
QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG 
PHONG PHÚ
Chăn nuôi động vật nuôi nhốt và thực hành phúc lợi 
liên quan đến quy định về môi trường phong phú.



QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ

MỤC ĐÍCH
Để có kiến thức và hiểu biết về:

•  Cách thức thể hiện các hành vi bình thường, tự nhiên và bổ ích có thể được khuyến khích 
thông qua việc cung cấp các quy định về môi trường phong phú phù hợp với từng loài cụ thể.

•  Cách thức cung cấp quy định về môi trường phong phú có thể được lên kế hoạch, thực hiện và 
đánh giá như một phần của chương trình thúc đẩy các tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật.

•  Các loại môi trường phong phú khác nhau và việc sử dụng chúng như một phần của phương 
pháp tiếp cận toàn diện để cải thiện phúc lợi động vật.

MỤC TIÊU
•  Xác định các kiểu loại của môi trường phong phú khác 

nhau và điều này liên quan như thế nào đến các hành vi 
cụ thể của loài.

•  Nhận ra những cách cung cấp môi trường phong phú phù 
hợp và không phù hợp để khuyến khích một hành vi tự 
nhiên.

•  Có được nguồn cảm hứng cho những ý tưởng môi trường 
phong phú có thể được sử dụng trong một cơ sở nuôi 
nhốt.

SUY LUẬN
•  Để hiểu cách cung cấp cho các nhu cầu hành vi thông 

qua cơ sở hạ tầng và quản lý môi trường đơn giản.
•  Để có thể thúc đẩy những trải nghiệm thú vị bổ ích thông 

qua việc cung cấp quy định về môi trường phong phú.
•  Nâng cao kiến   thức và hiểu biết về việc sử dụng phương 

pháp môi trường phong phú để có thể sử dụng nó theo 
cách thích hợp.

Ảnh của Kim Cartwright



MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ LÀ GÌ?
Ảnh của Peter Bonser

Làm giàu môi trường, cũng được gọi là làm phong phú hành 
vi là hành động cung cấp một môi trường vật chất và xã hội 
khuyến khích những thách thức phù hợp với loài và sức khỏe 
tinh thần và thể chất tối ưu của động vật. 
Cơ sở hạ tầng môi trường chẳng hạn như khung leo, ổ hoặc 
loại chất nền và các hoạt động hàng ngày như sắp xếp thức ăn 
đều có thể góp phần hướng tới các điều kiện tối ưu này để thúc 
đẩy các hành vi bổ ích. Những thay đổi tạo ra sự cải thiện trong 
một môi trường tương đối tĩnh sẽ khuyến khích những trải 
nghiệm bổ ích cho động vật, chẳng hạn như các hành vi điều 
tra hoặc thao túng. Những thay đổi này thường dựa trên giác 
quan và điều quan trọng là phải xem xét những giác quan nào 
được loài sử dụng nhiều nhất. Ví dụ, môi trường phong phú  
về khứu giác (đặt các đường mòn đầy mùi hương hoặc cung 
cấp các đồ vật có mùi hương) rất hiệu quả ở các loài mèo vì 
khứu giác mạnh mẽ của chúng.

Các thiết bị làm phong phú môi trường như bóng boomer, võng 
vòi chữa cháy, máng ăn nhỏ giọt hoặc đồ chơi lắp ráp là tất cả 
các ví dụ về các đồ vật thường được sử dụng có thể cung cấp 
sự kích thích và thúc đẩy sự lựa chọn đa dạng về hành vi của 
động vật. Mặc dù các thiết bị có thể được sử dụng rộng rãi trên 
nhiều nhóm phân loại, nhưng mỗi thiết bị phải được đánh giá 
về tính đặc hiệu và tính phù hợp của loài. Nếu các thiết bị được 
sử dụng trong nhiều vỏ bọc, cần tiến hành vệ sinh và khử trùng 
kỹ lưỡng để ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo. An toàn khi sử dụng 
các thiết bị làm phong phú môi trường cũng là điều tối quan 
trọng để giảm nguy cơ chấn thương.

Làm phong phú môi trường không nhất thiết là một khái niệm trong đó một 
hoạt động được kích thích mà là sự đa dạng về hành vi  
(số lượng hành vi mà một loài động vật có thể thể hiện) và sự lựa chọn sẽ 
được thúc đẩy. Điều quan trọng là con vật có quyền lựa chọn liệu con vật 
có muốn tương tác với một thiết bị nào đó hay không.

Đánh giá hiệu quả của một thiết bị làm phong phú môi trường là việc quan 
trọng để xác định liệu việc bổ sung của nó có thúc đẩy sự đa dạng về hành 
vi hay không và liệu các tương tác có mang lại lợi ích cho động vật đó hay 
không. Việc xây dựng một quy tắc môi trường phong phú có thể giúp đảm 
bảo rằng mỗi con vật mà bạn chăm sóc sẽ có vô số trải nghiệm thú vị trong 
một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo một tiêu chuẩn phúc lợi tốt.

Hỏi: Bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị làm phong phú môi trường nào với động vật của mình 
không? Bạn hy vọng sẽ khuyến khích những hành vi nào thông qua việc sử dụng chúng?
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIỆC LÀM PHONG PHÚ MÔI TRƯỜNG 
CÓ THỂ HỖ TRỢ SỰ TỰ NHIÊN CỦA ĐỘNG VẬT?

Việc làm giàu có thể cải thiện môi trường sở thú cho 
động vật, khuyến khích chúng khám phá và tương 
tác với môi trường của chúng. Việc làm phong phú 
môi trường cũng nâng cao trải nghiệm của du khách 
khi các loài động vật thể hiện các hành vi tự nhiên 
hơn và năng động hơn nhiều.

Mục tiêu của bất kỳ chương trình làm phong phú môi 
trường nào đều phải là phát triển các ý tưởng làm 
phong phú môi trường để cải thiện phúc lợi động vật 
cho mọi loài động vật. Điều này đặc biệt quan trọng 
đối với nhóm động vật. Lý tưởng nhất là mỗi cá thể 
nên nhận một thiết bị làm phong phú môi trường để 
ngăn chặn hành vi gây hấn và thúc đẩy trải nghiệm 
kích thích cho cả nhóm.

Hầu hết việc làm giàu cần được thay đổi 
và thích nghi thường xuyên (một số đồ 
làm giàu, chẳng hạn như chất nền phải 
là vĩnh viễn nhưng sự lựa chọn chất nền 
thay đổi). Với suy nghĩ này, điều quan 
trọng ở đây là phải xem xét các lựa 
chọn, thay đổi, thách thức và cơ hội để 
tạo ra trong một môi trường.

LÝ DO LÀM PHONG PHÚ 
MÔI TRƯỜNG
• Ngăn chặn sự buồn chán.
• Kích thích các hoạt động tìm hiểu. 
•  Khuyến khích các hành vi tự nhiên.
•  Đem đến cơ hội để thể hiện các 

hành vi tự nhiên và tích cực đến 
khách ghé thăm.

•  Tạo ra một trải nghiệm bổ ích cho 
động vật.

•  Đem đến cho các lựa chọn động 
vật.

•  Có thể được sử dụng để thúc đẩy 
các hành vi kiếm ăn tự nhiên.

Lựa chọn - việc làm môi trường phong phú là tạo ra các lựa chọn cho động vật khuyến khích 
sự khám phá và cung cấp một môi trường thú vị. Cung cấp môi trường phong phú có thể giúp 
một con vật cảm thấy kiểm soát môi trường của chúng nhiều hơn.
Thay đổi - việc làm môi trường phong phú thành công hơn khi nó được thay đổi một cách 
thường xuyên, để khuyến khích những thách thức mới và sự kích thích mới. Sự đa dạng là 
điều rất quan trọng để ngăn chặn sự nhàm chán và thất vọng của động vật.
Thử thách - việc làm phong phú môi trường nên thử thách một cách  
thích hợp động vật để khuyến khích biểu hiện tự nhiên và bình thường  
của các hành vi thông qua kích thích vận động, nhận thức và các  
giác quan.
Sáng tạo - việc làm phong phú môi trường là tìm ra những cách sáng  
tạo và mới lạ để thách thức một loài động vật liên quan đến nhu cầu  
cụ thể của loài của nó. Điều quan trọng là mỗi lần sáng tạo mới đó  
đều phải được kiểm tra độ an toàn.
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HIỂU CÁC NHU CẦU CỤ THỂ VỀ HÀNH VI  
& THỂ CHẤT

Làm phong phú môi trường động vật tốt đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về nhu cầu thể chất, hành 
vi và đặc trưng của loài. Mục đích là khuyến khích các hành vi tự nhiên và phù hợp với loài. 
Các thiết bị làm môi trường phong phú khác nhau nên được cung cấp cho các loài khác nhau tùy 
thuộc vào giải phẫu, sinh lý và các hành vi tự nhiên của chúng sẽ được thực hiện trong tự nhiên.

Ví dụ, vượn là động 
vật sống trên cây. 

Chúng đu đưa (hoặc 
nắm chặt cành cây) 

trên các cành cây khi 
chuyển động và sống 
trong các nhóm gia 

đình nhỏ. 
Khỉ đầu chó chủ yếu 
sống trên cạn, kiếm 
ăn trên mặt đất và 

sống trong các nhóm 
gia đình lớn.

Làm phong phú môi trường
Việc sử dụng môi trường phong phú phải 

nhằm mục đích kích thích các hành vi được 
tìm thấy trong nhóm hành vi tự nhiên  

của loài.

Môi trường
Môi trường kích thích nên cung cấp các 

lựa chọn và bắt chước môi trường sống tự 
nhiên của động vật càng gần càng tốt.

• Tìm hiểu.
• Vận dụng 
• Kiếm ăn.
• Giao tiếp xã hội. 
•  Chải lông để gây 

chú ý.
• Leo trèo. 
• Đào bới. 
• Nghỉ ngơi. 
• Ngủ.
• Bơi lội.

• Hồ bơi. 
•  Cây trưởng 

thành. 
• Thảm thực vật. 
• Những tảng đá.
•  Cảnh quan đa 

dạng.
• Cành cây
• Cọc gỗ. 
• Hộp làm tổ. 
• Nền tảng.
• Chất nền.

Tất cả các vật phẩm để làm môi trường 
phong phú nên được thay đổi thường xuyên 

để duy trì tính mới.

Đồ đạc trong nhà phải an toàn, phù hợp với 
loài và hợp vệ sinh.
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TẤT CẢ VỀ VIỆC LÀM GIÀU MÔI TRƯỜNG
Làm phong phú môi trường và hành vi đem 
đến những thách thức, cơ hội và sự kích 
thích phù hợp với loài, khuyến khích các 
hành vi tự nhiên và có động cơ mạnh mẽ 
được thể hiện.

Làm phong phú môi trường bao gồm việc 
cung cấp thường xuyên môi trường năng 
động, thách thức nhận thức và cơ hội xã 
hội.

Một môi trường phong phú sẽ thúc đẩy một 
loạt các hành vi bình thường mà động vật 
thấy là bổ ích, cũng như cho phép động 
vật phản ứng tích cực với các tác nhân gây 
căng thẳng tiềm ẩn. Ví dụ, cơ hội để ẩn 
nấp hoặc leo trèo trốn khỏi khách ghé thăm 
hoặc các thành viên có ưu thế hơn trong 
nhóm.

Làm phong phú môi trường về mặt hành 
vi là một cách để cải thiện chất lượng chăm 
sóc động vật nuôi nhốt bằng cách cung cấp 
các cấu trúc và thiết bị kích thích thúc đẩy 
các hành vi và phúc lợi tâm lý và sinh lý.

Làm phong phú môi trường là sự kích 
thích não bộ bằng môi trường vật chất và 
xã hội xunh quanh nó.

Chăn nuôi về hành vi là các khía cạnh vật 
chất để chăm sóc động vật nói chung nhằm 
duy trì phúc lợi tốt thông qua các nhiệm vụ 
chăn nuôi. Những hoạt động này sẽ bao 
gồm việc làm môi trường phong phú hành 
vi và môi trường cũng như huấn luyện động 
vật, kiểm tra sức khỏe và bảo trì chuồng 
trại. Tất cả các hoạt động này sẽ khuyến 
khích các hành vi phù hợp với loài.

TẠI SAO VIỆC LÀM PHONG PHÚ MÔI 
TRƯỜNG LÀ TỐT?
Động vật có sức khỏe tinh thần tốt sẽ hòa nhập với 
môi trường của chúng nhiều hơn, ít biểu hiện các 
hành vi hung hăng hoặc sợ hãi hơn và hài lòng hơn 
với môi trường xung quanh. Việc làm môi trường 
phong phú phải nhằm mục đích khuyến khích các 
hành vi tự nhiên và có định hướng mục tiêu sẽ hỗ trợ 
phúc lợi tinh thần tích cực nhất quán ở động vật bị 
nuôi nhốt.

LẦM TƯỞNG VỀ VIỆC LÀM PHONG PHÚ 
MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?
Việc làm giàu môi trường không thể thay thế cho 
thiết kế chuồng trại kém, chế độ ăn kém, thiếu chăm 
sóc sức khỏe hoặc bất kỳ hoạt động quản lý kém 
nào khác. Nó không nên được thiết kế để đánh 
lạc hướng con vật trong một khoảng thời gian 
ngắn. Điều này có thể dẫn đến thời gian hứng thú 
ngắn ngủi xen kẽ với thời gian dài buồn chán. Mặc 
dù nó là một khía cạnh quan trọng của phúc lợi động 
vật tích cực, nhưng nó không thể bù đắp cho việc bị 
chăm sóc dưới tiêu chuẩn dẫn đến phúc lợi kém.

Hỏi: Bạn có thể nghĩ ra 3 ý tưởng cho môi trường phong phú 
khác nhau cho một loài mà bạn chăm sóc không?
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Replicated by kind
permission of Wild

Enrichment. 

LẬP KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG LÀM  
PHONG PHÚ MÔI TRƯỜNG

Lập kế hoạch và đánh giá các hoạt động làm môi trường phong phú là một quá trình phải được 
thực hiện một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Thực hiện theo các bước trong bản đồ lộ trình để đảm 
bảo việc làm môi trường phong phú được lên kế hoạch, đánh giá và hiệu quả cho các loài động 
vật dự kiến.

Hỏi: Một số cân nhắc về tính an toàn của việc cung cấp quy định 
về môi trường phong phú là gì?

Nhân bản với sự 
cho phép của Wild 

Enrichment.



CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ CẦN XEM XÉT

Làm môi trường phong 
phú có phải là...

Một vật phẩm 
mới lạ?

Môi trường 
sống liên quan?

Thực phẩm  
dựa trên?

Dựa trên  
nhận thức?

Theo cảm 
quan?

Giao tiếp xã 
hội?

Rất nhiều thứ trong sở thú có thể được sử dụng để làm môi 
trường phong phú. Nhật ký, báo, dây thừng, quần áo cũ - hoặc 
thậm chí bạn có thể yêu cầu khách quyên góp những món đồ có 
thể sử dụng được. Luôn nhớ kiểm tra xem sản phẩm có an toàn 
cho động vật không trước khi sử dụng.

Các vật phẩm làm môi 
trường phong phú không 
cần đắt tiền và thường có 

thể tận dụng các vật liệu còn 
sót lại mà không phải trả 

thêm phí.

Giúp tổ chức các chương trình 
môi trường phong phú của bạn dễ 
dàng hơn bằng cách tạo một khu 
vực đặc biệt cho các công cụ môi 
trường phong phú, giúp tất cả các 

thành viên của nhân viên chăm 
sóc động vật dễ tiếp cận hơn.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU VIỆC LÀM MÔI 
TRƯỜNG PHONG PHÚ KHIẾN MỌI THỨ 
TRÔNG LỘN XỘN HƠN?

Luôn giải thích cho khách của bạn lý do tại sao các vật 
phẩm làm môi trường phong phú lại nằm trong chuồng 
động vật. Bạn thậm chí có thể thấy rằng khách tham quan 
không bận tâm đến một chút lộn xộn nhiều như bạn nghĩ. 
Đừng dọn ngay đống thức ăn lộn xộn vì nó khuyến khích 
động vật khám phá thêm. Hộp đựng thức ăn và chất nền 
có thể tạo ra một lượng nhỏ lộn xộn nhưng những hành vi 
bổ ích mà nó khuyến khích sẽ vượt xa cái giá phải trả của 
việc lộn xộn.



CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
Làm môi trường phong phú không phải là một sự thay thế cho một cuộc triển lãm tự nhiên và 
hình thức môi trường phong phú tốt nhất là nuôi động vật trong một môi trường tự nhiên. Việc làm 
môi trường phong phú sẽ có tác động lớn nhất đến phúc lợi động vật khi có sự kết hợp của các 
đặc điểm tự nhiên trong một khu chuồng trại và một chương trình môi trường phong phú các đối 
tượng mới lạ, đa dạng và liên quan đến việc luân chuyển các thiết bị.

Các đồ vật mới lạ được làm bằng vật liệu phi tự 
nhiên khuyến khích các hành vi tự nhiên như chơi 
và điều tra. Các đối tượng làm môi trường phong 
phú không nhất thiết phải trông tự nhiên để trở nên 
hữu ích.

Ví dụ bao gồm: bóng bommer, lốp xe, thùng, vòi 
cứu hỏa, những quả bóng đá cũ, xô, mùi hương  
(ví dụ: nước hoa).

Các đồ vật mới lạ làm bằng vật liệu tự nhiên 
khuyến khích các hành vi tương tự nhưng không làm 
thay đổi diện mạo tự nhiên của vỏ bọc.

Ví dụ bao gồm: khúc gỗ lớn, lông vũ, đống cành 
cây, dây thừng, cành đu đưa, khay nạp gỗ, bao tải, 
mùi hương (ví dụ: gia vị tự nhiên).

Chất nền luôn phải được sử dụng trong cả không 
gian bao quanh trong nhà và ngoài trời. Chúng phải 
càng tự nhiên càng tốt và phù hợp với loài đó. Luôn 
kiểm tra độc tính và theo dõi việc sử dụng. Đưa ra 
sự lựa chọn các chất nền khác nhau và sáng tạo với 
cách chúng được trình bày.

Ví dụ như: cát, lá, mùn, đất, giấy vụn, cỏ.

Trình bày thức ăn là rất quan trọng và cần khuyến 
khích các hành vi kiếm ăn tự nhiên như kiếm ăn, 
kiếm ăn xã hội, tìm kiếm, chăn thả hoặc các hành vi 
săn bắn.

Ví dụ như: thức ăn đựng trong xô đá, thức ăn giấu 
trong khúc gỗ, thức ăn giấu trong hộp các tông, thức 
ăn treo trên dây, thức ăn kebab, thức ăn rải rác, thức 
ăn giấu trong đống chất nền.
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TRÌNH BÀY THỨC ĂN NHƯ MỘT HÌNH 
THỨC LÀM PHONG PHÚ MÔI TRƯỜNG

Nhiều loài có động cơ mạnh mẽ để khám phá môi trường 
của chúng và sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để 
tìm kiếm hoặc tiêu thụ thức ăn trong tự nhiên.

Mong muốn thực hiện các hành vi định hướng thức ăn 
như kiếm ăn, săn bắn, rình rập, đào bới hoặc chăn thả là 
rất mạnh mẽ và tạo ra cảm giác bổ ích khi nhu cầu động 
cơ đó được đáp ứng.

Hãy nhớ!
Nếu thức ăn được đặt một cách 
đơn giản trong chuồng của con 
vật - trong bát hoặc ở cùng một 
nơi hàng ngày, con vật có thể 
trở nên buồn chán hoặc thất 

vọng vì chúng không thể thực 
hiện các hành vi kiếm ăn tự 

nhiên. Hãy luôn cung cấp thức 
ăn theo cách gần giống với 

cách con vật kiếm ăn tự nhiên 
trong tự nhiên khi có thể.

Ảnh của Jack Gradidge

Cung cấp thức ăn một cách đa dạng và thích hợp 
có thể đáp ứng các hành vi kiếm ăn tự nhiên của 
loài cụ thể và kích thích tinh thần và thể chất. 
Thức ăn được cung cấp trong các thiết bị làm môi 
trường phong phú phải là một phần của chế độ 
ăn uống hàng ngày để tránh cho ăn quá nhiều.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải xem 
xét hệ thống phân cấp xã hội hoặc động lực 
nhóm vì một số cá thể sẽ chiếm ưu thế hơn và 
lấy nhiều thức ăn hơn, không để lại đủ cho những 
cá thể phục tùng. Cung cấp thức ăn ở nhiều nơi 
có thể ngăn cản sự cạnh tranh, gây hấn và đánh 
nhau.

Dưới đây là một số hành vi kiếm ăn được thấy ở động vật. Động vật mà 
bạn chăm sóc thích thực hiện những hành vi kiếm ăn nào sau đây?

Kiếm ăn Rình rập Đánh bắt cá Cho ăn theo xã hội

Chăn thả Đào bới Tìm kiếm Đổ ra

Săn mồi một mình Săn bắt theo nhóm Ăn thân thịt
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LÀM MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ VÀ HỒ SƠ
Giá trị của thiết bị làm môi trường phong phú có thể thay đổi.

•  Khi được cung cấp lần đầu, giá trị mới lạ của việc làm môi trường phong phú có thể là lý do 
chính để các hành vi điều tra được thực hiện bởi động vật.

•  Sau khi lặp đi lặp lại, động vật có thể trở nên quen thuộc và có thể không còn thấy việc làm môi 
trường phong phú là kích thích hoặc cảm thấy có động lực để thể hiện hành vi mục tiêu của 
việc làm môi trường phong phú. 

•  Thời gian biểu, lịch trình không thể đoán trước và sự phức tạp ngày càng tăng của việc làm 
môi trường phong phú có thể giúp giảm thiểu thói quen.

Theo dõi những gì môi trường phong phú hiệu quả cho động vật của bạn là quan trọng. Nó cũng 
đảm bảo bạn không lặp lại một loại của môi trường phong phú quá thường xuyên, có nghĩa là 
nó không còn kích thích nữa. Việc ghi lại các phản ứng đến môi trường phong phú có thể cung 
cấp thông tin hữu ích như liệu một thiết bị có gây ra hành vi gây hấn hoặc bất thường hay không. 
Không phải lúc nào môi trường phong phú cũng có thể được cung cấp cho mọi con vật mỗi ngày, 
nhưng bằng cách thường xuyên ghi lại và xoay thiết bị nào được cung cấp và thời điểm, sẽ dễ 
dàng hơn để đảm bảo tất cả động vật trải nghiệm các kích thích phong phú thường xuyên nhất  
có thể.

TẠO MỘT NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ ĐƠN GIẢN THẬT 
DỄ DÀNG
Ví dụ về những gì cần ghi:
•  Ngày cung cấp môi trường phong phú (tính thời vụ có thể ảnh hưởng đến phản 

ứng). 
• Tên nhân viên (ghi lại các câu trả lời có thể mang tính chủ quan).
• Hình thức môi trường phong phú và nếu nó là mới hoặc lặp lại.
•  Phản ứng của động vật đối với môi trường phong phú (đó là tích cực, tiêu cực hay 

cả hai?) 
• Khoảng thời gian con vật tương tác với thiết bị.

Giám sát môi 
trường phong 
phú là quan 

trọng. Xem lại hồ 
sơ của bạn hàng 
tuần để đánh giá 
xem việc làm môi 

trường phong 
phú có thành 

công hay không.

Những gì cần ghi trong nhật ký:

•  Những hành vi mà bạn muốn 
phát huy tối đa ở loài đó. 

•  Những hành vi bạn muốn giảm 
thiểu ở loài đó. 

•  Vật liệu an toàn để sử dụng, 
tự nhiên, không tự nhiên, chất 
nền, khứu giác, thực phẩm.

•  Vật liệu cần tránh hoặc giám 
sát, ví dụ: khúc gỗ sắc nhọn, 
nhựa, thực vật có khả năng gây 
độc.

Thời gian biểu làm môi trường phong phú
Xếp hạng vào cuối ngày: 1- 5

1 = Hoàn toàn không sử dụng, 5 = thường xuyên sử 
dụng/thiết bị trống.

Ngày Loại hình môi 
trường phong 

phú

Xếp hạng

Thứ Hai Thiết bị cho ăn 5

Thứ Ba Bóng boomer 3

Thứ Tư Cột cào 4

Thứ Năm Thử mùi hương 1
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TÓM TẮT
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 nó cảm thấy 
có động lực để thực hiện. 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. Cách trình bày thức ăn cũng rất quan trọng, 
dựa trên thói quen kiếm ăn tự nhiên của loài đó.

Làm giàu môi trường là vô cùng quan trọng để khuyến khích các hành vi tự nhiên và phúc lợi tốt. 
Tuy nhiên, môi trường phong phú không phải là một sự thay thế cho một cuộc triển lãm tự nhiên. 
Việc làm môi trường phong phú rất dễ thực hiện và nên là một phần trong thói quen chăm sóc 
động vật hàng ngày của bạn. Nó sẽ giúp cung cấp sự lựa chọn và kiểm soát cho động vật đối với 
môi trường của nó và đặt ra những thách thức kích thích các hành vi tự nhiên và bổ ích. Việc môi 
trường phong phú không nên kích thích hoặc khuyến khích hành vi hung hăng quá mức và cần 
được theo dõi cẩn thận mọi lúc.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
• Lựa chọn và kiểm soát môi trường là rất quan trọng đối với động vật.
•  Tất cả các loài đều cần những kích thích có tính thách thức để ngăn chặn trạng thái tinh thần kém, 

chẳng hạn như buồn chán. 
•  Thật dễ dàng để thực hiện việc làm giàu môi trường vào thói quen hàng ngày của bạn với chi phí thấp.
•  Việc làm giàu môi trường không thể thay thế cho thiết kế chuồng trại kém, chế độ ăn kém, thiếu chăm 

sóc sức khỏe hoặc bất kỳ hoạt động quản lý kém nào khác.
• Việc làm giàu phải luôn được theo dõi cẩn thận để ngăn chặn những hành vi quá khích. 
• Luôn cung cấp đủ phong phú để ngăn chặn sự cạnh tranh.
•  Theo dõi quá trình môi trường phong phú của bạn thông qua nhật ký môi trường phong phú có thể 

được chia sẻ và sử dụng như một phần của việc lưu trữ hồ sơ của bạn.
• Giám sát việc làm môi trường phong phú để đảm bảo an toàn là điều tối quan trọng. 
• Việc môi trường phong phú nên nhằm mục đích kích thích các hành vi tự nhiên.

CÂU HỎI NHANH
 •  Làm phong phú môi trường động vật là gì? Xác định việc làm phong phú về môi trường 

và hành vi.
 •  Liệt kê 5 lý do tại sao bạn nên làm phong phú về môi trường và hành vi. 
 • Làm phong phú môi trường không là gì?

•  Mô tả cách bạn có thể cung cấp thức ăn môi trường phong phú có định hướng cho hai loài 
trong vườn thú của bạn. Liệu món đồ làm giàu môi trường này có còn hiệu quả nếu không 
sử dụng thức ăn?

 •  Bạn có thể nghĩ ra những ý tưởng môi trường phong phú mà bạn có thể sử dụng cho 
những loài mà bạn chăm sóc không? Bạn cân nhắc những yếu tố nào khi quyết định sử 
dụng các công cụ môi trường phong phú?

 •  Bạn nên giám sát những hoạt động nào khi cung cấp quy định về môi trường phong 
phú? 

 •  Làm thế nào bạn có thể ghi lại và đánh giá việc làm môi trường phong phú mà bạn 
đang cống hiến?
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CÁC HOẠT ĐỘNG
BẠN ĐÃ ĐƯỢC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN MỘT CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẢM BẢO CHO BA CON GẤU. TẠO MỘT NHẬT KÝ LÀM GIÀU 
SẼ GIÚP BẠN THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ MÀ BẠN 
CUNG CẤP. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC:

 •  NHỮNG LOÀI GẤU NÀY ĐÒI HỎI NHỮNG NHU CẦU CỤ THỂ NÀO? XEM XÉT CẢ CƠ CHẾ 
BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI THÚC ĐẨY NHU CẦU HÀNH VI CỦA LOÀI NÀY.

 • BẠN MONG ĐỢI NHỮNG HÀNH VI TỰ NHIÊN NÀO TỪ LOÀI NÀY?
 •  BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ LÂU DÀI NÀO TRONG KHU VỰC 

BAO QUANH ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH VI TỰ NHIÊN? SUY NGHĨ VỀ CHẤT NỀN, 
NƠI ẨN NÁU, LEO TRÈO VÀ SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ 

 •  BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP NHỮNG THIẾT BỊ LÀM GIÀU NÀO TRONG KHU VỰC CHUỒNG 
NHỐT ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH VI TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI? HÃY 
NGHĨ VỀ CÁC CƠ HỘI ĐÀO BỚI, KIẾM ĂN, GIAO TIẾP XÃ HỘI, KHÁM PHÁ VÀ VUI CHƠI

 •  BẠN SẼ GIÁM SÁT VIỆC LÀM MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ NÀY NHƯ THẾ NÀO?
 •  BẠN ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC LÀM MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ NÀY CÓ 

THÀNH CÔNG HAY KHÔNG?
 •  BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG BẤT KỲ CÂN NHẮC MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ NÀO TRONG SỐ 

NÀY CHO CÁC ĐỘNG VẬT KHÁC KHÔNG?
 •  NHÂN VIÊN SỞ THÚ NÀO CẦN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NHỮNG CÔNG CỤ MÔI TRƯỜNG 

PHONG PHÚ NÀY ĐỂ GIÚP ĐẢM BẢO CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN?

HỔ LÀ NHỮNG KẺ RÌNH RẬP TẬP TRUNG, DÀNH HÀNG GIỜ 
ĐỂ RÌNH RẬP CON MỒI VÀ SAU ĐÓ TÍCH CỰC SĂN CHÚNG 
VỚI CƠ BẮP KHỎE MẠNH, MÓNG VUỐT SẮC NHỌN VÀ BỘ 
HÀM KHỎE. HỔ SẼ ĂN TRUNG BÌNH MỘT BỮA LỚN MỖI TUẦN. 
PHÁT TRIỂN MỘT CHƯƠNG TRÌNH LÀM MÔI TRƯỜNG PHONG 
PHÚ THEO ĐỊNH HƯỚNG THỰC PHẨM CHO HỔ ĐỂ CÓ THỂ 
GIÚP CUNG CẤP CÁC BẢN NĂNG VÀ HÀNH VI SĂN BẮT ĐÓ.

 •  NẾU SỞ THÚ CỦA BẠN NUÔI MỘT LOÀI MÈO LỚN, CHÚNG HIỆN ĐƯỢC CHO ĂN NHƯ 
THẾ NÀO? BẠN CÓ NGHĨ RẰNG ĐIỀU NÀY ĐÁP ỨNG CÁC HÀNH VI KIẾM ĂN CỤ THỂ 
CỦA CHÚNG KHÔNG? XEM XÉT TẦN SUẤT VÀ SỐ LƯỢNG HỔ ĐƯỢC CHO ĂN CŨNG 
NHƯ CÁCH TRÌNH BÀY.

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH VI SĂN BẮT TRONG ĐIỀU KIỆN 
NUÔI NHỐT?

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ KHUYẾN KHÍCH VIỆC SỬ DỤNG CƠ BẮP CỦA HỔ KHI 
ĐƯỢC CUNG CẤP THỨC ĂN TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT?

 •  BẠN NGHĨ MÌNH NÊN CHO HỔ ĂN BAO LÂU MỘT LẦN VÀ CÓ NÊN CHO CHÚNG ĂN 
LUÔN VÀO CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM TRONG NGÀY/TUẦN KHÔNG?


