
DINH DƯỠNG VÀ 
THỨC ĂN
Các hoạt động cho ăn cho động vật nuôi 
nhốt để thúc đẩy phúc lợi động vật tốt.



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

MỤC ĐÍCH
Để có kiến thức và hiểu biết về:

•  Tại sao một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng là cần thiết để duy trì sức khoẻ của động 
vật. 

•  Các yêu cầu về chế độ ăn uống khác nhau như thế nào giữa các loài và các cá thể dựa trên 
nhiều yếu tố.

•  Làm thế nào thức ăn có thể được trình bày theo cách khuyến khích các hành vi ăn tự nhiên và 
tại sao điều này lại quan trọng.

MỤC TIÊU
•  Xác định chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng là gì, tùy 

thuộc vào loài.
•  Phân loại khẩu phần ăn cho động vật khác nhau và 

liên kết chúng với các nhóm động vật.
•  Thiết kế các chiến lược trình bày món ăn khuyến 

khích các hành vi tự nhiên và bổ ích. 
•  Kết nối việc chuẩn bị thức ăn hợp vệ sinh với việc bảo 

vệ sức khoẻ vật nuôi tốt.

KẾT LUẬN
•  Động vật được cho ăn gì và như thế nào là một yếu 

tố quan trọng để cung cấp dịch vụ chăm sóc động vật 
tốt. 

•  Thừa nhận rằng việc cung cấp thức ăn và nước uống 
dễ bị ô nhiễm và có thể dẫn đến sức khỏe kém của 
động vật.

•  Nhận thức rằng việc trình bày thức ăn là rất quan 
trọng để khuyến khích các hành vi kiếm ăn tự nhiên 
mà con vật sẽ cảm thấy bổ ích khi thực hiện.



CUNG CẤP THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG THÍCH 
HỢP TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

Điều quan trọng là phải cung cấp một chế độ ăn uống phù hợp, đủ chất và cung cấp nước sạch 
hàng ngày. Chế độ ăn được cung cấp cho động vật trong vườn thú là nền tảng cho phúc lợi, sức 
khỏe và hạnh phúc của con vật đó. Vai trò của sở thú là đảm bảo một chế độ ăn uống phù hợp và 
cân bằng dinh dưỡng được cung cấp cho tất cả các động vật được chăm sóc.
Zootrition là một tài nguyên cơ sở dữ liệu cân bằng chế độ ăn uống để sử dụng nếu bạn không 
rõ những con vật mà bạn đang chăm sóc nên ăn và cách trình bày chúng. Trao đổi khẩu phần ăn 
với các vườn thú khác và so sánh với khẩu phần ăn hoang dã có thể giúp ảnh hưởng đến những 
gì một con vật nên được cho ăn trong điều kiện nuôi nhốt

Hồng hạc nhỏ (Lesser Flamingo) có chế độ ăn giàu protein trong môi 
trường hoang dã, và do đó, rất hợp lý khi cho rằng chúng ta nên cung cấp 

một chế độ ăn tương tự trong điều kiện nuôi nhốt. Chúng cũng cần một 
chất bổ sung gọi là astazathin (tảo đỏ) để đảm bảo lông của chúng  

vẫn có màu hồng/đỏ.

Nước sạch và tinh khiết, được trình bày theo cách dễ tiếp cận là điều cần thiết. Thiếu nước không 
chỉ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe mà còn có thể gây ra những phiền muộn không đáng có. Nếu 
không có thức ăn thích hợp, hoặc tiếp cận với nước sạch, động vật có thể dễ bị đói, bệnh tật và 
sức khỏe kém hoặc mất nước.
Một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng là cần thiết để duy 
trì sức khỏe tốt và đáp ứng các yêu cầu sinh học của động 
vật. Cung cấp thức ăn không tốt có thể khiến động vật bị suy 
giảm sức khỏe thể chất, dẫn đến sức khỏe tinh thần kém. 
Một chế độ ăn không phù hợp hoặc thiếu dinh dưỡng có thể 
dẫn đến đói và điều này cũng đúng đối với một chế độ ăn 
không đủ thức ăn cho tất cả mọi người hiện tại. Các con vật 
có thể trở nên hung dữ hơn với nhau nếu chúng đói và dễ 
bị thương hoặc bị chi phối nếu bị suy dinh dưỡng. Điều này 
cũng có thể có ảnh hưởng xấu đến phúc lợi chung của cả 
nhóm.

Tầm quan trọng của nước

Nước là chất dinh dưỡng thiết yếu nhất đối với bất kỳ loài động 
vật nào. Điều quan trọng cần nhớ là nguồn nước có thể dễ dàng 
bị ô nhiễm, đôi khi ở mức độ vi mô. Vì vậy, điều quan trọng là 
phải nhớ thay nước rất thường xuyên, ngay cả khi nó trông sạch 
sẽ. Ở một số vùng khí hậu, nguồn nước của động vật có thể 
bị đóng băng hoặc bay hơi, do đó, điều cần thiết là phải kiểm 
tra thường xuyên để đảm bảo động vật luôn được tiếp cận với 
nước.
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CUNG CẤP MỘT CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG CÂN 
BẰNG DINH DƯỠNG

Cung cấp không đủ hoặc không thích hợp các chất dinh dưỡng thông qua chế độ ăn uống có thể 
dẫn đến bệnh tật, sức khỏe kém và phúc lợi động vật kém. Quyền lợi của động vật có thể bị tổn 
hại nếu nó bị tước đi thức ăn hoặc nước uống thích hợp (phù hợp với loài). Suy dinh dưỡng, khát, 
đói và kiệt sức đều có thể xảy ra.

Nhu cầu dinh dưỡng của động vật khác nhau giữa các loài khác nhau, nhưng cũng khác nhau 
giữa các cá thể. Giai đoạn sống, tuổi, hoạt động thể chất, giới tính, kích thước và tình trạng cơ 
thể, tình trạng sinh sản và sức khỏe tổng thể sẽ ảnh hưởng đến số lượng và loại thức ăn mà động 
vật cần. Tình trạng cơ thể tốt là đặc biệt quan trọng. Đói và béo phì đều có thể ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe của động vật, do đó cần tránh cho ăn quá nhiều và cho ăn thiếu. Giám sát chặt chẽ 
lượng tiêu thụ của mỗi cá thể là rất quan trọng để ngăn chặn điều này. Điều này bao gồm các loài 
động vật tham gia vào các cơ hội kiếm ăn công cộng và các loài có thứ hạng phân cấp xã hội có 
thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thức ăn của chúng.
Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng là 
chế độ ăn xem xét và đáp ứng nhu 
cầu dinh dưỡng của cá thể động 
vật trong suốt cuộc đời của nó.

Nếu khẩu phần ăn không cân đối về 
mặt dinh dưỡng thì sẽ không đáp 

ứng được nhu cầu dinh dưỡng của 
vật nuôi. Điều này có thể dẫn đến 
sức khỏe kém và các vấn đề phúc 

lợi sau này.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CẦN NHẮC   KHÁC
Các thứ bậc và tương tác xã hội phải được xem xét khi trình bày thức ăn và nước uống, để đảm 
bảo rằng mọi cá thể đều có thể tiếp cận đủ thức ăn và nước uống cho nhu cầu của chúng. Nhiều 
địa điểm cho ăn sẽ ngăn ngừa các vấn đề cạnh tranh trong các nhóm và cũng cung cấp các lựa 
chọn cho mỗi cá thể về nơi họ ăn và những người họ ăn gần.

Thức ăn và nước uống phải được cung cấp theo cách thích hợp tùy theo nhu cầu ăn uống của 
từng loài (ví dụ: cho ăn lọc, kiếm ăn, duyệt, chăn thả, rình rập, săn bắt, xã hội), theo cách cho 
phép tiếp cận đầy đủ mà không có nguy cơ ô nhiễm, sự thống trị hoặc cạnh tranh. Nhu cầu về 
hành vi cho ăn cũng quan trọng như nhu cầu dinh dưỡng để đảm bảo một tiêu chuẩn tốt về phúc 
lợi.

Để duy trì sức khỏe và phúc lợi tốt, việc bổ sung chế độ ăn uống phải được thực hiện khi môi 
trường hoặc chế độ ăn uống không thể cung cấp tất cả các yếu tố dinh dưỡng cần thiết. Các chất 
bổ sung có thể ở dạng viên hoặc bột để thêm vào chế độ ăn uống và phải luôn được bảo quản 
và xử lý thích hợp. Nên tìm kiếm và làm theo lời khuyên của bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về dinh 
dưỡng động vật khi cần thiết.

Hỏi: Bạn có thấy thức ăn và đồ uống bạn cung cấp cho động vật của bạn có đủ 
sạch để bạn tiêu thụ không? Tại sao bạn nghĩ điều này là quan trọng?
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VÒNG ĐỜI VÀ DINH DƯỠNG
Động vật ở đâu trong vòng đời của nó sẽ có ảnh hưởng đến 
nhu cầu dinh dưỡng của nó.

Con non - Sau khi con cai sữa hoặc con mới nở, nó sẽ cần 
một lượng thức ăn thích hợp để giúp con phát triển. Việc tăng 
cân nên được theo dõi thường xuyên và phải đều đặn và ngày 
càng tăng. Cần cung cấp đầy đủ canxi cho sự phát triển của 
xương và protein để phát triển cơ bắp trong chế độ ăn uống.

Con trưởng thành - Động vật đã đến tuổi trưởng thành cần 
được cho ăn theo mức độ hoạt động và sự thay đổi theo mùa. 
Luôn luôn có một lượng nhỏ thức ăn thừa, chứng tỏ vật nuôi 
đang được cho ăn đủ nhưng không quá nhiều đến mức lãng 
phí và thu hút các loài sinh vật gây hại. Điểm số và cân nặng 
của tình trạng cơ thể nên được theo dõi và duy trì ở mức nhất 
quán.

Sinh sản - Động vật đang mang thai hoặc cho con bú sẽ cần 
tăng nhẹ lượng dinh dưỡng để có đủ chất dinh dưỡng nuôi cả 
bản thân và cá thể con mà chúng đang nuôi. Tuy nhiên, nếu 
cho ăn quá nhiều, em bé có thể quá lớn, dẫn đến các biến 
chứng trong thai kỳ và khi sinh. Theo dõi sự tăng trọng ở động 
vật mang thai là điều cần thiết để có con khỏe mạnh. Động vật 
có vú đang cho con bú sẽ cần hàm lượng canxi và độ ẩm cao 
hơn trong khẩu phần ăn để đảm bảo sản xuất sữa tốt. Chim và 
bò sát sẽ cần thêm canxi để sản xuất trứng.

Tuổi già - Khi về già, lượng thức ăn cần thiết có thể giảm một 
chút do mức độ hoạt động thấp hơn nhưng phải luôn cung 
cấp một lượng thích hợp và đa dạng. Các chất bổ sung có 
thể được sử dụng để đảm bảo cá thể có tất cả các chất dinh 
dưỡng cần thiết trong giai đoạn sống này. Cung cấp thức ăn 
có dầu hoặc các chất bổ sung cụ thể có thể đảm bảo khớp 
khỏe mạnh. Các vấn đề về răng miệng phát sinh do tuổi già sẽ 
cần được chăm sóc thú y nhưng chế độ ăn uống cũng có thể 
cần điều chỉnh để đối phó với điều này.

Những thay đổi theo mùa như thời tiết và thời gian 
trong năm có thể có tác động đến các yêu cầu dinh 
dưỡng như năng lượng ăn vào và tiêu thụ nước. 
Hiểu biết về đặc tính sinh học của các loài cụ thể là 
rất quan trọng để biết liệu sự thay đổi khẩu phần ăn 
là do mùa hay do sức khỏe kém.

TÍNH THỜI VỤ
Thời tiết lạnh có thể làm tăng nhu cầu 
cung cấp nhiệt lượng tăng lên một chút để 
có thể giữ ấm cho vật nuôi. Trạng thái uể 
oải có thể bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp 
của chất dinh dưỡng sẵn có và thời vụ.
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THỨC ĂN GÌ CHO VẬT CỦA BẠN

CÁC CHẾ ĐỘ ĂN KHÁC NHAU CỦA ĐỘNG VẬT
Một số loài có chế độ ăn rất chuyên biệt và một số loài có chế 
độ ăn uống chung chung hơn. Tất cả các sở thích ăn kiểu 
hoang dã, tâm sinh lý và hành vi cho ăn của chuyên gia đều 
cần được xem xét khi tạo ra chế độ ăn và trình bày thức ăn cho 
các loài khác nhau. Một số loài có thể được phân loại chủ yếu 
là loài kiếm ăn trong một loại cụ thể nào đó nhưng cũng có thể 
vẫn có chế độ ăn đa dạng hơn nhóm phân loại của chúng. Đây 
là lý do tại sao hiểu biết kỹ lưỡng về sinh học của loài là quan 
trọng để đảm bảo tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật thông qua 
việc cung cấp chế độ ăn uống thích hợp.

ĐỘNG VẬT ĂN THỊT
Động vật ăn thịt có nguồn gốc từ động vật khác. Điều này có thể 
thông qua săn bắn hoặc nhặt rác. Các loài ăn thịt lớn thường có 
chiến lược kiếm ăn và ăn nhanh (còn được gọi là ăn thật no rồi 
nhịn), theo đó chúng sẽ ăn nhiều thịt cùng một lúc và không cần 
ăn trong 2 - 4 ngày sau đó (ví dụ như loài mèo lớn).
Các loài nhỏ hơn sẽ cần cho ăn thường xuyên hơn.

ĐỘNG VẬT ĂN CỎ
Là loại động vật ăn thực vật. Các loài thuộc họ hoofstock (họ ngựa) 
là loài ăn cỏ và có thể được phân loại thành các loài ăn cỏ hoặc ăn 
thực vật không phải là cỏ. Những động vật ăn cỏ sẽ dành phần lớn 
thời gian để ăn cỏ và các sản phẩm thực vật từ mặt đất (ví dụ: ngựa 
vằn). Động vật ăn thực vật không phải là cỏ dành nhiều thời gian 
hơn để ăn lá cây (ví dụ như hươu cao cổ) nhưng cũng sẽ bổ sung 
chế độ ăn uống của chúng với việc ăn các loại thực vật khác. Động 
vật ăn cỏ nói chung cần được cung cấp thức ăn liên tục để đảm bảo 
rằng chúng sẽ khỏe mạnh. Nếu trong ngày chúng không có thức ăn 
trong nhiều bữa liên tiếp, chúng có thể sẽ gặp  
các vấn đề về dạ dày.

ĐỘNG VẬT ĂN TẠP
Động vật ăn tạp ăn thực vật lẫn động vật (ví dụ: tinh tinh). Điều 
quan trọng ở đây là phải cung cấp nhiều loại thức ăn khác nhau cho 
động vật ăn tạp để đảm bảo chúng sẽ nhận được tất cả các chất 
dinh dưỡng cần thiết. Trứng, côn trùng và một lượng nhỏ thịt đều là 
những nguồn cung cấp protein dồi dào cho động vật ăn tạp. Trái cây 
và rau thường được ăn tạp hơn cỏ và lá, tùy thuộc vào loài.

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


ĐỘNG VẬT ĂN TRÁI CÂY/QUẢ
Động vật chủ yếu ăn trái cây/quả (ví dụ: dơi ăn trái cây). Trong 
điều kiện nuôi nhốt, chế độ ăn hoàn toàn dựa vào trái cây có thể 
chứa quá nhiều đường do trái cây được trồng theo phương thức 
thương mại để làm thức ăn cho con người. Rau cũng có thể 
được cung cấp cho những loài động vật ăn trái cây/quả. Động 
vật ăn thịt sẽ thấy ngon hơn nếu rau được nấu chín

ĐỘNG VẬT ĂN LÁ
Một loài động vật chủ yếu ăn lá cây (ví dụ: gấu túi). Điều quan 
trọng là phải cung cấp đúng loài lá vì một số loài động vật rất 
đặc biệt nên chúng sẽ chỉ ăn một hoặc hai loại lá nhất định. Nên 
cung cấp lá tươi cho chúng mỗi ngày.

ĐỘNG VẬT ĂN CÔN TRÙNG
Động vật chủ yếu ăn côn trùng (ví dụ: thú ăn kiến). Nhiều loài ăn 
côn trùng có các bộ phận cơ thể chuyên biệt (ví dụ như lưỡi)  
để giúp chúng ăn côn trùng. Đây phải là một yếu tố khi cho động 
vật ăn côn trùng ăn để đảm bảo các hành vi kiếm ăn tự nhiên 
được khuyến khích. Nạp vào ruột (cho côn trùng ăn thức ăn bổ 
sung dinh dưỡng và thức ăn bổ sung) có thể là một công cụ hữu 
ích để đảm bảo động vật thu được mức dinh dưỡng tối đa.

ĐỘNG VẬT ĂN CÁ
Động vật chủ yếu ăn cá (ví dụ như bồ nông). Kích thước của cá 
nên được xem xét vì một số loài ăn thịt nuốt cá và sẽ nhả những 
con cá quá lớn ra. Các viên thuốc bổ sung có thể sẽ được giấu 
bên trong mang nếu cần.

CHO ĂN BẰNG TAY
Nhân viên chăm sóc động vật cho động 
vật ăn bằng tay có thể là một cách tuyệt 
vời để xây dựng mối quan hệ tin cậy cũng 
như cung cấp thuốc hoặc thực phẩm bổ 
sung. Khi cho ăn bằng tay, hãy luôn đảm 
bảo thức ăn ra khỏi khẩu phần ăn thông 
thường và không phải là thức ăn bổ sung. 
Không cho ăn toàn bộ khẩu phần ăn bằng 
tay. Luôn đảm bảo phần lớn khẩu phần 
được cung cấp theo cách thúc đẩy các 
hành vi cho ăn tự nhiên và bổ ích như 
kiếm ăn.
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CÔN TRÙNG LÀM THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT

Côn trùng làm thức ăn cho động vật như cào cào, dế và sâu bột có thể là nguồn cung cấp protein 
tuyệt vời cho các loài ăn côn trùng. Chúng rất ngon và nếu được cho ăn tươi sống thì sẽ là nguồn 
bổ sung hành vi phong phú, kích thích các hành vi săn bắt và kiếm ăn. Tuy nhiên, điều quan trọng 
là phải cân bằng lượng protein cụ thể có sẵn của động vật với hàm lượng protein và chất béo của 
côn trùng ăn. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng phúc lợi của bản thân côn trùng cho ăn phải 
đạt tiêu chuẩn tốt trước khi chúng được cho ăn. Giữ chúng trong một môi trường sạch sẽ và thích 
hợp là điều cần thiết, đảm bảo chúng được thông gió, nhiệt độ và các nguồn lực thích hợp như 
thức ăn và diện tích bề mặt để di chuyển.

Phải cẩn thận loại bỏ côn trùng sống 
thừa không ăn sau 12 giờ để giảm 
nguy cơ côn trùng lại sử dụng chính 
động vật đó làm nguồn thức ăn.

NẠP VÀO RUỘT
Nạp vào ruột là một hoạt động nhằm đảm bảo một 
lượng lớn chất dinh dưỡng có thể đến được với vật 
nuôi thông qua côn trùng trung chuyển. Nếu các loại 
rau chất lượng tốt và bột bổ sung được cung cấp cho 
côn trùng ăn và chúng ăn vào, tác động tích cực của 
các chất dinh dưỡng này sẽ được truyền cho động 
vật dự kiến. Điều này đặc biệt hiệu quả đối với canxi. 
Bột bổ sung cũng có thể được rắc lên bề mặt của côn 
trùng sống nhưng không đảm bảo có thể ăn được qua 
phương pháp này và nó có thể gây lãng phí.

Việc sử dụng các chất bổ sung có thể được yêu cầu, 
đặc biệt là đối với các loài ăn côn trùng vì chúng sẽ 
tiêu thụ một cách tự nhiên nhiều loại côn trùng trong tự 
nhiên. Họ cũng có thể chọn bổ sung chế độ ăn uống 
của mình với các khoáng chất được tìm thấy ở nơi 
khác, ví dụ như trong đất. Trong điều kiện nuôi nhốt, 
các lựa chọn này có thể bị hạn chế, do đó điều quan 
trọng là phải bổ sung vào khẩu phần ăn để đảm bảo 
lượng dinh dưỡng phù hợp cho từng con.
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VỆ SINH THỰC PHẨM CẦN GIỮ

Phải đảm bảo vệ sinh nghiêm ngặt khi chế biến và bảo quản thực phẩm. Điều này giúp ngăn ngừa 
ô nhiễm và giữ cho thực phẩm sạch sẽ, tươi ngon và hấp dẫn. Nhân viên chăm sóc động vật phải 
thực hiện vệ sinh cá nhân nghiêm ngặt khi chế biến thức ăn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe 
của cả nhân viên và động vật.

LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH VỆ SINH
•  Chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm trong một khu vực chỉ được sử dụng cho mục đích này. Không 

giữ chất độc hại trong khu vực đó.
•  Nhân viên phải luôn giữ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh cá nhân. Cần rửa tay thường 

xuyên, trong và giữa thời gian chuẩn bị.
•  Thực phẩm phải được bảo vệ khỏi ẩm ướt và ô nhiễm bởi động vật gây hại (ví dụ như chim, 

động vật gặm nhấm, côn trùng) trong các thùng chứa thích hợp.
•  Thực phẩm dễ hỏng như thịt và rau phải luôn được bảo quản riêng biệt và trong tủ lạnh 

thường xuyên được kiểm tra.
•  Các thiết bị tự cấp thức ăn và hệ thống tưới nước tự động phải được kiểm tra hàng ngày để 

tìm sự nhiễm bẩn và lỗi. 
•  Thức ăn thừa trong thùng phải được dọn ra thường xuyên để giữ vệ sinh và vứt bỏ đúng cách 

(nhưng luôn để gia súc có thời gian thích hợp để ăn thức ăn, không phải lúc nào chúng cũng 
muốn ăn hết một lúc).

•  Có một bộ dụng cụ riêng cho thịt và các sản phẩm không phải thịt để tránh lây nhiễm chéo 
trong khi chế biến thực phẩm.

•  Nguồn thức ăn chăn nuôi nên được luân chuyển vì nó đang được sử dụng và kiểm soát bởi 
một hệ thống đặt hàng để giảm lãng phí.

Cần có phòng chuẩn 
bị thức ăn chăn nuôi 
sạch sẽ, đầy đủ. Giữ 
nhật ký thức ăn mà 

tất cả nhân viên chăm 
sóc động vật có thể 

tiếp cận được sẽ giúp 
đảm bảo cung cấp 

một chế độ ăn uống 
cân bằng dinh dưỡng.

Hỏi: Bạn có nghĩ rằng khu vực chuẩn bị thức ăn trong sở thú của bạn có hợp vệ 
sinh không? Nếu không, bạn có thể thực hiện những cải tiến đơn giản nào?



TỜ NHẬT KÝ VÀ PHIẾU CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

Phiếu chế độ ăn uống đơn giản là một bản ghi hữu ích về số lượng và loại thức ăn nên và không 
nên cho một loài ăn hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Nhật ký chế độ ăn uống là một cách 
để ghi lại số lượng và loại thức ăn đã và chưa được ăn sau khi cho con vật dự định ăn. Cả hai 
đều hữu ích trong việc cung cấp một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng. Phiếu chế độ ăn uống 
phải được cập nhật khi số lượng trong một nhóm hoặc hành vi theo mùa thay đổi vì lượng thức ăn 
cần thiết cũng sẽ thay đổi.

Nhật ký chế độ ăn uống có thể giúp nhân viên chăm sóc động vật phát hiện ra loại và lượng thức 
ăn nào đang bị lãng phí và liệu có sự thay đổi mạnh mẽ trong khẩu phần ăn hay không.  
điều này có thể giúp chỉ ra liệu có vấn đề về sức khỏe và phúc lợi hay không. Nó cũng có thể giúp 
xác định sở thích ăn uống giữa các cá nhân. Cũng giống như chúng ta, động vật thích một số loại 
thực phẩm hơn những loại khác. Nếu thức ăn được để lại nhiều lần, nó có thể ngăn cản sự hấp 
thu chất dinh dưỡng cụ thể và cũng có thể hoạt động như một chất hấp dẫn đối với các loài dịch 
hại.

Ví dụ về chế độ 
ăn uống Rau Các mặt hàng thực  

phẩm khác

Thức ăn buổi 
sáng

Thức ăn buổi 
chiều

Nguồn cấp dữ 
liệu buổi tối

200g cà rốt
150g củ cải vàng

50g hạt tiêu
70g súp lơ trắng

70g cà rốt 
70g khoai lang

50g bí
50g thì là

150g củ cải Thụy Điển 
80g nội tạng
80g tỏi tây

50g cà chua

50g táo
100G thức ăn 

viên nén
30g trứng

100g hỗn hợp 
hạt giống

200g thức ăn 
viên nén

Loài:

Số lượng cá thể:

Trình bày:

Các mục cần 
tránh:

Các mục  
tuỳ thích:

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


ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CƠ THỂ
Chấm điểm tình trạng cơ thể là một cách khác để đánh giá chế độ ăn uống và sức khỏe tổng thể của một 
cá nhân. Đánh giá tình trạng cơ thể của con vật của bạn là một cách đơn giản, không xâm lấn để giúp bạn 
đánh giá sức khỏe của con vật. Đây là một phép đo chủ quan nên rất hữu ích cho một số nhân viên chăm 
sóc động vật khi chấm điểm cho cùng một con vật và so sánh kết quả. Một con được cho điểm từ 1 - 5 với 
1 là con bị nhẹ cân nghiêm trọng và 5 con bị thừa cân nặng. Điểm lý tưởng là 3. Dưới đây là một ví dụ về 
một con gấu đen. Các ví dụ khác về điểm số tình trạng cơ thể của các loài khác nhau thường có thể được 
tìm thấy trực tuyến.
Chấm điểm tình trạng cơ thể của Gấu đen Châu Á, được sửa đổi từ infographic của Tổ chức Động vật 
Châu Á.

Xương chậu và bả  
vai nhô ra, xương 
sườn dễ sờ thấy, 
dáng vẻ góc cạnh, 
không có mỡ làm 
tròn dáng. Giữa 
khung xương chậu 
và xương sườn cuối 
cùng sẽ xuất hiện  
một hõm, không có 
mỡ.

Xương chậu dễ   dàng 
sờ thấy nhưng độ che 
phủ của cơ tốt hơn 
vùng lõm. Khi sờ nắn 
có thể sờ thấy xương 
sườn nhưng một số 
cơ bao phủ bên ngoài, 
Hõm giữa xương chậu 
và xương sườn vẫn 
còn rõ ràng nhưng 
mềm hơn mức điểm 1.

Cơ thể được hoàn 
toàn bằng thịt. Mỡ lộ 
rõ   ở xương chậu và 
vai, không nhìn thấy 
xương sườn, rỗng 
giữa xương chậu 
và không có xương 
sườn cuối cùng.

Gấu có ngoại hình 
tròn trịa, thịt rất chắc 
ở khắp các vùng 
xương, mỡ ở mông 
và vai rõ rệt.

Chân có vẻ quá ngắn 
so với cơ thể của con 
gấu, nhiều mỡ ở cổ 
và vai dưới.

CÂN ĐỘNG VẬT CỦA BẠN
Huấn luyện động vật của bạn (sử dụng các phương pháp 
củng cố tích cực) để nó đi cân một cách tự nguyện là một 
cách hữu ích để theo dõi bất kỳ thay đổi nào về trọng 
lượng của chúng. Bạn có thể so sánh sự thay đổi cân 
nặng với chế độ ăn hoặc thay đổi theo mùa.  
Có một trọng lượng chính xác có thể giúp ích khi tính toán 
các loại thuốc hoặc xây dựng chế độ ăn uống.

Những cuộn mỡ 
ở con hươu cao 
cổ này cho thấy 
nó đang được 

cho ăn một chế 
độ ăn quá nhiều 
năng lượng hoặc 

chất béo
Ảnh có sự cho phép của Rosie Badger

Hỏi: Bạn có nghĩ rằng động vật của bạn có một tình trạng cơ thể tốt? Bạn sẽ 
làm như thế nào để tạo một bảng tính điểm điều kiện chính xác cho chúng?
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HÀNH VI ĂN TỰ NHIÊN
Các hành vi cho ăn mà động vật thực hiện trong môi trường hoang dã sẽ ảnh hưởng đến cách 
động vật được cho ăn trong điều kiện nuôi nhốt. Nhân viên chăm sóc động vật phải đảm bảo rằng 
những hành vi này được sử dụng để định hình về hoạt động cho ăn của chúng. Động vật được 
thúc đẩy mạnh mẽ để thực hiện các hành vi kiếm ăn phù hợp với môi trường mà chúng đã phát 
triển. Ngay cả khi chúng không còn ở trong môi trường đó nữa, vẫn có động lực để thực hiện các 
hành vi đó và động vật có thể bực bội nếu chúng không thể được thể hiện. Điều này có thể dẫn 
đến các vấn đề về hành vi và các vấn đề sức khỏe liên quan như béo phì, các vấn đề về răng 
miệng và các vấn đề sức khỏe liên quan đến chuyển động rập khuôn.

Điều quan trọng là phải hiểu lý do đằng sau những hành vi hoang dã nhất định của chúng. Ví dụ, 
coprophagia là một hành vi xảy ra tự nhiên ở một số loài thu được lợi ích dinh dưỡng bổ sung từ 
việc ăn phân của chúng hai lần. Điều này có thể được nhìn thấy đặc biệt ở loài gặm nhấm. Tuy 
nhiên, hành vi này cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề ở những loài không tự nhiên làm được 
điều này, do đó nó được xếp vào loại hành vi bất thường và được động vật sử dụng như một cơ 
chế đối phó với tác nhân gây căng thẳng môi trường.

Có những chiến lược kiếm ăn theo hành vi rất chung chung và rất cụ thể xảy ra trong tự nhiên. 
Việc đáp ứng nhu cầu ăn theo tập tính của động vật nuôi nhốt có thể cung cấp một chế độ cho ăn 
kích thích, phong phú và bổ ích, đồng thời ngăn ngừa béo phì, hung hăng và các hành vi không 
mong muốn khác. Chế độ cho ăn cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi. Ví dụ, ở một số loài gấu, 
việc giảm cung cấp thức ăn cùng với thay đổi theo mùa có thể kích thích sự bắt đầu của chim hót.

Dưới đây là các ví dụ về các chiến lược cho ăn khác nhau bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh môi 
trường và sinh học:

Kiếm ăn và tìm kiếm thức ăn có thể 
chiếm một tỷ lệ lớn trong hoạt động 
ban ngày và ban đêm của động vật, 

với nhiều loài khác nhau đã phát 
triển các kỹ năng cụ thể cho mục 

đích này. Cho ăn phân tán, cho ăn 
vào những thời điểm không thường 

xuyên và giấu thức ăn có thể bổ 
sung vào một chương trình cho ăn 
phong phú, kích thích hoạt động, 

giảm nguy cơ béo phì và cũng như 
buồn chán.

Các loài thực vật (sống 
trên cây) - sẽ ăn thức ăn 
của chúng khi ở trên cây 

và nên được bày biện thức 
ăn trên mặt đất. Giấu thức 
ăn trong cành cây có thể 
là một cách tuyệt vời để 

khuyến khích các hành vi 
khám phá.

Bộ lọc cho ăn - Một số loài 
động vật bao gồm nhiều loại 
chim sử dụng bộ lọc cho ăn 
như một chiến lược quen 

thuộc. Những con chim kiếm 
ăn theo cách này có mỏ được 
tạo hình đặc biệt để ăn bằng 

bộ lọc. Thức ăn phải được bày 
trong nước để động vật có thể 

sử dụng hành vi kiếm ăn tự 
nhiên này.
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KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH  
VI KIẾM ĂN TỰ NHIÊN

Các chiến lược làm giàu dựa trên thực phẩm là một phần quan trọng của các chương trình 
làm giàu. Thức ăn thích hợp phải được trình bày theo cách thách thức các khả năng hành 
vi, xã hội và nhận thức có liên quan ở mỗi loài động vật.

Chăn thả, tìm kiếm, kiếm ăn, nhặt rác, săn bắt và lọc thức ăn là tất cả các ví dụ về các chiến lược 
cho ăn cụ thể. Động vật có sự thích nghi về mặt sinh học cũng như hành vi để giúp chúng, ví dụ: 
hình dạng mỏ khác nhau ở các loài chim. Một số loài sử dụng một số chiến lược này để có cách 
tiếp cận tổng quát hơn. Điều quan trọng là phải nhân rộng sự cần thiết của các chiến lược này 
trong điều kiện nuôi nhốt.

Xem xét cách một loài ăn trong tự nhiên và suy nghĩ về cách bạn có thể tái tạo các hành vi kiếm 
ăn tự nhiên và bổ ích cho động vật. Ví dụ:
Chúng có phải là những kẻ ăn theo nhóm xã hội? Cung cấp nhiều trạm cho ăn cho phép các 
nhóm gia đình/xã hội ăn cùng nhau và ngăn cản sự hung hăng do bảo vệ tài nguyên.
Chúng có phải là những kẻ kiếm ăn cơ hội không? Phân tán và giấu thức ăn xung quanh 
chuồng, khuyến khích kiếm ăn và khám phá.
Chúng có phải là loài ăn mật hoa không? Bạn có thể mua hoặc tự chế tạo các thiết bị cho ăn 
mật hoa chứa các giếng chứa mật hoa. Việc cung cấp nhiều thiết bị này trong một khu vực bao 
quanh sẽ khuyến khích việc kiếm mật hoa.
Chúng có phải là loài ăn chăn thả không? Đảm bảo cung cấp liên tục các loại cỏ khác nhau.
Chúng có phải là loài săn cá không? Cung cấp thức ăn trong nước và khuyến khích các hành vi 
săn bắt cá.
Chúng ăn ban đêm, ban ngày hay hoàng hồn? Cân nhắc thời điểm chúng ăn trong tự nhiên và 
cố gắng cung cấp thức ăn này thông qua máng ăn có hẹn giờ hoặc các phương tiện khác.
Làm thế nào để chúng thích nghi về mặt thể chất để ăn thức ăn của chúng? Cung cấp thiết 
bị cho ăn khuyến khích sử dụng phù hợp cấu trúc giải phẫu của chúng để ăn.
Chúng thường ăn như thế nào? Một số loài ăn vài lần một ngày trong khi một số loài chỉ ăn một 
vài lần một tháng, Nhân rộng điều này thông qua việc sử dụng lịch trình cho ăn.

Ảnh của Elke Schwierz
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KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH  
VI KIẾM ĂN TỰ NHIÊN

Thức ăn có thể được trình bày 
theo nhiều cách khác nhau: 

Cho leo cột để lấy thức ăn
Cho ăn khối băng

Cho ăn bằng cách chơi xếp hình/
cho ăn nhỏ giọt 

Cho ăn phân tán
Cho ăn bằng que 
Cho ăn bằng lưỡi 

Cho ăn bằng hộp thức ăn gia súc 
Bôi quết/pha trộn 

Nguồn cấp dữ liệu nổi

Ảnh của Zara Jackson

BÁT ĂN LÀ  
PHƯƠNG ÁN TỒI!

Cho động vật ăn bằng bát 
không có tác dụng gì để 

khuyến khích các hành vi kiếm 
ăn tự nhiên. Đây là một cách 
quá quen thuộc để trình bày 

thức ăn cho động vật và có thể 
làm giảm mức độ hoạt động 
hoặc các hành vi dự đoán 

khuôn mẫu. Bát không gây thử 
thách cho con vật và có thể 

khiến chúng ăn hết thức ăn quá 
nhanh. Điều này có thể dẫn 

đến các vấn đề về thể chất và 
tâm lý.

Nếu bạn không có lựa chọn 
nào khác ngoài việc cho ăn 
từ bát thì hãy đảm bảo có 
nhiều bát xung quanh hộp 

đựng ở các tầng khác nhau. 
Điều này khuyến khích các 
hành vi kiểu kiếm ăn hơn 

cũng như giảm các hành vi 
canh gác giữa các cá thể. 
Thay đổi số lượng và loại 
thức ăn có trong mỗi bát 

mỗi ngày.

Làm gì có bát trong tự nhiên!

Hỏi: Có bao nhiêu con vật của bạn đang được cho ăn trong bát? Bạn có thể 
nghĩ ra những cách thay thế để cho chúng ăn vừa an toàn vừa thú vị không?

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


ĐỘNG VẬT SĂN TÌM THỨC ĂN CỦA CHÚNG

Không nên cung cấp động vật có 
xương sống sống cho các loài khác 
săn lấy thịt. Cung cấp thức ăn theo 
cách yêu cầu động vật phải làm việc 
để kiếm thức ăn (ví dụ như ở trên 
cao cho mèo lớn hoặc giấu trong bao 
tải cần xé và xé) sẽ giúp tái tạo một 
số hành vi cần thiết để săn mồi. Thời 
gian cho ăn không thường xuyên và 
cho ăn toàn bộ thân thịt cũng sẽ giúp 
khuyến khích các hành vi bổ ích liên 
quan đến động vật săn mồi. Nếu bao 
gồm cả lông vũ, lông thú, xương, v.v. 
trong chế độ ăn của động vật ăn thịt 
và động vật ăn tạp để cải thiện tiêu 
hóa và sức khỏe nói chung thì sẽ có 
lợi hơn.

ĂN NHANH VÀ GỌN
Nhiều loài động vật ăn thịt lớn, có thói quen ăn uống 'nhanh và gọn'. Sư tử nói riêng trong điều 
kiện nuôi nhốt dễ bị béo phì, ít vận động và sẽ hành động rập khuôn nếu không được cung cấp 
những cơ hội này. Cho ăn không thường xuyên (giúp giảm các hành vi không mong muốn) có 
thể cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo, protein và chất khô và có thể dẫn đến duy trì cân nặng 
hợp lý (hoặc giảm cân khi cần thiết). Do đó, những ngày ăn chay không dẫn đến cảm giác đói, khi 
cung cấp toàn bộ thịt gia súc. Rắn cũng sử dụng cách cho ăn này. Điều quan trọng là phải tái tạo 
điều này trong điều kiện nuôi nhốt do giải phẫu của dạ dày và các hành vi liên quan của động vật.

CHO ĂN THÂN THỊT
•  Toàn bộ thân thịt sẽ tạo cơ hội cho các loài ăn thịt 

lớn sử dụng răng, móng vuốt và cơ để xé các mảnh 
nhỏ hơn.

•  Thức ăn toàn thân thịt khuyến khích các hành vi 
quan trọng của hệ thống phân cấp xã hội được thể 
hiện.

•  Nhiều chất dinh dưỡng hơn có sẵn từ thức ăn toàn 
thân thịt.

•  Đó là một phương pháp cho ăn tự nhiên hơn về 
tổng thể.

Hỏi: Động vật của bạn có được cho ăn xác hoặc thịt cục không? Bạn có nhận 
thấy những hành vi không mong muốn ở động vật ăn thịt của mình không?



HƯỚNG DẪN CHO ĂN PHÙ HỢP
CHO CON MỒI LÀ ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG 
SỐNG VẪN CÒN SỐNG - MỘT TÌNH THẾ 
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN VỀ ĐẠO ĐỨC
Việc cho ăn những con mồi động vật có xương sống vẫn còn 
sống đôi khi được thực hiện để cung cấp một môi trường nuôi 
dưỡng phong phú. Tuy nhiên, điều này là bất hợp pháp ở một 
số quốc gia vì nó có thể gây căng thẳng, đau đớn và giảm phúc 
lợi cho động vật săn mồi và đôi khi cả động vật làm mồi ăn thịt. 
Ví dụ, rắn có thể bị cắn bởi con mồi gặm nhấm sống của chúng 
trong điều kiện nuôi nhốt.

Nếu những mồi sống đang được cho ăn tại sở thú của bạn, hãy  
nghĩ xem điều đó có cần thiết hay không và thực hiện quy trình 
xem xét phúc lợi và đạo đức. Quá trình này sẽ xem xét những ưu 
và nhược điểm của việc cho ăn sống và các lựa chọn cho ăn thay 
thế mà vẫn đáp ứng nhu cầu hành vi của loài. Vườn thú có trách 
nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn phúc lợi cao được cung cấp cho tất cả 
các động vật do họ chăm sóc, bao gồm cả động vật ăn thức ăn 
sống.

DU KHÁCH CHO ĂN 
MÀ KHÔNG ĐƯỢC 

KIỂM SOÁT 

Phương pháp cho ăn phải an 
toàn cho động vật và nhân 

viên/du khách mọi lúc.

Cho ăn mà không được kiểm soát là trường hợp động vật được 
du khách cho thức ăn mà không có nhân viên có thẩm quyền có 
mặt để giám sát cách thức cho ăn của động vật.

Cho động vật ăn có thể là một trải nghiệm tuyệt vời của du 
khách, tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật,  
du khách không nên cho động vật ăn không được kiểm soát.  
Du khách có thể tham gia theo những cách khác. Việc khuyến 
khích khách làm các công cụ bổ sung thức ăn và tổ chức các 
buổi trò chuyện trong vườn thú trong khi nhân viên chăm sóc 
động vật cho động vật ăn là điều hấp dẫn và thú vị đồng thời 
thúc đẩy phúc lợi tốt hơn cho động vật.

Cho ăn mà không được 
kiểm soát chẳng hạn như 
ném thức ăn cho những 

con gấu này, có thể khuyến 
khích các hành vi xin ăn 

không tự nhiên, cũng như 
gây hấn và có khả năng gây 

béo phì.

Hỏi: Làm thế nào bạn có thể khuyến khích sở thú của mình để đảm bảo các hoạt 
động cho ăn của du khách được an toàn, phù hợp và có quy định?
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TÓM TẮT

Một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng dành riêng cho từng loài là điều cần thiết để có được 
tiêu chuẩn tốt về sức khỏe và tinh thần đối với động vật hoang dã bị nuôi nhốt. Cần cố gắng và 
dành thời gian để đảm bảo vườn thú của bạn đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng của động vật.

Sử dụng bảng chế độ ăn uống và ghi lại chế độ ăn của động vật trong hồ sơ thức ăn hàng ngày 
là một cách tốt để đánh giá xem nhu cầu dinh dưỡng và sở thích cá nhân có được đáp ứng hay 
không. Bảng chế độ ăn uống đảm bảo tính nhất quán nhưng cần được xem xét thường xuyên 
trong trường hợp thay đổi. Ghi chép lại tần suất cho ăn, lựa chọn thức ăn và chất thải là những 
công cụ hữu ích trong việc theo dõi chế độ ăn.

Các loài khác nhau có nhiều nhu cầu hành vi khác nhau liên quan đến việc kiếm ăn. Nó là một 
phần cơ bản của các mẫu hoạt động hành vi của chúng. Cách trình bày thức ăn là vô cùng quan 
trọng đối với động vật và việc đảm bảo giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các động vật với đủ các 
trạm cho ăn cũng rất quan trọng.

Chuẩn bị và vệ sinh thức ăn là rất quan trọng đối với sức khỏe của động vật. Một sở thú tốt sẽ 
đảm bảo nó có các khu vực chuẩn bị thức ăn thích hợp sạch sẽ và nhân viên hiểu được tầm quan 
trọng của vệ sinh.

Các quy trình an toàn tốt phải luôn được xem xét khi cho động vật ăn, và các nhân viên có kinh 
nghiệm phải luôn giám sát tất cả các hình thức cho động vật ăn, đặc biệt nếu có du khách  
tham gia.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
•  Cung cấp một chế độ ăn uống thích hợp là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và phúc lợi của 

động vật. 
•  Nhu cầu dinh dưỡng sẽ khác nhau giữa các loài và cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn 

sống và mức độ hoạt động của động vật.
•  Các loài động vật riêng lẻ cũng sẽ có sở thích về thức ăn.
•  Các loài khác nhau sẽ có những tập tính kiếm ăn rất khác nhau. Trình bày món ăn phù hợp là 

điều quan trọng để khuyến khích các hành vi tự nhiên, bổ ích.
•  Luôn cung cấp đủ các trạm cho ăn để tránh cạnh tranh và đánh nhau, cũng như khuyến khích 

kiếm ăn và khám phá.
•  Việc cho các con mồi sống là động vật có xương sống ăn không được khuyến khích và nên tìm 

kiếm các giải pháp thay thế dưới sự giám sát của bác sĩ thú y.
•  Không được khuyến khích việc cho du khách cho ăn mà không được kiểm soát. Thay vào đó, 

hãy cung cấp các chương trình thay thế như các buổi nói chuyện do nhân viên chăm sóc động 
vật đưa ra để thu hút khách tham quan.

•  Tiêu chuẩn cao về vệ sinh thực phẩm là rất quan trọng đối với sức khỏe tốt và phúc lợi động 
vật.



CÂU HỎI NHANH

Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng
 •  Tại sao dinh dưỡng thích hợp lại quan trọng đối với tiêu chuẩn tốt về phúc lợi 

động vật?
 •  Xác định các thuật ngữ 'động vật ăn thịt', 'động vật ăn tạp' và 'động vật ăn cá.’  

Cho một ví dụ về mỗi loài. 
•  Bạn sẽ thiết kế chế độ ăn uống cho một loài cụ thể như thế nào? Nhìn vào khẩu 

phần ăn cho các loài bạn chăm sóc. Bạn có nghĩ rằng có điều gì cần thay đổi không?
 •  Nếu con vật của bạn nuôi để lại nhiều thức ăn, điều này có thể cho thấy hai điều 

gì? Bạn sẽ làm gì để điều tra thêm điều này?
 •  Hãy nghĩ về một loài mà bạn đang nuôi. Hãy liệt kê tất cả các loại thực phẩm tạo 

nên chế độ ăn của nó. Tại sao nó cần những loại thức ăn cụ thể đó?
 •  Tại sao một khu vực sơ chế thực phẩm sạch sẽ và hợp vệ sinh lại quan trọng như 

vậy? Những cách nào bạn có thể cải thiện tiêu chuẩn nơi bạn chuẩn bị thức ăn trong sở 
thú?

 •  Bạn nghĩ tại sao điều quan trọng là phải thay nước cho động vật ít nhất một lần 
một ngày, ngay cả khi nó trông sạch sẽ?

Hành vi kiếm ăn tự nhiên
 •  Tại sao việc tạo cơ hội để thể hiện các hành vi kiếm ăn tự nhiên lại quan trọng đối 

với một tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật? Bạn có thấy những con vật của bạn thể 
hiện những hành vi này không? Làm thế nào bạn có thể khuyến khích nó nhiều hơn?

 •  Ba ví dụ về các thiết bị cho ăn khác nhau là gì? Những loài nào sẽ hoạt động tốt nhất 
và tại sao?

 •  Bạn có thể thấy sự thích nghi về hành vi và sinh học nào ở một trong những loài 
động vật của mình giúp nó tiếp cận với thức ăn? Bạn có nghĩ rằng những sự thích 
nghi đó đang được sử dụng theo cách hiện tại mà động vật đang được cho ăn?

 •  Tại sao du khách không nên cho động vật ăn mà không có sự giám sát thích hợp? 
Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ lựa chọn thay thế nào cho việc cho khách ăn uống không?

 •  Chọn một loài bạn làm việc cùng và thiết kế một thiết bị cho nó ăn. Bạn muốn thiết 
bị khuyến khích loại hành vi nào?

 •  Làm sao bạn có thể thay đổi cách bày thức ăn cho động vật của mình mà không 
dùng bát? Bạn dùng bao nhiêu bát mỗi ngày? Tại sao dùng bát là việc không tốt?

 •  Bạn nghĩ khi nào thì cho động vật ăn bằng tay là thích hợp? Bạn thường cho gia 
súc ăn bằng tay như thế nào và bạn có nghĩ rằng chúng được lợi từ việc đó không?



CÁC HOẠT ĐỘNG
A) CHỌN MỘT LOÀI VÀ TẠO NHẬT KÝ THỨC ĂN HÀNG 
TUẦN. XEM XÉT NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA LOÀI ĐÓ 
VÀ BAO GỒM CÁCH TRÌNH BÀY THỨC ĂN ĐỂ KHUYẾN 
KHÍCH CÁC HÀNH VI KIẾM ĂN TỰ NHIÊN VÀ BỔ ÍCH. 
NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC:

 •  ĐỘNG VẬT NÀY ĐÒI HỎI NHỮNG NHU CẦU DINH DƯỠNG NÀO?
 •  NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM NÀO CÓ THỂ CUNG CẤP NHỮNG NHU CẦU ĐÓ? 

VƯỜN THÚ CỦA BẠN HIỆN CÓ CHO ĂN NHỮNG THỨC ĂN ĐÓ KHÔNG?
 •  ĐỘNG VẬT NÀY CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC BỔ SUNG KHÔNG? LÀM 

THẾ NÀO BẠN ĐẢM BẢO RẰNG HỌ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NÓ?
 •  CHẾ ĐỘ ĂN CÓ THỂ ĐA DẠNG NHƯ THẾ NÀO? BẠN CÓ CHO ĂN CÙNG MỘT 

LOẠI THỨC ĂN MỖI NGÀY KHÔNG? 
 • BẠN SẼ GHI LẠI NHỮNG GÌ TRONG NHẬT KÝ?
 •  BẠN SẼ QUAN SÁT THẤY NHỮNG HÀNH VI KIẾM ĂN NÀO TRONG TỰ 

NHIÊN CỦA LOÀI NÀY? 
 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH VI HOANG DÃ 

TRONG CHUỒNG TRẠI HIỆN TẠI CỦA ĐỘNG VẬT? BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI 
ĐIỀU GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH NHỮNG HÀNH VI NÀY?

 •  NHỮNG TƯƠNG TÁC XÃ HỘI NÀO CẦN ĐƯỢC XEM XÉT, NẾU CÓ? ĐIỀU ĐÓ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH BẠN TRÌNH BÀY MÓN ĂN NHƯ THẾ NÀO?

B) GHÉ THĂM MỘT CHUỒNG THÚ. TÌM HIỂU XEM LOÀI 
NÀY HIỆN ĐƯỢC CHO ĂN NHƯ THẾ NÀO. LÀM THẾ NÀO 
BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁCH TRÌNH BÀY CHO ĂN ĐỂ 
PHÙ HỢP HƠN VỚI CÁC HÀNH VI TỰ NHIÊN CỦA ĐỘNG 
VẬT? NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC:

 •  BẠN SẼ QUAN SÁT THẤY NHỮNG HÀNH VI KIẾM ĂN NÀO TRONG TỰ 
NHIÊN CỦA LOÀI NÀY?

 •  CHUỒNG HIỆN TẠI CÓ BẤT KỲ HẠN CHẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI KIẾM 
ĂN CỦA LOÀI NÀY KHÔNG?

 •  BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC HÀNH VI CHO ĂN 
TÍCH CỰC TRONG CHUỒNG NUÔI HIỆN TẠI?

 •  BẠN NGHĨ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU CHỈNH NÀO ĐỐI VỚI  
CƠ SỞ HẠ TẦNG CHUỒNG NUÔI? VÍ DỤ, NHIỀU TRẠM CHO ĂN HƠN TRÊN 
CÂY NẾU LOÀI ĐỘNG VẬT NÀY ĂN CỦ QUẢ.

 •  CÓ QUY TRÌNH AN TOÀN NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ CHO CON VẬT ĐÓ ĂN 
KHÔNG? 

 •  NẾU MỘT THIẾT BỊ CHO ĂN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG THÌ NÓ CÓ AN TOÀN 
KHÔNG?

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



