
LINGKUNGAN 
DALAM KURUNGAN
Desain Kandang/Enklosur, Pengelolaan dan 
Pemeliharaan untuk Kesejahteraan Satwa.



DESAIN ENKLOSUR, 
PENGELOLAAN & PEMELIHARAAN

MAKSUD
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang:

• Pembatasan yang dihadapi satwa di lingkungan dalam kurungan dan cara mengatasinya.
•  Pentingnya menyediakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis yang

khas untuk masing-masing spesies.
•  Bagaimana menggunakan informasi untuk memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang

baik untuk setiap hari dan sepanjang hidup satwa.

TUJUAN
•  Ketahuilah bahwa desain kandang harus memenuhi

kebutuhan khusus spesies dan memungkinkan seekor
hewan melakukan berbagai perilaku.

•  Mengidentifikasi mengapa parameter non-fisik
seperti kelembapan, suhu dan cahaya penting untuk
kesejahteraan hewan yang positif dalam suatu lingkungan.

•  Mengidentifikasi infrastruktur kandang yang sesuai dan
mengenali hubungannya dengan kesejahteraan hewan.

•  Mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan dan
pemeliharaan harian dapat mendukung kesejahteraan
hewan yang baik.

PEMIKIRAN
•  Sebuah fasilitas harus menyediakan lingkungan yang

khas dan sesuai untuk masing-masing spesies dan dapat
memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku satwa untuk
mencapai kesejahteraan yang optimal.



PEMBATASAN DI DALAM KURUNGAN
Satwa telah beradaptasi secara fisik dan perilaku untuk hidup dalam kondisi lingkungan tertentu. 
Kita harus mempertimbangkan cara-cara di mana kita dapat meniru habitat alami suatu spesies dan 
bagaimana enklosur dapat berbeda dari cara tersebut. Kita harus pertimbangkan apa yang bisa diubah 
atau ditambahkan untuk membuat enklosur/kandang lebih menyerupai habitat alami. Jika suatu 
spesies hidup di medan yang bervariasi, beri mereka substrat yang berbeda. Jika suatu spesies hidup 
di pohon, beri mereka pohon, cabang, dan tali untuk didaki dan dijelajahi. Jika suatu spesies hidup di 
iklim tropis, mereka akan membutuhkan panas dan kelembaban untuk berkembang.

Lingkungan dalam kurungan akan selalu memiliki keterbatasan dalam hal meniru lingkungan alami satwa 
karena kami tidak dapat mengakomodasi semua kompleksitas yang tersedia di alam. Terkadang tidak 
mungkin untuk mengakomodasi berbagai perilaku alami, misalnya, satwa yang bermigrasi setiap tahun 
atau satwa dengan strategi berburu yang rumit dibatasi oleh keterbatasan dalam kurungan. Satwa telah 
mengembangkan keterampilan dan perilaku khusus untuk bertahan hidup dan berkembang, tetapi 
lingkungan kebun binatang tidak selalu memungkinkan perilaku ini dipertunjukkan. Inilah sebabnya 
mengapa penting untuk menilai apakah habitat yang sesuai dapat dibuat, dan kebutuhan perilaku suatu 
spesies dapat terpenuhi, sebelum spesies tersebut dipelihara [dalam kontekst kebun binatang].

Jika perilaku satwa dibatasi karena lingkungan yang tidak sesuai, satwa dapat menjadi frustrasi yang 
kemudian akan menurunkan standar kesejahteraan bagi satwa tersebut. Bagaimana cara Anda mengelola 
dan mengimbangi pembatasan terkait kondisi kurungan setiap hari yang dapat menentukan apakah seekor 
satwa mengalami kesejahteraan yang baik atau buruk. Dengan pemikiran dan pertimbangan khusus untuk 
masing-masing spesies, sebagian besar kebutuhan individu dapat dipenuhi di dalam kurungan, yang 
memungkinkan mereka untuk tetap berkembang.

Lingkungan 
mana yang 

menurut Anda 
menawarkan 

kesejahteraan 
yang lebih baik, 
dan mengapa?
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DASAR DESAIN KANDANG
Penyediaan infrastruktur lingkungan dan pengayaan di lingkungan satwa dalam kurungan 
memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan standar kesejahteraan yang tinggi dan 
dalam mempromosikan kesejahteraan satwa. Lingkungan ini harus bertujuan untuk meningkatkan 
keragaman perilaku dan mendukung pengalaman yang menyenangkan sepanjang hidup satwa.

Semua satwa dalam perawatan Anda 
harus berada di tempat tinggal yang: 

1. Memenuhi kemampuan kognitif satwa.
2.  Memenuhi kebutuhan sosial satwa 

dengan tepat.
3.  Mendorong perilaku yang alami, 

bermanfaat dan aktif.
4.  Mempertimbangkan kesehatan dan 

keselamatan setiap saat.
5.  Menawarkan lingkungan yang menarik, 

merangsang dan dinamis.

Lingkungan satwa harus mencakup hal-hal berikut: 
• Desain kandang/enklosur, ukuran dan tata letak khusus untuk kebutuhan spesies.
•  Lokasi yang tepat di dalam kebun binatang/fasilitas, misalnya, satwa sensitif atau gelisah yang terletak

di bagian dalam kebun binatang/fasilitas dengan tingkat kebisingan dan gangguan yang minimal.
•  Penyediaan tempat perlindungan, tempat sunyi bagi satwa untuk bersembunyi dan penghalang visual

antara publik dan individu. Enklosur/kandang tidak boleh terlihat dari semua sisi.
• Perabot dan pengayaan yang mendorong dan mempromosikan perilaku dan aktivitas alami.
•  Ruang dan dimensi yang memungkinkan untuk menjauh dari ancaman atau gangguan yang dirasakan

Peluang untuk berinteraksi sosial yang mempromosikan perilaku damai dan meminimalkan interaksi
agresif seperti perkelahian juga harus didorong dalam desain.

•  Lingkungan akuatik dan penyediaan air yang tepat dan berkualitas tinggi, khusus untuk kebutuhan
spesies.

•  Ketentuan keamanan infrastruktur yang mempromosikan pengalaman yang aman bagi satwa dan staf
perawatan.

Sebuah enklosur/kandang harus dinilai 
secara teratur untuk memeriksabila terus 
mendukung standar kesejahteraan yang 
baik bagi individu di dalamnya, atau perlu 
diubah.

Jika Anda menemukan bahwa ada 
masalah, tanyakan apakah ada yang dapat 
Anda lakukan untuk memperbaikinya. 
Menambahkan dahan, tumpukan substrat, 
atau mengubah tingkat suhu/kelembaban 
dapat berdampak besar tanpa harus 
mendesain ulang seluruh enklosur. 

T. Apakah semua enklosur di fasilitas Anda memenuhi kriteria yang dijelaskan?
Perubahan apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki enklosur?
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PENTINGNYA MEMAHAMI KEBUTUHAN KHUSUS SPESIES MASING MASING 
UNTUK DESAIN ENKLOSUR/KANDANG DAN PENGELOLAANNYA

•  Spesies yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada biologi dan
perilakunya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kesejahteraan satwa akan terganggu.

•  Memahami kebutuhan spesies tertentu berarti Anda dapat memastikan persyaratan fisik dan
perilakunya terpenuhi. Pertimbangkan kebutuhan individu juga karena mereka mungkin memerlukan
modifikasi tertentu berdasarkan usia/kesehatan/preferensi dan suasana hati individu.

•  Meneliti karakteristik lingkungan yang mendukung kebutuhan khas masing masing spesies harus
menjadi fokus utama dari semua enklosur/kandang dan desain lingkungan. Inspirasi bisa diambil dari
habitat liar.

Kebutuhan spesies  
(dan kebutuhan-kebutuhan 

individu) dapat berubah 
setiap hari, bulanan, 

atau musiman. Enklosur 
harus menawarkan pilihan 

yang mengakomodasi 
perubahan ini.

Menyediakan pilihan 
lingkungan yang mendorong 

rasa ingin tahu dan 
keterlibatan serta akses ke 
unsur alami sangat penting 
untuk pengelolaan satwa 

yang baik.

Praktek pengelolaan satwa 
harus mempertimbangkan 

kebutuhan individu 
berdasarkan faktor-faktor 

seperti usia satwa, kelamin, 
musim dan preferensi 

individu.

Spesies arboreal seperti owa-owa dan 
koala secara fisik dan perilaku telah 
beradaptasi untuk menghabiskan 
sebagian besar waktunya di pohon. 
Mereka adalah penghuni kanopi 
sehingga mendapat manfaat dari 
enklosur/kandang yang memungkinkan 
mereka menjelajah di ketinggian kanopi.

Teliti spesies Anda dengan cermat untuk 
menemukan informasi terbaru berbasis 
bukti tentang kebutuhan biologis dan 
perilaku mereka.

T: Apakah Anda tahu kebutuhan biologis dan 
perilaku satwa yang Anda rawat?
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APAKAH UKURAN BENAR-BENAR PENTING?

Semua tempat tinggal harus dirancang untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk perilaku 
normal dan yang menyenangkan. Area dalam bangunan dan area untuk waktu malam, serta 
fasilitas karantina atau fasilitas sementara yang digunakan untuk menampung satwa, juga 
harus menyediakan ruang bagi individu untuk melakukan repertoar perilaku alami mereka.

Walaupun ukuran enklosur/kandang itu penting, menggunakan ruang secara efektif sangat 
penting. Memaksimalkan area yang tersedia melalui pemanfaatan ruang vertikal dan horizontal 
dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi satwa untuk bereksplorasi. Struktur panjat, platform 
yang ditinggikan, tempat bertengger, batu dan tali (jika sesuai) adalah berbagai cara untuk 
memanfaatkan ruang.

Anda perlu mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan satwa di tempat yang disediakan.

Ruang yang disediakan harus memungkinkan ekspresi perilaku dan gerakan alami setiap saat, 
sambil memberikan rasa aman dan nyaman bagi satwa. hal ini akan meningkatkan kesehatan 
perilaku dan psikologis. Adalah kompleksitas enklosur/kandang bersamaan dengan ruang yang 
tersedia yang menjadi penting untuk memastikan keadaan kesejahteraan satwa yang positif.

Apakah spesies tertentu 
teritorial? Apakah ia memiliki 
wilayah jelajah yang luas di 

alam liar? Jika ya, ruang yang 
besar adalah penting. Beberapa 

spesies karnivora memiliki 
wilayah jelajah yang luas, dan 
ukuran enklosur/kandang yang 
tidak tepat dapat memiliki efek 

buruk pada kesejahteraan 
satwa, termasuk timbulnya 

stereotip.

Apakah spesies tertentu 
suka menggali dan menggali 
terowongan bawah tanah? 

Dalam hal ini, penyediaan substrat 
dan kesempatan menggali adalah 
penting, terutama karena beton 
tidak muncul di alam. Misalnya, 

anjing padang rumput dapat 
menggali jaringan terowongan 

yang luas. Jika tidak diberi 
kesempatan ini, ia bisa frustrasi 

dan stres bisa muncul.

Apakah spesies tertentu 
hidup di pohon dan di dasar? 

Ruang yang tersediaharus 
memungkinkan untuk gerakan 

horizontal dan vertikal. Simpanse 
menikmati aktivitas yang tinggal 

di dasar dan waktu di pepohonan 
(pergerakan arboreal di seluruh 
enklosur/kandang itu penting). 
Jika tidak disediakan keduanya 

hal ini dapat mengganggu 
kesejahteraan.

Enklosur/kandang dengan ukuran yang sesuai untuk jumlah dan spesies satwa yang akan diakomodasi 
juga penting ketika menampung kelompok satwa sosial bersama-sama. Setiap individu di dalam enklosur/
kandang mungkin memiliki area khusus yang merasa dimilikinya, itulah sebabnya mengapa menawarkan 
pilihan seperti beberapa akses berbeda untuk masuk ke area dalam ruangan [holding] adalah penting. 
Ukuran dan bentuk enklosur/kandang harus memungkinkan pelarian individu dari konflik atau agresi apa 
pun dan harus menawarkan ruang yang cukup sehingga semua individu memiliki berbagai pilihan.
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AKOMODASI & DESAIN LAYOUT

PERABOTAN

Penambahan perabotan khusus untuk 
masing-masing spesies di dalam 
enklosur penting untuk kompleksitas dan 
pemanfaatan ruang. Platform, bingkai 
panjat, jaring kargo, tali, dahan, kotak 
sarang, fitur air, tumpukan substrat, tempat 
sarang, batu, perlindungan dan tiang cakar 
dapat ditambahkan ke enklosur/kandang 
jika telah dipastikan bahwa spesies tersebut 
akan mendapat manfaat dari penambahan 
tersebut. Setelah perabotan/sudah berada 
di dalam enklosur/kandang, perabotan 
tersebut sebaiknya dapat dipindahkan 
sesekali. Hal ini akan mendorong lebih 
banyak perilaku investigasi melalui 
perubahan lingkungan tanpa harus 
membayar perabotan baru.

Apakah satwa Anda dikurung 
di dalam ruangan pada 

malam hari? Apakah mereka 
harus dikurung malam? 

Satwa di dalam kurungan sering 
menghabiskan lebih banyak 
waktu di dalam bangunan 
mereka [holding] daripada 
di enklosur/kandang yang 

menghadap publik. Sebuah 
kandang dalam ruangan 

[holding] harus menyediakan 
semua kebutuhan perilaku 

sebanyak enklosur/kandang 
luar.

TEMPAT BERLINDUNG

Tempat perlindungan adalah suatu tempat di mana satwa dapat 
bersembunyi dari publik atau satwa lain. Tempat berteduh/shelter 
adalah tempat yang menawarkan perlindungan dari cuaca. 
Tempat perlindungan harus tersedia setiap saat dan cocok untuk 
spesies dan jumlah satwa di dalam enklosur/kandang. Beberapa 
tempat perlindungan mungkin diperlukan jika ada banyak satwa, 
atau pengelompokan sosial yang rumit. Anda harus menyediakan 
perlindungan bagi satwa Anda dari pengunjung, baik dengan 
penghalang visual (tanaman tinggi atau penghalang bambu di 
luar enklosur/kandang sangat baik untuk ini) atau ruang dalam 
[holding] di mana mereka dapat mundur/sembunyi.

Kehadiran pengunjung yang berlebihan dapat menjadi pemicu 
stres bagi satwa di dalam kurungan sehingga memberi mereka 
pilihan untuk tidak terlihat sangat penting. Tempat berlindung  
atau tempat berteduh harus selalu melindungi dari cuaca  
ekstrem, memberikan satwa atau kelompok pilihan untuk 
berlindung dari hujan lebat atau angin dan menawarkan  
naungan dari matahari juga.

TEMPAT PERSEMBUNYIAN 
- SATWA JUGA MENYUKAI

PRIVASI!
Tempat perlindungan atau 
tempat berteduh harus menjadi 
tempat istirahat yang nyaman di 
mana satwa dapat bersembunyi 
jika mereka mau. Kotak sarang, 
batang/pohon berlubang, 
penanaman vegetasi lebat, 
sarang bawah tanah, dan area di 
dalam adalah contoh yang baik.

Substrat: Penting untuk menyediakan substrat yang sesuai untuk lantai  
enklosur/kandang. Bahan alas tidur seperti jerami dapat memperkaya dan 
memberikan kenyamanan bagi satwa. Menyediakan substrat alami seperti alas 
dalam juga dapat bermanfaat, terutama untuk spesies tertentu seperti primata. 
Beberapa satwa suka menggali, membuat terowongan, membangun sarang  
atau hanya beristirahat di tempat tidur yang empuk. Satwa suka merasa  
nyaman seperti kita! Jika spesies yang termotivasi untuk melakukan  
perilaku ini tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikannya,  
frustrasi dapat terjadi.
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.

PARAMETER LINGKUNGAN NON-FISIK

Satwa telah berevolusi untuk hidup dalam kondisi atau 
parameter lingkungan tertentu. Mereka bisa menjadi 
frustrasi atau stres jika mereka tidak diberikan kondisi 
yang tepat. Suhu, kelembaban, dan siklus pencahayaan 
yang tidak tepat semuanya dapat berdampak pada 
kesejahteraan satwa.

Pertimbangkan hal berikut untuk satwa yang Anda rawat:
Suhu dan Kelembaban: Pemantauan suhu dan kelembaban di  
enklosur/kandang secara teratur sangat penting untuk memastikan kebutuhan spesies terpenuhi 
dan kesejahteraan terjaga. Tidak cukup hanya memberikan sebuah tingkat pemanasan, 
pencahayaan dan kelembaban, tetapi perlu dipantau terus untuk memastikan tingkat tersebut 
sesuai dengan kebutuhan spesies. Hal ini dapat dilakukan melalui pencatatan data dan harus 
dicatat dalam buku harian. Spesies yang ditempatkan di luar membutuhkan perlindungan dari 
stres dingin dan stres panas. Akses ke tempat perlindungan yang sesuai, daerah teduh, lubang, 
vegetasi lebat, kubangan dan kolam harus diberikan untuk memastikan ada beberapa pilihan 
untuk perlindungan terhadap unsur-unsur tersebut. Menyediakan gradien suhu dan kelembaban 
penting untuk memungkinkan memberikan satwa pilihan.
Fotoperiodisme adalah respons organisme terhadap perubahan musiman dalam panjang hari. 
Untuk beberapa satwa, siklus musiman dan panjang fotoperiode dapat bertindak sebagai isyarat 
reproduksi yang akan menentukan waktu perkembangbiakan musiman. Hibernasi / mati suri, 
perubahan makan dan persyaratan lingkungan semuanya dipengaruhi oleh siklus musiman dan 
fotoperiode dan ini harus diperhitungkan saat mengelola enklosur/kandang untuk memastikan 
kondisi yang sesuai telah disediakan.
Tingkat dan siklus pencahayaan harus sesuai untuk spesies tersebut. Sinar ultraviolet (UVA 
dan UVB) perlu diberikan untuk reptil, amfibi, dan beberapa primata (dengan burung nuri yang 
membutuhkan UVB). Tingkat UV harus diperiksa dengan meteran untuk memastikan intensitas 
sinar UV sudah sesuai untuk spesies dan adanya gradien. Siklus pencahayaan harus mewakili 
periode cahaya 24 jam penuh yang biasanya ditemui spesies di alam liar. Perhatikan lampu yang 
mungkin dibiarkan menyala semalaman dan cobalah untuk meminimalkan dampaknya pada 
satwa.
Ventilasi sangat penting untuk kesejahteraan yang baik. Ventilasi yang tidak tepat dan kualitas 
udara yang buruk dapat menyebabkan stres termal dan kesehatan yang buruk. Kaca dan 
penghalang transparan sering mengurangi ventilasi dan aliran udara.

Panda merah hidup menyendiri 
kecuali selama musim kawin. 

Perubahan cepat dalam 
fotoperiode, atau panjang hari, 

setelah titik balik matahari 
musim dingin memulai musim 

kawin ini.
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DESAIN ENKLOSUR - MENGELOLA INTERAKSI SOSIAL
Interaksi sosial sama pentingnya bagi beberapa satwa seperti halnya bagi manusia. Beberapa 
satwa berkembang dalam hubungan sosial. Misalnya, banyak spesies primata sangat 
bersosialisasi, membentuk hubungan dekat dengan individu tertentu yang menciptakan perilaku 
yang menyenangkan seperti bermain, grooming, dan kawin. Ada banyak contoh lain di alam liar 
dari pilihan sosial di berbagai spesies.

Satwa sosial harus selalu dipelihara dalam kelompok sosial yang sesuai, dengan ukuran, 
struktur dan komposisi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Isolasi satwa yang 
biasanya hidup dalam kelompok keluarga, kawanan atau kawanan harus selalu dihindari. Namun, 
seperti kita, satwa terkadang bisa berkelahi, jadi desain kandang juga harus memberi ruang dan 
kesempatan bagi satwa untuk melarikan diri dari konflik apa pun di antara mereka dan untuk dapat 
memilih kapan dan dengan siapa mereka bersosialisasi.

ENKLOSUR SOSIAL DAN PERTIMBANGAN PENGELOLAAN
1. MEMBERIKAN PILIHAN
Harus ada ruang yang cukup dengan kompleksitas lingkungan yang memungkinkan satwa memilih 
dengan siapa mereka bersosialisasi dan melakukan perilaku sosial yang normal. Desain fasilitas 
harus memberikan staf perawatan satwa pilihan tentang bagaimana mereka mengelola satwa, mis. 
kandang-kandang yang satu tersambung dengan yang lain, enclosur/kandang tambahan dan 
sarana untuk memindahkan satwa dengan aman di antara mereka.

2. MENCIPTAKAN RUANG AMAN
Enklosur harus dapat mengakomodasi isolasi yang diperlukan untuk perlindungan. Misalnya, betina 
yang akan melahirkan. Hal ini dapat mengurangi potensi risiko pada anak-anak mereka. Ruang 
aman juga memungkinkan individu untuk mundur jika mereka merasa terancam atau rentan dalam 
kelompok sosial yang besar.

3. MENYEDIAKAN DESAIN ENKLOSUR YANG COCOK
Seekor satwa harus dapat menjauh dari anggota kelompok dalam interaksi negatif. Misalnya, 
bentuk melingkar dapat mencegah individu bawahan terjebak di sudut.

4.  PERTIMBANGKAN KEBUTUHAN 
INDIVIDU
Individu memiliki kebutuhan yang berbeda,  
misalnya, beberapa mungkin kurang bergerak 
atau memiliki kondisi kesehatan yang tidak  
dimiliki satwa lain dalam kelompok. Semua  
kebutuhan ini harus dipikirkan.

Studi Kasus: Simpanse sangat sosial dan seperti 
manusia memiliki struktur sosial yang sangat kompleks. 
Mereka juga mirip dengan manusia dalam struktur sosial 
mereka melibatkan teman, musuh, dan pertempuran 
untuk kekuasaan. Kemampuan untuk memilih dengan 
siapa berinteraksi sangat penting untuk membantu 
membentuk struktur kelompok yang stabil, terikat, tetapi 
hierarkis. Hal ini dapat dikelola dengan pertimbangan 
yang cermat dari hierarki sosial. Simpanse tidak boleh 
ditempatkan sendiri.
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CONTOH: INTERAKSI SOSIAL YANG 
KOMPLEKS PADA SIMPANSE

Simpanse dapat hidup, makan, berburu, 
dan bermain bersama dalam kelompok 
hingga 20 atau 30 individu. Struktur sosial 
mereka menciptakan komunitas yang 
aman yang lebih terlindungi dari pemangsa 
dan dapat menjaga sumber daya bersama 
dengan lebih baik.

Bayi simpanse dibesarkan oleh 
induknya dan memiliki hubungan 
dekat dengan betina dan saudara 

kandung yang lebih tua, yang sering 
membantunya dengan perawatan.

Simpanse hidup dalam 
kelompok sosial fission-
fusion yang merupakan 

pola pengelompokan sosial 
di mana individu dapat 
membentuk kelompok-

kelompok kecil sementara 
(juga disebut sub-kelompok) 
yang anggotanya termasuk 
dalam komunitas yang lebih 
besar dengan keanggotaan 

yang stabil. Bisa ada 
pergerakan yang mengalir 
antara subkelompok dan 

komposisi maupun ukuran 
kelompok yang menandakan 

dapat sering berubah.

Simpanse dapat memiliki 
preferensi dengan siapa 

mereka bergaul dan 
memilih pertemanan.

Banyak kelompok yang lebih kecil 
memiliki satu jantan dominan dan 

kelompok yang lebih besar mungkin 
memiliki beberapa ekor jantan 

dominan. Di simpanse jantan adalah 
dominan terhadap betina.

Jika induk simpanse jatuh 
sakit, saudara yang lebih 
tua atau betina lain dalam 

kelompok akan sering 
merawat keturunan ibu 

yang sakit.

Ibu dan anak jantan 
biasanya memiliki 

ikatan seumur hidup, 
seperti halnya individu 
lain dalam kelompok 

sosial yang luas.

Jantan akan tetap 
dalam komunitas 
kelahiran mereka 

sementara perempuan, 
pada umumnya, akan 

beremigrasi pada masa 
remaja. Oleh karena 
itu, simpanse jantan 

dalam suatu komunitas 
lebih mungkin 

berkerabat satu sama 
lain daripada betina.



AKOMODASI & DESAIN LAYOUT

Keamanan & Pemeliharaan

Tindakan pencegahan keamanan sangat penting untuk kesejahteraan satwa, staf, dan 
pengunjung. Jika seekor binatang melarikan diri, ia mungkin terluka atau bahkan terbunuh 
ketika ada upaya untuk menangkapnya. Sangat penting bagi Anda untuk mengambil tindakan 
pencegahan keselamatan yang penting saat mempertimbangkan desain dan pengelolaan 
enklosur. Keamanan untuk staf perawatan satwa dan satwa itu sendiri harus mendapat 
pertimbangan yang sama.

•  Memastikan semua staf mengetahui di mana setiap anggota bekerja dan membawa perangkat 
komunikasi mis. ponsel atau radio dua arah.

•  Memastikan pintu kandang selalu terkunci dengan aman dan sebaiknya memiliki sistem masuk 
dua pintu yang terbuka ke dalam untuk mencegah satwa melarikan diri.

•  Kandang yang menampung satwa yang berpotensi berbahaya harus memiliki area penahan 
dengan pintu geser yang dioperasikan dari luar untuk memungkinkan pergerakan yang aman 
bagi perawatan veteriner, intervensi dan pengelolaan lainnya. Mereka juga harus memiliki 
jendela pengamatan untuk melihat ke dalam bangunan sehingga staf dapat memeriksa apakah 
satwa-satwa itu aman dan tidak melarikan diri ke koridor layanan sebelum masuk.

•  Jika Anda terlibat dalam acara interaksi satwa (pertunjukan), pastikan Anda melakukan 
penilaian risiko secara teratur dan memeriksa protokol keselamatan.

•  Kandang harus dirancang untuk akses staf sehingga dapat dipelihara secara teratur, 
melindungi satwa dari cedera dan diperiksa secara teratur.

•  Kandang harus dirancang untuk memungkinkan intervensi veteriner atau manajemen yang 
aman.

•  Keamanan dan stabilitas tiang pagar, kawat, pintu, gerbang, kunci dan rumah perlu dinilai 
secara teratur untuk tanda-tanda keausan/kerusakan dan apakah mereka membutuhkan 
perbaikan/penggantian.

•  Pastikan jarak penghalang pengunjung cukup jauh sehingga pengunjung tidak dapat 
berinteraksi dengan satwa.

Penggunaan panjatan kompleks yang memanfaatkan 
 ketinggian dan ruang.

Keamanan yang tidak tepat, jarak penghalang 
pengunjung perlu lebih lebar.
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN
Peraturan kesehatan dan keselamatan yang buruk dapat berdampak 
pada kesejahteraan satwa. Mengelola satwa liar bisa berbahaya sehingga 
keselamatan Anda dan satwa adalah yang paling penting. Kandang yang 
dirancang dengan buruk dapat menyebabkan cedera pada satwa (atau staf 
perawatan), dapat memungkinkan satwa untuk melarikan diri dengan mudah, 
atau mengharuskan mereka untuk ditutup di dalam pada malam hari yang 
membatasi akses mereka ke lingkungan yang sesuai setiap saat. Kandang 
yang baik akan mempertimbangkan kesehatan fisik, kesejahteraan dan 
keselamatan satwa dan penjaganya setiap saat.

Apa saja elemen desain kandang yang harus dipertimbangkan 
untuk keselamatan manusia dan satwa?

•  Batas perimeter yang efektif mencegah akses yang tidak diijinkan oleh manusia dan satwa liar. 
Itu juga dapat membantu mencegah pelarian di luar kebun binatang, jika seekor binatang 
keluar dari kandangnya.

•  Penghalang pembatas kandang yang baik akan memastikan jarak yang aman antara 
pengunjung dan kandang tetap terjaga, dan akan mencegah interaksi satwa/pengunjung.

•  Bahan yang digunakan di dalam enklosur harus aman dan tidak beracun bagi satwa (misalnya 
tanaman, benih, cat, karet, air olahan) dan mudah dibersihkan untuk kebersihan yang baik.

•  Tempat tinggal satwa harus aman dari banjir, kelembaban, kebakaran, dan memberikan 
perlindungan yang sesuai dari efek bencana alam dan unsur-unsurnya.

•  Penghalang harus sesuai dengan kemampuan fisik satwa. Misalnya, pagar harus digali ke 
dalam tanah untuk satwa yang menggali dan pohon yang dekat atau di dalam enklosur harus 
diperiksa secara teratur untuk mencegah pelarian. Parit harus cukup lebar untuk mencegah 
penyeberangan tetapi memiliki kemiringan yang landai di sisi satwa dan ketinggian vertikal 
yang sesuai di sisi umum untuk mencegah meloloskan diri. Substrat lunak harus ditambahkan 
ke parit vertikal untuk membantu mencegah cedera dan juga harus memberikan kesempatan 
untuk naik kembali ke dalam enklosur.

•  Desain dan tata letak kandang harus mencegah penyebaran patogen dan parasit menular. Hal 
ini dapat dibantu dengan memastikan pembuangan limbah yang efektif dan drainase air 
limbah yang baik dan aman.

•  Pemeliharaan kandang yang aman dan terjamin harus selalu
memungkinkan, serta intervensi veteriner yang sesuai dan
prosedur manajemen lainnya oleh personel yang
berwewenang.

•  Jika utilitas eksternal seperti air dan listrik diandalkan
untuk parameter lingkungan, fasilitas cadangan harus
tersedia dan inspeksi serta pemeliharaan rutin harus
dilakukan.

Ingat!
Keselamatan adalah Penting. 

Pertimbangkan perbaikan 
apa yang dapat Anda lakukan 
untuk prosedur kesehatan dan 
keselamatan saat ini di kebun 

binatang/fasilitas Anda.
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PEMBERSIHAN AKOMODASI SATWA
Protokol pembersihan yang buruk atau tidak benar dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan 
satwa. Misalnya, menggunakan produk beracun untuk membersihkan kandang dapat menyebabkan 
pengalaman yang tidak menyenangkan, perilaku abnormal, dan dapat menyebabkan penyakit. Sangat 
penting untuk memastikan tingkat pembersihan kandang yang seimbang dengan kebutuhan untuk 
menjaga lingkungan yang aman dan alami. Terkadang 'berantakan' lebih disukai oleh satwa sehingga 
keseimbangan antara pembersihan dan sedikit berantakan dapat bermanfaat.

KAPAN ANDA TIDAK HARUS MEMBERSIHKAN?
Terkadang penting untuk TIDAK membersihkan bagian-bagian tertentu dari 
enklosur! Misalnya, meninggalkan tumpukan daun di area kandang untuk digali, 
atau jika seekor satwa sedang bersarang dan perlu dibiarkan sendiri. Beri tahu 
pengunjung mengapa area kandang ini terlihat berbeda dan bagaimana hal itu 
membantu kesejahteraan satwa. Membersihkan kandang secara berlebihan 
dapat merugikan, terutama bagi spesies tertentu yang mengandalkan komunikasi 
kimiawi, oleh karena itu sistem/tempat pembuangan kotoran khusus atau 
pembersihan bagian kandang bergiliran dapat memberikan pengalaman yang lebih 
baik bagi satwa.

Kaitkan "apa, kapan, 
dan mengapa"  

(di bawah) dengan 
rutinitas pembersihan 

Anda untuk 
memastikan aktivitas 
pembersihan Anda 

sesuai.

APA KAPAN MENGAPA
Siapkan bahan 
pembersih yang sesuai 
dan gunakan dengan 
tepat.

Protokol pembersihan 
diterapkan untuk penggunaan 
bahan pembersih dan 
pembersihan alas tidur yang 
terkontaminasi, makanan basi 
dan air kotor.

Kenakan Alat Pelindung 
Diri (APD) yang sesuai 
saat menggunakan bahan 
pembersih.

Ada protokol 
pengendalian hama yang 
efektif.

Protokol biosekuriti 
diterapkan dan 
diterapkan untuk penyakit 
menular.

Protokol pencatatan 
pembersihan disiapkan.

Selalu.

Ikuti protokol yang sesuai 
dengan kebutuhan satwa 
Anda, berdasarkan saran 
dari Dokter hewan atau 
staf senior.

Selalu.

Ikuti protokol setiap 
saat dan tinjau secara 
teratur.

Ikuti protokol jika penyakit 
menular dicurigai atau 
diidentifikasi pada satwa.

Setiap saat, selalu 
up to date.

Beberapa bahan pembersih mungkin 
beracun bagi spesies tertentu dan jika 
digunakan secara tidak tepat dapat 
membahayakan.

Pencegahan tingkat limbah yang tidak 
tepat atau penumpukan patogen yang 
berpotensi menular. Pencegahan 
makanan basi yang menarik hama.

Beberapa bahan pembersih dapat 
berbahaya bagi manusia jika ditangani 
tanpa APD.

Pencegahan masalah hama.

Pengenalan penyakit yang efisien dan 
penerapan protokol akan membantu 
mencegah penyebaran penyakit dan 
potensi bahaya pada satwa dan staff.

Memungkinkan semua personel untuk 
memantau pembersihan yang terjadi dan 
memastikan keselamatan dan kesejahteraan 
satwa dan staff tetap terjaga.



RINGKASAN

Lingkungan dalam kurungan harus dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan 
kesejahteraan satwa. Kehidupan dalam kurungan akan selalu menciptakan batasan tertentu pada 
satwa, namun, dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang tepat, lingkungan yang dirancang 
dengan baik dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku satwa.

Penyediaan lingkungan yang sesuai untuk masing-masing spesies yang memungkinkan satwa 
untuk melakukan perilaku alami mereka dengan aman (termasuk interaksi sosial yang penting, jika 
relevan), akan menjadi lingkungan yang lebih positif.

Pilihan sangat penting bagi satwa di dalam lingkungannya. Apakah itu kemampuan untuk 
memilih bersembunyi dari publik, bergerak bebas, menghindari satwa lain atau sekadar pilihan 
untuk makan makanan yang berbeda, memberikan pilihan akan memberikan lingkungan yang 
merangsang dan bermanfaat.

Kesehatan dan keselamatan penting bagi satwa dan staf perawatan. Anda bertanggung jawab 
untuk memastikan protokol yang tepat diterapkan untuk mencegah kecelakaan.

Membersihkan sering menjadi bagian dari rutinitas harian Anda sehingga untuk menghindari 
cedera atau kontaminasi, selalu pastikan protokol yang tepat tersedia dan digunakan. Terkadang 
ada alasan bagus untuk tidak membersihkan kandang, atau membiarkan satwa membuat 
berantakan. Anda dapat memberi tahu pengunjung mengapa Anda melakukan ini yang membantu 
mereka terhubung dengan satwa itu dan memahami peran Anda sebagai penjaga satwa.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT
•  Lingkungan dalam kurungan akan membatasi satwa. Bagaimana Anda mengelola pembatasan

tersebut akan menentukan apakah satwa tersebut memiliki kesejahteraan yang baik atau tidak.
Perubahan sederhana pada lingkungan dapat membuat perbedaan besar bagi kehidupan
satwa.

•  Desain kandang harus khas untuk masing-masing spesies. Beberapa spesies suka memanjat,
sementara yang lain membutuhkan substrat untuk menggali atau suhu dan kelembaban
tertentu. Mengetahui apa kebutuhan khas masing-masing spesies yang dimiliki satwa
Anda akan membantu Anda dan kebun binatang Anda untuk menyediakan kandang yang
menyediakan kebutuhan tersebut. Teliti apa saja yang dialami spesies di alam liar dan coba
untuk menirunya melalui desain dan pengelolaan kandang.

•  Interaksi sosial dapat menjadi sangat penting untuk berbagai spesies. Isolasi dapat
menyebabkan kesepian, stres dan ketakutan pada spesies sosial. Selalu sediakan akomodasi
dengan kebutuhan sosial individu yang mencakup memastikan satwa tidak dalam kondisi
penuh sesak yang dapat menyebabkan kecemasan, ketakutan, dan stres lebih lanjut.

• Kesehatan dan Keselamatan penting bagi Anda dan satwa yang Anda pelihara.
•  Membersihkan adalah bagian dari rutinitas harian Anda dan merupakan bagian penting untuk

memastikan satwa dirawat dengan benar, tetapi terkadang Anda dapat membiarkan bagian
kandang menjadi tidak bersih dan mendorong tumpukan daun, batang kayu atau vegetasi
untuk pengayaan dan ekspresi perilaku alami.
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PERTANYAAN SINGKAT

Pembatasan Dalam Kurungan & Perilaku Satwa
 •  Menurut Anda batasan apa yang dihadapi satwa yang Anda rawat di dalam 

kurungan? Perubahan apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki batasan ini?
 •  Kebutuhan perilaku apa yang dimiliki spesies dalam perawatan Anda? Apakah 

kebutuhan ini didorong secara internal atau eksternal dan seberapa penting mereka?
 •  Bagaimana spesies secara fisik beradaptasi dengan lingkungan alaminya? Apa 

yang dapat Anda lakukan untuk memastikan lingkungan dalam kurungan dirancang 
dengan tepat untuk kebutuhan fisik satwa yang Anda rawat?

Akomodasi dan Tata Letak
 •  Mengapa akomodasi dan infrastruktur di dalam enklosur sama pentingnya dengan 

ukuran enklosur?
 •  Pertimbangan struktural apa yang harus dipertimbangkan saat merancang 

enklosur? Pertimbangkan apa yang mungkin menjadi prioritas untuk spesies tertentu.
 •  Mengapa substrat lunak begitu penting? Pertimbangkan masalah yang mungkin 

timbul dari memelihara satwa di beton saja. Masalah fisik dan perilaku apa yang 
mungkin Anda amati?

 •  Apa itu 'tempat perlindungan' dan mengapa itu penting? Bagaimana Anda bisa 
menciptakan ruang perlindungan bagi spesies yang Anda pelihara?

 •  Mengapa interaksi dan peluang sosial begitu penting bagi beberapa spesies? 
Pertimbangkan kemungkinan interaksi sosial yang berbeda untuk spesies tertentu, 
tergantung pada usia dan spesies kelaminnya.

Keamanan dan Kebersihan
 •  Bagaimana Anda tahu jika lingkungan tempat Anda bekerja aman untuk Anda dan 

satwa? Prosedur keselamatan apa yang Anda lakukan saat ini? Bisakah ditingkatkan?
 •  Mengapa Anda terkadang membuat 'berantakan' di dalam kandang? Pertimbangkan 

bagaimana Anda bisa membuat tanda yang memberi tahu publik mengapa Anda 
membuat kandang yang berantakan untuk satwa?

 •  Dapatkah Anda memikirkan beberapa kesempatan ketika mungkin lebih baik tidak 
membersihkan kandang satwa?



KEGIATAN
PILIH SPESIES DI KEBUN BINATANG/FASILITAS ANDA 
DAN BUAT DAFTAR KEBUTUHAN PERILAKUNYA. 
PRIORITASKAN PERILAKU TERGANTUNG PADA 
SEBERAPA PENTING MENURUT ANDA PERILAKU 
ITU BAGI SATWA. SELANJUTNYA, BUAT DAFTAR 
PERUBAHAN HARIAN DAN JANGKA PANJANG YANG 
MUNGKIN ANDA LAKUKAN TERHADAP LINGKUNGAN 
SPESIES SEHINGGA KEBUTUHAN INI DAPAT 
DIPENUHI DENGAN LEBIH BAIK DI ENKLOSUR/
KANDANGNYA SAAT INI. ANDA MUNGKIN INGIN 
MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

 •  MENURUT ANDA, BATASAN APA ENKLOSUR/KANDANG PUNYA SAAT INI 
TERHADAP KEBUTUHAN SPESIES INI? 

 • APAKAH SPESIES INI SOSIAL ATAU BIASANYA HIDUP MENYENDIRI?
 •  APAKAH SATWA INI SUKA MEMANJAT DAN MENURUT ANDA SEBERAPA 

PENTING PERILAKU INI?
 •  APAKAH SATWA ITU SUKA MENGGALI DAN MENURUT ANDA SEBERAPA 

PENTING PERILAKU INI?
 •  PERILAKU LAIN APA YANG MUNGKIN ANDA AMATI PADA SPESIES INI DI ALAM 

LIAR?
 •  APAKAH SPESIES MENGHABISKAN LEBIH BANYAK WAKTU DI POHON 

(ARBOREAL) ATAU DI TANAH (TERESTRIAL)?
 • BAGAIMANA SPESIES INI MENEMUKAN MAKANANNYA DI ALAM LIAR?
 •  APAKAH SPESIES INI AKTIF DI MALAM HARI? BAGAIMANA ANDA 

MENGAKOMODASI INI?
 •  BERAPA LAMA SATWA MENGHABISKAN WAKTU DI LUAR RUANGAN DAN 

BERAPA LAMA DI DALAM RUANGAN DALAM SIKLUS 24 JAM?
 •  MENURUT ANDA, ADAPTASI JANGKA PENDEK APA YANG DAPAT ANDA 

LAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN ENKLOSUR? (MISALNYA, MENYEDIAKAN 
BEBERAPA PENGHALANG VISUAL SEPERTI TANAMAN BESAR UNTUK 
MENYEDIAKAN RUANG PERLINDUNGAN, MENAMBAHKAN PILIHAN 
SUBSTRAT YANG BERBEDA SEPERTI SERPIHAN KAYU ATAU JERAMI, 
MENAMBAHKAN BEBERAPA CABANG ATAU TALI BARU).

 •  MENURUT ANDA, ADAPTASI JANGKA PANJANG APA YANG DAPAT ANDA 
LAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  ENKLOSUR?

 •  PERTIMBANGKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMPRESENTASIKAN 
PENINGKATAN MUTU INI KEPADA ATASAN ANDA DAN MENDORONG AGAR 
PERUBAHAN TERJADI. MISALNYA, BAGAIMANA ANDA BISA MENEKAN 
BIAYA?



KEGIATAN
PERTIMBANGKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN 
KESELAMATAN DAN PEMBERSIHAN ANDA SAAT INI. 
LAKUKAN A) DAFTAR PEMERIKSAAN KEAMANAN SATU 
KANDANG ATAU PENGALAMAN SATWA ATAU B) DAFTAR 
PEMERIKSAAN PEMBERSIHAN SATU KANDANG. ANDA 
MUNGKIN INGIN MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

 •  PEMBATAS KEAMANAN APA SAJA YANG ADA SAAT INI? MISALNYA, AKSES DUA 
PINTU?

 •  APAKAH ENKLOSUR ANTI-LOLOS SETIAP SAAT? BAGAIMANA ANDA TAHU INI?
 •  APAKAH ANDA AMAN SAAT MEMBERSIHKAN ATAU MEMBERI MAKAN SATWA? 

BAGAIMANA ANDA MEMASTIKAN INI?
 •  TAHUKAH ANDA BAHWA SEMUA TANAMAN TIDAK BERACUN? BAGAIMANA ANDA 

MEMERIKSA?
 •  BAGAIMANA ANDA AKAN MENCATAT PEMERIKSAAN KEAMANAN INI UNTUK 

PENGGUNAAN DI MASA MENDATANG?
 •  METODE PEMBERSIHAN APA YANG SAAT INI DIGUNAKAN DAN SEBERAPA SERING?
 • APAKAH MEREKA AMAN UNTUK SATWA?
 • BAGAIMANA PEMBERSIHAN DICATAT?
 •  APAKAH ADA BEBERAPA AREA KANDANG YANG HARUS DIBIARKAN UNTUK 

PENGAYAAN?

PILIH SATU SPESIES YANG ANDA RAWAT DAN 
PERTIMBANGKAN PARAMETER NONFISIK APA YANG 
MEREKA TEMPATI DI ALAM LIAR. PERTIMBANGKAN 
KEMUNGKINAN KONDISI POSITIF DAN NEGATIF 
SAAT INI DI DALAM ENKLOSUR/KANDANG SATWA. 
DISKUSIKAN DENGAN REKAN KERJA, DAN BUAT 
DAFTAR APA SAJA YANG MUNGKIN ANDA LAKUKAN 
UNTUK MENGURANGI KONDISI NEGATIF DAN 
MENINGKATKAN KONDISI PARAMETER NON-FISIK 
UNTUK SPESIES TERSEBUT. ANDA MUNGKIN INGIN 
MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

 • GRADIEN SUHU BERAPAKAH SPESIES INI TELAH BEREVOLUSI?
 • GRADIEN KELEMBABAN BERAPAKAH  SPESIES INI TELAH BEREVOLUSI?
 •  APAKAH SPESIES INI MEMERLUKAN KONDISI LINGKUNGAN AKUATIK DAN JIKA 

YA, APAKAH INI? PERTIMBANGKAN ALIRAN AIR, SUHU AIR, WARNA AIR (DISARING 
ATAU KERUH MISALNYA)

 •  APAKAH SPESIES MEMILIKI FOTOPERIODE - BAGAIMANA ANDA MENGETAHUINYA?
 • APAKAH SPESIES ITU SPESIES YANG BERMIGRASI, MENGAPA INI PENTING?
 •  PELUANG PENCAHAYAAN APA YANG ADA DI LINGKUNGAN, APAKAH INI COCOK 

UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN YANG BAIK?
 •  SEPERTI APA KUALITAS VENTILASI DI SEMUA AREA ENKLOSUR (INGAT JUGA 

UNTUK MEMPERTIMBANGKAN AREA DALAM RUANGAN).



KEGIATAN
PILIH SPESIES DI KEBUN BINATANG/FASILITAS ANDA 
DAN PERTIMBANGKAN SEMUA INFRASTRUKTUR 
LINGKUNGAN YANG INGIN ANDA SEDIAKAN. BUAT 
DESAIN 2D ATAU 3D DARI ENKLOSUR BARU ANDA, 
MEMETAKAN DI MANA INFRASTRUKTUR AKAN 
DITEMPATKAN DAN MENGAPA. ANDA MUNGKIN INGIN 
MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

•  PERILAKU APA YANG DILAKUKAN SPESIES INI DI ALAM LIAR DAN BAGAIMANA
ANDA DAPAT MENGAKOMODASI INI DI DALAM KURUNGAN?

• GERAKAN FISIK APA YANG DIBUTUHKAN SPESIES INI UNTUK TETAP SEHAT?
•  BERAPA BANYAK INDIVIDU YANG ADA DI ENKLOSUR/KANDANG? BAGAIMANA INI

AKAN BERDAMPAK PADA INFRASTRUKTUR YANG DISEDIAKAN? PETUNJUK - INGAT
PILIHAN LINGKUNGAN YANG CUKUP HARUS DISEDIAKAN UNTUK MENCEGAH
PERSAINGAN DAN MEMBERIKAN PILIHAN.

•  TINDAKAN PENCEGAHAN KEAMANAN APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN?
INGAT ENKLOSUR AKAN MEMBUTUHKAN PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN.

•  BERAPA JAM SEHARI YANG DIHABISKAN SATWA DI DALAM RUANGAN DALAM
SIKLUS 24 JAM? INGAT AREA DALAM RUANGAN SAMA PENTINGNYA DENGAN
RUANG LUAR.

•  BAGAIMANA ANDA AKAN MEMPRESENTASIKAN DESAIN ANDA KEPADA ATASAN
ANDA, DENGAN MEMPRIORITASKAN KEPENTINGAN DAN PENERAPANNYA?

MENGAPA INTERAKSI DAN PELUANG SOSIAL 
BEGITU PENTING BAGI BERBAGAI SPESIES? BUAT 
DAFTAR KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN INTERAKSI 
SOSIAL YANG BERBEDA UNTUK SPESIES TERTENTU 
DAN BAGAIMANA INTERAKSI TERSEBUT SAAT INI 
DISEDIAKAN DAN PERUBAHAN APA YANG MUNGKIN 
ANDA BUAT UNTUK MEMBERIKAN INTERAKSI 
SOSIAL YANG POSITIF. ANDA MUNGKIN INGIN 
MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

•  PERILAKU SOSIAL APA YANG DILAKUKAN SPESIES INI DI ALAM LIAR? SEBERAPA
KOMPLEKS STRUKTUR SOSIAL MEREKA DAN MENGAPA ITU PENTING BAGI
MEREKA? PERTIMBANGKAN MANFAAT KESEHATAN DAN KESEJAHTERAANNYA.

•  BAGAIMANA PERILAKU MUNGKIN BERBEDA TERGANTUNG PADA USIA DAN
SPESIES KELAMIN PADA SPESIES TERTENTU?

•  PERILAKU SOSIAL APA YANG ANDA AMATI PADA SPESIES ANDA DI DALAM
KURUNGAN? APAKAH ITU POSITIF, NEGATIF ATAU KEDUANYA?

•  HAMBATAN APA YANG ADA UNTUK MENGHALANGI INTERAKSI SOSIAL YANG
POSITIF SAAT INI?

•  RUANG? JUMLAH INDIVIDU? KELAMIN/USIA INDIVIDU? PENGARUH PENGUNJUNG?
• TEMPERAMEN INDIVIDU? LINGKUNGAN YANG TIDAK MERANGSANG?
•  PELUANG APA YANG ADA UNTUK MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL YANG

POSITIF? MENINGKATKAN KOMPLEKSITAS/RUANG? KURANGI/TAMBAHKAN
NOMOR INDIVIDU?


