phần quan trọng trong các mô hình hoạt động của 
động vật. Các chiến lược môi trường phong phú liên quan đến thực phẩm nên 
là một phần quan trọng của các chương trình môi trường phong phú. Đưa ra 
các lựa chọn thức ăn khác nhau bất cứ khi nào có thể, để giúp đáp ứng sở thích 
cá thể và cho phép động vật lựa chọn những gì chúng ăn.

Xem xét cách một loài tìm thức ăn trong tự 
nhiên. Những hành vi vật lý nào đi vào việc 

kiếm thức ăn cho mỗi loài và làm thế nào bạn 
có thể tái tạo những hành vi này trong điều 

kiện nuôi nhốt?
Một số loài cá là thức ăn trên bề mặt trong khi 
một số (ví dụ như cá đuối) kiếm ăn từ đáy bể. 
Nhiều loài động vật có vú ăn cỏ là những loài 
kiếm ăn nhỏ giọt, nghĩa là chúng dành phần 

lớn thời gian để ăn một lượng nhỏ thức ăn chất 
lượng thấp. Các loài chim có các mỏ khác nhau 

để giúp chúng kiếm được các loại thức ăn cụ thể, 
ví dụ như chim ăn mật hoa, chim ăn trái cây và 

chim ăn thịt.

VỆ SINH THỰC PHẨM

Việc chuẩn bị và bảo quản thức ăn cho động vật phải 
được thực hiện trong khu vực dành riêng, đảm bảo vệ 
sinh. Các mặt hàng thực phẩm phải được bảo vệ khỏi 
ẩm ướt và nhiễm bẩn.

Các loại thực phẩm dễ hỏng như trái cây và thịt cần 
được bảo quản trong tủ lạnh. Dụng cụ cho ăn và uống 
trong tủ phải được làm sạch hàng ngày và thường 
xuyên loại bỏ thức ăn thừa.

Hỏi: Bạn đã cho những con vật được bạn chăm sóc ăn như thế nào? 
Cách cho ăn đó có thúc đẩy các hành vi kiếm ăn uống tự nhiên của 

chúng không không?

Ảnh của Joanna Sokolowski
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT 
VỀ PHÚC LỢI TỐT - MÔI TRƯỜNG

THIẾT KẾ & QUẢN LÝ CHUỒNG TRẠI

Bạn nên đảm bảo chuồng trại luôn đáp ứng các yêu cầu về thể chất và 
hành vi của động vật và trong suốt cuộc đời của chúng. Động vật của 
bạn nuôi nên được nuôi trong những chiếc hộp có đủ không gian và bố 
cục cho phép các hành vi tự nhiên và bình thường. Điều này nên bao 
gồm các hành vi xã hội, nơi các loài được nuôi trong các nhóm tương 
thích, không hung dữ, nhưng không nên quá đông.

Nếu động vật ở trong các cơ sở vắng vẻ và cách biệt, chúng cũng phải 
có tiêu chuẩn cao tương tự như các khu vực khác và phải được cung 
cấp chỗ ở phù hợp với đặc điểm loài của mình .

Hãy nhớ rằng: không 
gian trong nhà (hoặc 'khu 
vực vắng vẻ') cũng quan 
trọng như các khu vực 

công cộng vậy. Động vật 
có thể dành nhiều thời 
gian bên trong hơn bên 
ngoài, vì vậy môi trường 
thích hợp ở cả hai không 

gian này đều rất quan 
trọng.

CHỨNG NHẬN BẢO VỆ KHỎI KÝ SINH TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

Bạn có thể bảo vệ động vật khỏi ký sinh trùng và động vật gây hại bằng cách làm sạch chuồng nhốt thích 
hợp, cung cấp cho nó khả năng chống dịch hại thông qua hàng rào và loại bỏ chất thải thực phẩm hoạt 
động như một chất hấp dẫn các loài dịch hại. Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra cả ký sinh trùng bên 
trong và bên ngoài, có thể được thực hiện bởi nhân viên chăm sóc  
động vật. Các bác sĩ thú y nên được tư vấn để biết thêm thông tin.

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG
Thiết kế chuồng phải bao gồm việc kiểm soát thích hợp nhiệt độ môi trường, thông gió, ánh sáng, độ ẩm và 
mức độ tiếng ồn để đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu sinh lý của loài.

VIỆC DI CHUYỂN CỦA ĐỘNG VẬT
Đôi khi động vật có thể cần phải di chuyển xung quanh sở thú hoặc đến các cơ sở khác. Vận chuyển có 
thể là một trải nghiệm cực kỳ căng thẳng đối với một con vật. Quyền lợi của con vật đó nên được xem 
xét mọi lúc, bao gồm cả việc bắt giữ, xử lý và trong quá trình vận chuyển, và chỉ nên được thực hiện bởi 
những người có kinh nghiệm. Việc vận chuyển và di chuyển động vật phải tuân theo tất cả các luật và tiêu 
chuẩn liên quan. Cơ sở cần có một kế hoạch vận chuyển nội bộ bao gồm tất cả các giấy phép đi lại cần 
thiết, hồ sơ và kiểm tra sức khỏe của từng động vật liên quan. Phương tiện vận chuyển phải an toàn và 
phù hợp với loài để giảm thiểu căng thẳng và tạo sự thoải mái trong quá trình vận chuyển.

Hỏi: Bạn có biết cơ sở của bạn vận chuyển động vật ra vào sở thú như thế nào 
không? Sở thú của bạn tuân theo những quy định nào về việc này?
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT ĐỂ 
KHUYẾN KHÍCH HÀNH VI TỰ NHIÊN TỐT

Việc sử dụng các biện pháp tăng cường về hành vi và 
môi trường sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc động vật 
nuôi nhốt bằng cách khuyến khích thể hiện các hành vi 
đáng khen. Bạn sẽ muốn khuyến khích những hành vi 
giống như động vật thể hiện trong môi trường hoang dã. 
Những hành vi này có thể liên quan đến các hoạt động 
xã hội, cho ăn, khám phá, xây tổ hoặc nghỉ ngơi và có thể 
được đáp ứng bằng cách cung cấp một môi trường thích 
hợp. Điều này đảm bảo các nhu cầu của động vật được 
đáp ứng để có được sức khỏe tâm lý và sinh lý tối ưu.

Kích thích các giác quan của từng con vật một cách thích 
hợp (thị giác, âm thanh, khứu giác, xúc giác và vị giác)  
là điều rất quan trọng và có thể giúp cung cấp môi trường 
phong phú về hành vi và môi trường thông qua nhiều 
hình thức. Ví dụ, các thiết bị cho ăn khuyến khích động 
vật làm việc để kiếm thức ăn, cung cấp các chất nền khác 
nhau, mùi hương khác nhau và cơ sở hạ tầng môi trường 
phức tạp đều có thể hoạt động như một môi trường 
phong phú cho một số loài nhất định.

Nâng cao chất lượng cuộc sống luôn phải là một phần 
của thói quen chăm sóc hàng ngày và hàng đêm.  
Sổ phân chia việc và thiết bị làm giàu nên được thiết kế 
để có thể hỗ trợ và khuyến khích các mẫu hành vi tự 
nhiên và giảm thiểu các hành vi bất thường.

Tương tác xã hội là một nhu cầu hành vi rất 
quan trọng đối với nhiều loài và bạn phải 
luôn đảm bảo rằng động vật có thể tương tác 
phù hợp với loài của chúng. Ví dụ, sống đơn 
độc không thích hợp với hầu hết các loài linh 
trưởng nhưng lại thích hợp với nhiều loài bò 
sát. Một số cá thể có thể cần phải sốg thành 
các nhóm, cặp hoặc có khi cũng sống đơn 
độc, hoặc thậm chí tất cả những kiểu này tùy 
vào những thời điểm khác nhau trong cuộc 
đời của chúng. Các cá thể cũng có sở thích về 
người mà chúng muốn dành thời gian ở cùng, 
ngay cả khi ở trong một quần thể lớn.

Hỏi: Tất cả các loài trong cơ sở của bạn có sống trong các nhóm xã hội thích hợp  
và tương thích không? Bạn có thể thay đổi điều gì để đảm bảo rằng chúng sẽ có 

thể tương thích?
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT 
ĐỂ CÓ PHÚC LỢI - SỨC KHỎE TỐT

Một trong những yêu cầu cơ bản để có phúc lợi tốt là sức khỏe thể 
chất tốt. Phải luôn tham khảo ý kiến   của các bác sĩ thú y nếu có lo 
lắng, nhưng người chăm sóc động vật phải có khả năng nhận biết 
tình trạng sức khỏe kém ở các loài khác nhau. Tất cả các động vật 
dưới sự chăm sóc của con người cũng phải có cơ hội trải qua tốc độ 
tăng trưởng tự nhiên, tuổi thọ bình thường và khi thích hợp, trải qua 
các hành vi sinh sản.

Người chăm sóc có trách nhiệm đảm bảo rằng động vật họ chăm sóc 
ở trong tình trạng thể chất tốt và điều trị cho chúng càng nhanh càng 
tốt nếu cần thiết.

Lưu trữ hồ sơ
Điều rất quan trọng là bạn có thể nhận ra từng cá thể động vật và duy trì hồ sơ về sức khỏe thể 
chất và hành vi của chúng. Các loài khác nhau sẽ có những yêu cầu về sức khỏe khác nhau và 
cách chúng biểu hiện tình trạng sức khỏe kém. Biết từng loài động vật riêng lẻ giúp bạn hiểu nếu 
có vấn đề. Quan sát thấy một con vật hành động khác với bình thường có thể cho thấy rằng chúng 
đang bị bệnh.

Người chăm sóc động vật nên giúp duy trì hồ sơ cho tất cả các loài động vật có thể nhận biết riêng 
lẻ và các nhóm động vật mà họ chăm sóc. Điều này sẽ cung cấp thông tin về các cách quản lý hiệu 
quả, chăm sóc thú y, sức khỏe và phúc lợi của cá thể động vật và nhóm động vật.

Chăm sóc động vật lớn tuổi
Chăm sóc động vật lớn tuổi ngày càng phổ biến trong các sở thú vì động vật sống lâu hơn do được 
quản lý tốt. Động vật đã lớn tuổi có nhiều khả năng mắc các bệnh như viêm khớp mãn tính và suy 
tim và các vấn đề mà động vật già phải đối mặt luôn phải được giải quyết trong chương trình sức 
khỏe thú y.

Nghiên cứu điển hình - Các thực hành quản lý ảnh 
hưởng đến sức khỏe
Việc cắt tỉa lông chim là sự cắt xén vĩnh viễn, không thể 
phục hồi được, được thực hiện với mục đích quản lý để 
ngăn chúng bay đi mất. Nó vẫn thường được sử dụng để 
quản lý các loài chim trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy nhiên, 
ngăn cản một con chim thể hiện hành vi bay tự nhiên và nhu 
cầu của nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi của con 
vật. Hãy luôn cân nhắc cẩn thận các quyết định bạn đưa ra 
trong sở thú và nếu có thể, hãy thực hiện các lựa chọn để 
giảm thiểu tác động tiêu cực đến bản thân động vật.

Hỏi: Bạn có tiến hành kiểm tra sức khỏe vật nuôi hàng ngày thường xuyên không? Bạn có 
ghi lại những phát hiện này cho những người giữ và bác sĩ thú y khác xem không?
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA ĐỘNG VẬT ĐỂ 
CÓ PHÚC LỢI TỐT - TINH THẦN

Sức khỏe tinh thần và sức khỏe tốt có liên quan đến nhu cầu sinh học và thể chất của cá thể động 
vật (thể hiện qua dinh dưỡng, môi trường, hành vi và sức khỏe) và có thể đạt được khi tất cả các 
nhu cầu khác nhau đó được đáp ứng,

Khi xem xét cách bạn quản lý một con vật, bạn cũng nên xem xét khả năng nhận thức của nó là gì 
và khả năng cảm nhận của nó, bên cạnh những đặc điểm và sở thích khác nhau của từng con vật. 
Những cân nhắc này phải được thực hiện trong suốt cuộc đời của động vật và sẽ ảnh hưởng đến 
cách động vật có thể hoặc sẽ phản ứng với môi trường.

MỌI CON VẬT ĐỀU LÀ MỘT CÁ THỂ SỐNG
Cũng giống như con người, các loài động vật khác có 
nhu cầu và sở thích cá thể cần được xem xét trong điều 
kiện nuôi nhốt để đảm bảo chúng ta cung cấp những trải 
nghiệm thú vị thường xuyên nhất có thể. Những gì một 
con vật có thể thích hoặc không thích, có thể ngược lại 
với các con khác. Trong một nhóm, có thể có một cá thể 
cụ thể với tình trạng sức khỏe, tính cách phục tùng hoặc 
có nhu cầu hoặc sở thích ăn uống cụ thể. Hoạt động chăn 
nuôi phải đáp ứng được điều này và đáp ứng nhu cầu 
của mọi cá thể trong nhóm. Bạn có thể đo lường nhu cầu 
của một cá thể thông qua những quan sát đơn giản hàng 
ngày, sau đó cung cấp cho chúng theo những gì bạn  
quan sát và biết về sinh học và sở thích  
của chúng.

HÀNH ĐỘNG ĐỘC LẬP
'Cơ quan' có thể được định nghĩa là năng lực của các cá thể để hành động độc lập và tự do đưa 
ra các lựa chọn của riêng mình. Điều này có thể trao cho các cá thể quyền kiểm soát môi trường 
của chúng. Ví dụ, nếu bị lạnh, chúng ta có thể quyết định mặc thêm quần áo vì chúng ta có quyền 
lựa chọn và có thể kiểm soát môi trường của mình. Có sự lựa chọn và khả năng lựa chọn cũng rất 
quan trọng đối với động vật và có thể đóng góp vào sức khỏe tinh thần tổng thể của chúng.

Tuy nhiên, hầu hết thời gian chúng ta kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh của những gì một con vật 
có thể làm trong điều kiện nuôi nhốt - nơi động vật sống, khi chúng có thể ăn, chúng giao tiếp với 
ai, v.v. Chúng ta đã hạn chế lựa chọn bằng cách chỉ cung cấp một lựa chọn thức ăn hoặc loại bỏ 
khả năng lựa chọn luôn ở bên trong hay bên ngoài vỏ chuồng. Trên cơ sở hàng ngày, chúng ta 
nên luôn cân nhắc những lựa chọn mà chúng ta đang cung cấp cho động vật và cách chúng có thể 
kiểm soát môi trường của chúng để tối ưu hóa sức khỏe tinh thần.

Hỏi: Bạn đang chăm sóc bao nhiêu con vật? Nhu cầu của chúng có thể khác nhau như thế nào 
và bạn làm cách nào để đáp ứng các nhu cầu của chúng trong điều kiện nuôi nhốt?”



SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÚC LỢI  
& SỨC KHỎE CỦA ĐỘNG VẬT

Có thể người ta thường dễ nhầm lẫn giữa sức khỏe thể chất của động vật với phúc lợi lợi của động 
vật. Sức khỏe thể chất hoặc tuổi thọ của động vật thường được coi là cách hiệu quả nhất để đo 
lường phúc lợi động vật trong quá khứ nhưng nó không phải là một phép đo chính xác hoặc thực 
sự mang tính đại diện. Như chúng ta có thể thấy từ Mô hình năm khía cạnh thỏa hiệp phúc lợi động 
vật, sức khỏe của động vật chỉ là một trong những lĩnh vực của trạng thái phúc lợi tổng thể của 
động vật.

Sức khỏe thể chất tốt rất quan trọng đối với phúc lợi của động vật, tuy nhiên, động vật có sức khỏe 
thể chất tốt vẫn có thể có sức khỏe tâm thần kém nếu các nhu cầu thể chất khác không được đáp 
ứng. Do đó, tình trạng phúc lợi tổng thể của động vật sẽ bị tổn hại. Tương tự, một con vật có thể có 
sức khỏe tinh thần tích cực, nhưng lại gặp phải vấn đề sức khỏe không liên quan. Một con vật rất 
béo có thể vui khi nó được ăn, nhưng nó không khỏe mạnh về thể chất!

Khi nghiên cứu phúc lợi của động vật, điều quan trọng là phải xem xét tất cả các nhu cầu của động 
vật đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng. Đánh giá tác động chung của tất cả chúng 
lên trạng thái phúc lợi của động vật và hành động theo tất cả những quan sát đó là cách tốt nhất để 
đảm bảo phúc lợi động vật tốt.

ĐO LƯỜNG PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Điều cực kỳ quan trọng ở đây là ta có thể đo lường phúc 
lợi của bất kỳ động vật nào mà bạn chăm sóc. Các đánh 
giá phúc lợi tốt nhất là sự kết hợp của các kỹ thuật bao 
gồm đánh giá các hành vi có và không có, lượng dinh 
dưỡng và sản lượng, sức khỏe y tế và các cơ hội môi 
trường cụ thể cho loài.

Nhân viên chăm sóc động vật nên thực hiện và ghi lại các 
đánh giá sức khỏe và hành vi một cách thường xuyên.

Lợi ích của việc đánh giá phúc lợi thường xuyên là sở thú 
có thể đảm bảo và chứng minh rằng họ đang coi trọng 
quyền lợi động vật và ưu tiên nó như một phần của kế 
hoạch hoạt động rộng lớn hơn của cơ sở.

Việc lưu giữ hồ sơ và xác định các cá thể động vật  
(và phúc lợi của chúng) cũng thể hiện các mô hình có thể 
xuất hiện trong thực hành quản lý có thể giúp cải thiện.

Hỏi: Bạn có thực hiện đánh giá phúc lợi thường xuyên không? Bạn sẽ tiến 
hành đánh giá như thế nào đối với một loài mà bạn đang chăm sóc?



TÔI NÊN ĐO LƯỜNG NHỮNG GÌ?
Nếu bạn muốn biết con vật của bạn có phúc lợi tốt hay không, các chỉ số tốt nhất để đo là gì? 
Chúng ta thực sự không thể hỏi một con vật cảm thấy như thế nào, vì vậy chúng ta không thể đo 
lường trực tiếp tình trạng tinh thần của nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem xét bốn lĩnh vực thể 
chất mà chúng ta biết có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của động vật. Biết được nhu cầu sinh 
học và hành vi của một loài, chúng ta có thể đánh giá các lĩnh vực thể chất về tình trạng sức khỏe 
của con vật.

Dưới đây là danh sách chỉ ra một số biện pháp mà bạn có thể xem xét đánh giá. Lý tưởng nhất là 
hầu hết các biện pháp nên được thực hiện trong một khoảng thời gian dài để có được ý tưởng rõ 
ràng về bất kỳ biến động nào và hiểu được trạng thái phúc lợi trung bình tổng thể có thể là như thế 
nào.

Khía cạnh: Dinh dưỡng Xem xét chất lượng của thức ăn và nước được cung cấp có thể 
ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và hạnh phúc của vật nuôi.

• Độ sạch và chất lượng của nước - nước được cung cấp như thế nào? 
• Lượng nước uống - điều này có bình thường đối với loài/cá thể đó không? 
•  Giá trị dinh dưỡng của thức ăn - nó có đáp ứng yêu cầu của loài/cá thể không?
•  Lượng thức ăn được ăn hoặc không được ăn - điều này có bình thường đối với 

loài/cá thể đó không? 
•  Thay đổi trọng lượng và tình trạng cơ thể - điều này có bình thường đối với loài/cá 

thể đó không?

Khía cạnh: Môi trường Xem xét môi trường (chuồng nhốt và môi trường xung quanh) tác 
động như thế nào đến phúc lợi tức thì và dài hạn của động vật.

•  Động vật có dễ bị thương do kết quả của cơ sở hạ tầng và vật liệu môi trường vật 
lý không?

•  Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, tia UV hoặc chất lượng nước có phù hợp với loài/
cá thể đó không?

•  Có nhiều tiếng ồn trong hoặc gần môi trường có thể gây ra căng thẳng không? 
•  Không gian và sự phức tạp của môi trường có ngăn cản hoặc cho phép các hành 

vi tự nhiên mọi lúc không?

Khía cạnh: Sức khỏe Xem xét cách thức chăm sóc sức khỏe được cung cấp và tác 
động của nó đến sức khỏe trước mắt và lâu dài của động vật.

•  Có những thay đổi về hành vi của con vật như phong thái, ngoại hình, giọng nói 
hoặc cử động suy giảm cho thấy bị thương hoặc bệnh tật không?

•  Các chấn thương hoặc bệnh tật có được báo cáo và điều trị ngay lập tức và thích 
hợp không? 

• Bạn có sử dụng chương trình chăm sóc thú y chủ động nào không?
• Động vật có được kiểm dịch thích hợp khi đến sở thú không?

Hỏi: Bạn có thể thực hiện các biện pháp nào khác để đánh giá phúc lợi của động vật 
không? Hãy xem xét thêm ít nhất một biện pháp nữa trong mỗi khía cạnh.
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Khía cạnh: Hành vi Xem xét hành vi của một con vật có thể cho biết nó có thể cảm 
thấy như thế nào và do đó sức khỏe của nó như thế nào.

•  Cách một con vật cư xử luôn quan trọng và những thay đổi trong hành vi là điều quan 
trọng để có thể quan sát được. Hành vi có thể là một chỉ báo rõ ràng về trạng thái 
phúc lợi và sức khỏe của động vật và đã được sử dụng hiệu quả cho mục đích đó 
trong nhiều thập kỷ.

•  Mặc dù các hành vi sẽ khác nhau tùy thuộc vào loài và cá thể, một số hành vi bất 
thường thường thấy ở nhiều loài, ví dụ: nhịp độ rập khuôn. Ghi nhận những thay đổi 
hàng ngày trong hành vi có thể giúp xác định liệu có mối quan tâm hay không.

•  Điều quan trọng là có thể nhận ra các hành vi đại diện cho hạnh phúc và phúc lợi kém, 
và các hành vi đại diện cho hạnh phúc và phúc lợi tốt.

Quan trọng: Bạn nên hiểu biết về các hành vi tự nhiên và bình thường của các loài để có thể 
đánh giá chính xác mức độ phúc lợi của chúng. Xem xét những hành vi mà loài sẽ thực hiện trong 
tự nhiên và những hành vi nào là quan trọng đối với loài đó. Một số hành vi sẽ quan trọng hơn 
những hành vi khác.

Các hành vi bất thường cần chú ý bao gồm:
 •  Sự thờ ơ - Con vật có biểu hiện chán nản, từ chối di chuyển hoặc ăn nhiều và không phản 

ứng với các kích thích (chẳng hạn như môi trường xung quanh)?
 •  Định kiến   - Động vật có biểu hiện một hành vi có khả năng gây hại mà bạn sẽ không thấy các 

loài thực hiện trong môi trường hoang dã không? Chúng thường lặp đi lặp lại và không có mục 
tiêu hoặc chức năng cuối cùng. Ví dụ: đi đi lại lại quá nhiều.

 •  Các hành vi tự làm hại bản thân - Con vật có tự làm hại mình không? Ví dụ, nhổ lông, chải 
lông quá mức, cắn chân tay hoặc các hành vi cắt xén khác hướng về bản thân.

 •  Những hành vi gây hại cho người khác - Con vật đó có làm hại những con vật khác không? 
Ví dụ, hiếu chiến quá mức, chăm sóc con kém, chải lông quá mức hoặc các hành vi khác cực 
đoan hoặc không tự nhiên.

Các hành vi tự nhiên và bình thường cần chú ý bao gồm:
 • Tính cảnh giác - con vật có cảnh giác và quan tâm đến môi trường xung quanh không?
 •  Chơi và tương tác xã hội - các con vật có tương tác tích cực và thích hợp với nhau không?
 •  Kiếm ăn - có cơ hội nào để động vật thể hiện các hành vi kiếm ăn tự nhiên để lấy thức ăn 

không?
 •  Điều tra và khám phá - Con vật có thể hiện sự quan tâm đến môi trường xung quanh và có cơ 

hội để điều tra.
 • Nghỉ ngơi - các loài động vật có biểu hiện các hành vi nghỉ ngơi và ngủ thích hợp không?

Hỏi: Bạn có nhận thấy bất kỳ hành vi bất thường nào ở những con vật mà bạn  
chăm sóc không? Những thay đổi nào có thể được thực hiện để giảm bớt  

những điều này?
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TÓM TẮT
Khoa học về phúc lợi động vật được sử dụng để xác định cách một động vật đối phó với các điều 
kiện mà nó sống. Nó xem xét những cảm giác và cảm xúc thực tế mà một con vật trải qua và đề 
cập đến sức khỏe tâm lý của cá thể.

Khi nói về phúc lợi động vật, chúng ta thường đề cập đến trạng thái của động vật (cảm giác của 
nó như thế nào), thường được gọi là cảm xúc hoặc tâm trạng. Giống như chúng ta, chúng có thể 
có những cảm xúc tiêu cực và tích cực.
Cảm xúc có mục đích sinh học và chúng được thiết kế để hướng động vật theo một quá trình 
hành động nhất định. Các trạng thái cảm xúc được thúc đẩy bởi trải nghiệm cá thể và sự tiến hóa.

Động vật có khả năng cảm nhận một loạt các cảm xúc như sợ hãi, đau đớn, đói, vui vẻ và mãn 
nguyện. Chính sự cân bằng của những trạng thái này (cảm giác và trải nghiệm) cho biết liệu 
một con vật chỉ đang đương đầu với môi trường để tồn tại hay nó đang phát triển bên trong môi 
trường đó.

Nhân viên chăm sóc động vật có nhiệm vụ chăm sóc để cung cấp một môi trường và hệ thống 
quản lý nhằm tối đa hóa trải nghiệm tích cực và giảm thiểu trải nghiệm tiêu cực. Mô hình năm lĩnh 
vực thỏa hiệp phúc lợi động vật là một mô hình phúc lợi mô tả cách thức tác động của bốn lĩnh 
vực vật chất (dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, hành vi) đến lĩnh vực thứ năm (tinh thần). Tập 
trung vào các lĩnh vực này và cách chúng có thể được cung cấp là một điểm khởi đầu tốt để cải 
thiện các tiêu chuẩn phúc lợi. Hiểu các biện pháp đơn giản có thể đánh giá tác động của các lĩnh 
vực này đối với sức khỏe của động vật cũng rất quan trọng.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ

• Phúc lợi động vật là các vấn đề về sức khỏe tâm lý của cá thể động vật đó. 
• Động vật có thể có cả cảm xúc và trải nghiệm tích cực và tiêu cực. 
•  Hầu hết các loài động vật đều có trí thông minh và một số loài có thể có khả năng cảm xúc 

cao.
• Nhu cầu của động vật là những gì được coi là thiết yếu để có sức khỏe và phúc lợi tốt.
•  Cần có hiểu biết rõ ràng về nhu cầu và sinh học của các loài để đảm bảo bạn đang đáp ứng 

chúng một cách thích hợp.
•  Sở thú có nhiệm vụ chăm sóc để đáp ứng những nhu cầu đó nhằm đảm bảo chất lượng cuộc 

sống cao và tiêu chuẩn phúc lợi tốt.
• Trong cùng một loài, đôi khi nhu cầu và sở thích cá thể của từng con cũng sẽ khác nhau.
•  Việc đáp ứng các nhu cầu về thể chất, dinh dưỡng, môi trường, hành vi và sức khỏe sẽ giúp 

đảm bảo trạng thái tinh thần tích cực và theo đó là phúc lợi tốt.
•  Việc liên tục đánh giá nhu cầu thể chất của động vật là điều quan trọng để đo lường tác động 

của chúng đối với phúc lợi của động vật.



CÂU HỎI NHANH

Các khái niệm phúc lợi

Mô hình phúc lợi

Chỉ số phúc lợi

 •  Phúc lợi động vật có nghĩa là gì? Sự hiểu biết của bạn về khái niệm này có thay đổi kể 
từ khi học học phần này không?

 • Trạng thái cảm xúc là gì?
 • Bạn có hiểu sự khác biệt giữa trạng thái phúc lợi tích cực và tiêu cực không? 
 •  Có mục đích sinh học đối với cảm xúc không? Bạn có thể mô tả nó là gì không?
 •  Những động vật mà bạn đang chăm sóc thường trải qua những trải nghiệm cảm 

xúc nào? Đôi khi những điều đó có phản ánh những cảm nhận của bạn không?
 •  Bạn nghĩ những con vật mà bạn chăm sóc trải qua nhiều cảm xúc tốt hay xấu hơn? 

Bạn nghĩ tại sao lại thế?
 •  Bạn có nghĩ rằng cảm xúc của chúng sẽ thay đổi trong ngày hay là tương đối ổn 

định? 
 • Điều gì có thể tác động đến cảm xúc của động vật?

 • Năm không là gì? Bạn nghĩ tại sao chúng lại bị giới hạn?
 • Năm lĩnh vực của thỏa hiệp phúc lợi động vật là gì? 
 •  Các mô hình phúc lợi có liên quan như thế nào đến vai trò của bạn với tư cách là 

người chăm sóc động vật là gì?
 •  Làm thế nào để việc chăm sóc chăn nuôi của bạn có thể tác động tích cực đến 

phúc lợi động vật? Bạn có thể làm gì khác đi để tác động tích cực đến quyền lợi động 
vật? Điều gì nên giữ nguyên và tại sao? 

 •  Có phải tất cả các loài đều có nhu cầu tập tính giống nhau không? Bạn có thể kể 
tên nhu cầu hành vi của một loài mà bạn chăm sóc không?

 • Một chỉ số có thể đo lường được về sức khỏe dinh dưỡng xấu là gì?
 • Một chỉ số đo lường được về phúc lợi môi trường tốt là gì?
 •  Một chỉ số đo lường được về sức khỏe kém là gì? Bạn sẽ làm gì nếu nhận thấy dấu 

hiệu sức khỏe kém ở một trong những con vật của bạn nuôi?
 • Một chỉ số có thể đo lường được về hành vi tự nhiên và bình thường là gì?
 •  Biểu hiện lặp đi lặp lại của một hành vi bất thường cho thấy điều gì? Bạn nên làm 

gì nếu nhận thấy điều này ở một trong những con vật của mình?



CÁC HOẠT ĐỘNG
HÃY TƯỞNG TƯỢNG BẠN ĐANG SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG 
CHẬT HẸP, TRONG GÓC CỦA MỘT CĂN PHÒNG. ĐÓ LÀ NƠI 
MÀ BẠN SẼ KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN VỚI BẤT CỨ AI. HÃY 
LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG CẢM GIÁC MÀ BẠN CẢM NHẬN 
ĐƯỢC. BẠN THỬ NGHĨ MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG 
NÀY RA SAO ĐỂ CẢI THIỆN NÓ? BẠN CÓ THỂ SẼ MUỐN XEM 
XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:

BẠN ĐÃ NHẬN THẤY NHÓM TINH TINH MÌNH NUÔI NGÀY 
CÀNG TRỞ NÊN HUNG DỮ. CHÚNG ĐÃ GÂY THƯƠNG 
TÍCH. HÃY TẠO BẢNG THU THẬP ĐỂ QUAN SÁT HÀNH VI 
CÓ THỂ LẬP HỒ SƠ HÀNG NGÀY ĐỂ XEM BẠN CÓ THỂ 
TÌM HIỂU TẠI SAO LẠI CÓ VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG. BẠN CÓ 
THỂ SẼ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:

 •  TƯƠNG TÁC CÓ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG?
 •  BẠN CÓ THỂ CẢM THẤY NHỮNG CẢM GIÁC TIÊU CỰC NÀO TỪ SỰ CÔ LẬP NÀY KHÔNG?
 •  BẠN CẢM THẤY NHỮNG CẢM GIÁC TIÊU CỰC NÀO KHI BỊ GIAM CẦM VÀ HẠN CHẾ NHƯ 

THẾ? 
 •  BẠN CÓ THỂ CẢM THẤY NHỮNG CẢM GIÁC TIÊU CỰC NÀO TRONG MỘT KHOẢNG THỜI 

GIAN NGẮN VÀ DÀI KHÔNG? 
 • CÓ CẢM GIÁC TÍCH CỰC NÀO KHÔNG?
 •  BẠN SẼ THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ VỀ MÔI TRƯỜNG NÀY ĐỂ LÀM CHO NÓ TỐT ĐẸP HƠN? NGHĨ 

VỀ NHỮNG THỨ BẠN THÍCH NHƯ GIƯỜNG, NGƯỜI KHÁC, ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN.
 •  TINH TINH LÀ LOÀI ĐỘNG VẬT RẤT CÓ TÍNH TƯƠNG TÁC XÃ HỘI. BẠN CÓ NGHĨ RẰNG 

CHÚNG SẼ CÓ CẢM XÚC TƯƠNG TỰ NHƯ BẠN NẾU PHẢI SỐNG Ở MỘT MÔI TRƯỜNG NHƯ 
THẾ KHÔNG? TẠI SAO?

 •  TINH TINH CHÚA ĐÒI HỎI NHỮNG NHU CẦU CỤ THỂ NÀO THEO LOÀI? HÃY XEM XÉT CÁC 
CƠ HỘI THUỘC VỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRÊN CÂY, XÃ HỘI, LÀM TỔ VÀ KIẾM ĂN

 •  BẠN MONG ĐỢI SẼ THẤY NHỮNG HÀNH VI BÌNH THƯỜNG NÀO TỪ LOÀI NÀY?
 •  BẠN CÓ THỂ QUAN SÁT THẤY NHỮNG HÀNH VI BẤT THƯỜNG NÀO TỪ LOÀI NÀY TRONG 

ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT? 
 •  BẠN NÊN QUAN SÁT CON VẬT BAO NHIÊU LẦN TRONG MỘT NGÀY ĐỂ HIỂU CHÍNH XÁC 

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀN?
 • BẠN PHẢI QUAN SÁT MỖI CON VẬT TRONG BAO LÂU?
 •  HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT CÓ THAY ĐỔI VÀO CÁC THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG NGÀY 

KHÔNG? 
 • BẠN CÓ NGHĨ RẰNG NHU CẦU CỦA MỖI CÁ THỂ ĐÃ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG CHƯA?
 •  CÓ ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI GẦN ĐÂY CÓ THỂ KHIẾN CHÚNG NGÀY CÀNG HUNG HĂNG 

KHÔNG? 
 •  SAU KHI QUAN SÁT HÀNH VI, BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI NÀO ĐỂ CHÚNG 

GIẢM BỚT HÀNH VI HUNG HĂNG ĐÓ?




