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HỒ SƠ, LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIAO THỨC

MỤC ĐÍCH
Để có kiến thức và hiểu biết về:

•  Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phát triển sưu tập và lưu trữ hồ sơ để hỗ trợ tiêu chuẩn 
cao trong việc chăm sóc động vật.

•  Lập kế hoạch cho việc chăm sóc động vật cả đời và cách nó có thể được áp dụng trong vườn 
thú và bể cá.

•  Các quy định xung quanh việc thu mua và chuyển giao động vật hỗ trợ các tiêu chuẩn chăm 
sóc cao.

•  Quy trình đằng sau các phương pháp huấn luyện và xử lý động vật hỗ trợ các tiêu chuẩn chăm 
sóc cao.

MỤC TIÊU
•  Kết nối việc lập kế hoạch phát triển bộ sưu tập và lưu 

trữ hồ sơ với việc cải thiện chăm sóc động vật trong 
vườn thú.

•  Phát triển sự tự tin và quen thuộc với các hoạt động 
lập kế hoạch phát triển bộ sưu tập và lưu trữ hồ sơ.

•  Nhận thức được lý do tại sao các giao thức và kế 
hoạch trong tất cả các khía cạnh của quản lý động vật 
lại quan trọng.

KẾT LUẬN
•  Lập kế hoạch sưu tập, lưu trữ hồ sơ và quy trình quản 

lý tốt là một đóng góp thiết yếu để chăm sóc động vật 
tốt hơn.



NÊN CÓ BAO NHIÊU CON VẬT TRONG MỘT SỞ THÚ?

Số lượng động vật trong một cơ sở cần được quy định để đảm bảo rằng tất cả các động vật đều 
được đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe và hành vi của chúng. Nếu có quá nhiều động vật, việc 
quản lý tất cả chúng theo tiêu chuẩn cao sẽ khó khăn hơn. Nhân viên chăm sóc động vật chịu 
nhiều áp lực hơn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của động vật cũng như tinh thần của nhân viên. 
Nếu sở thú có quá nhiều động vật, tình trạng quá tải hoặc phải luân chuyển động vật trưng bày có 
thể dẫn đến thất vọng và căng thẳng, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các tiêu chuẩn phúc lợi 
động vật.

Việc lập kế hoạch sưu 
tập tốt của một cơ sở 
và/hoặc khu vực nên 

coi phúc lợi động vật là 
một tham số cơ bản và 
không thể thiếu trong 
quá trình quyết định 

có nên giữ loài đó hay 
không.

LẬP KẾ HOẠCH SƯU TẬP
Một kế hoạch sưu tập được sử dụng cho sở thú 
hoặc thủy cung để xem xét loài nào nên được 
nuôi trong cơ sở và số lượng. Việc lập kế hoạch 
sưu tập động vật phải là cốt lõi đối với tất cả các 
vườn thú và bể cá. Một kế hoạch tốt sẽ chỉ dựa 
trên các quyết định về bảo tồn, phúc lợi và kết 
quả giáo dục tích cực và có thể đo lường được.

Bảo tồn: Trong vườn thú hiện đại, tập trung vào 
cả bảo tồn ngoại vi và bảo tồn nội vi.

Bảo tồn ngoại vi đề cập đến các dự án xảy ra 
bên ngoài phạm vi hoang dã của một loài hoặc 
môi trường sống. Ví dụ, nhân giống các loài có 
nguy cơ tuyệt chủng trong điều kiện nuôi nhốt.  
Bảo tồn nội vi đề cập đến các dự án xảy ra 
trong phạm vi hoang dã của một loài hoặc môi 
trường sống. Ví dụ các hoạt động phục hồi môi 
trường sống.

Giáo dục: Các sở thú có cơ hội để giáo dục du 
khách. Trong khi trải nghiệm của du khách là 
quan trọng, thì việc nhận ra tầm quan trọng của 
các cơ hội tham gia và học hỏi là điều cần thiết 
trong vườn thú. Các loài được tổ chức trong 
một bộ sưu tập nên phản ánh điều này.

Phúc lợi động vật: Điều quan trọng là, một 
kế hoạch sưu tập sẽ kết hợp rộng rãi các cân 
nhắc về phúc lợi vào tất cả các khía cạnh của 
thiết kế. Nó sẽ thách thức các giả định truyền 
thống về những loài nào có thể được giữ trong 
một bộ sưu tập. Các sở thú phải đảm bảo rằng 
họ có thể cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc cao 
cho mọi động vật mà họ nuôi. Một kế hoạch tốt 
sẽ xem xét nếu sở thú có đủ không gian, nguồn 
lực và chuyên môn của nhân viên để thực hiện 
việc này. Một kế hoạch tốt cũng sẽ đảm bảo 
rằng động vật chỉ được nhân giống nếu chúng 
có thể được cung cấp dịch vụ chăm sóc suốt 
đời và mức phúc lợi cao trong suốt cuộc đời 
của chúng.

Hỏi: Sở thú của bạn có thể cung cấp cho tất cả các loài được chăm sóc theo tiêu 
chuẩn cao không? Những loài nào khó cung cấp nhất và tại sao?
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SỞ THÚ CỦA TÔI NÊN CÓ NHỮNG LOÀI NÀO?
Có ba câu hỏi quan trọng mà bạn có thể hỏi để đảm bảo rằng cơ sở của 
bạn chỉ lưu giữ những loài có thể được cung cấp với tiêu chuẩn phúc lợi 
cao nhất.

Các nguồn tài nguyên của sở thú là gì?
Chỉ những động vật có thể được nuôi dưỡng thoải mái và phù hợp trong 
suốt cuộc đời của chúng tại vườn thú mới nên có mặt. Điều này bao gồm 
các động vật yêu cầu khí hậu cụ thể, phạm vi nhà lớn và yêu cầu dinh 
dưỡng cụ thể.

Sức chứa của vườn thú là bao nhiêu?
Động vật quá đông có thể gây ra căng thẳng và bệnh tật. Có đủ không gian 
để hỗ trợ nhu cầu môi trường của mỗi động vật là quan trọng. Cân nhắc về 
nhu cầu không gian đối với sự tăng trưởng của quần thể nếu việc sinh sản 
xảy ra cũng rất quan trọng.

Chuyên môn của sở thú là gì?

Một số loài động vật đòi hỏi kiến   thức và chuyên môn thực sự cụ thể để 
được chăm sóc tốt. Nếu sở thú không có chuyên môn này, con vật đó 
không nên được giữ lại cho đến khi các kỹ năng đã được hoàn thiện.

Nếu sau khi đánh giá, người ta cảm thấy rằng một số loài không thể được duy trì ở tiêu  
chuẩn cao thì chúng không nên là một phần của bộ sưu tập, bất kể giá trị giáo dục  
của chúng. Nếu loài này được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương và có thể là một phần  
của chương trình nhân giống khu vực đã cam kết, thì vẫn phải xem xét việc cân  
nhắc sự thỏa hiệp về phúc lợi so với giá trị bảo tồn.

Việc kết hợp phúc lợi động vật như vậy vào kế hoạch sưu tầm cuối cùng có thể dẫn đến các bộ 
sưu tập ít đa dạng hơn, chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy nhân viên có 
chuyên môn cao hơn và cho phép tập trung nhiều nguồn lực hơn để cung cấp cho nhu cầu của 
động vật.

Xác định vai trò của một loài trong việc đạt được các mục tiêu bảo tồn của thể chế cũng có thể hỗ 
trợ tốt cho phúc lợi động vật trong việc lập kế hoạch sưu tập. Ví dụ, đối với một loài có vai trò giáo 
dục và không có cơ hội tái sinh, nên tập trung vào những cá thể thích nghi tốt nhất với điều kiện 
nuôi nhốt và được giữ trong môi trường cho phép hành vi tự nhiên trong suốt cuộc đời của chúng. 
Tuy nhiên, các động vật được phóng thích nên được nuôi nhốt trong thời gian ngắn nhất có thể, 
với sự tương tác của du khách hoặc tiếp xúc với con người ở mức tối thiểu và được cung cấp một 
môi trường tự nhiên nhất có thể.

Một kế hoạch sưu tập tốt sẽ kết hợp và xem xét phúc lợi của từng cá thể động vật trong tất 
cả các quá trình quyết định.
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

VOI
Voi rất khó chăm sóc để đạt tiêu chuẩn cao trong điều kiện nuôi 
nhốt. Chúng yêu cầu không gian rộng lớn để đi lang thang và 
môi trường phức tạp thách thức trí thông minh của mình để 
ngăn chặn sự buồn chán và thất vọng. Chúng có tính xã hội 
cao và nên được nuôi theo nhóm để chúng có thể hòa nhập 
với xã hội. Voi bò đực có thể cần chỗ ở riêng khi trầm ngâm để 
tránh gây thương tích cho các cá thể khác. Chỗ ở này cần phải 
đạt tiêu chuẩn cao và đủ kích thích để tránh cảm giác buồn 
chán hoặc căng thẳng.

Voi thường yêu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên khoa và một 
cơ sở phải được thiết kế để cho phép các nhân viên chuyên 
gia cung cấp dịch vụ chăm sóc và theo dõi thú y liên tục cho 
chúng. Tất cả những yếu tố này phải được xem xét khi quyết 
định xem sở thú của bạn có nên có voi hay không.

VẸT MÀO
Các loài vẹt mào và vẹt có nhu cầu phức tạp phải được 
đáp ứng trong điều kiện nuôi nhốt. Những nhu cầu này 
nên được xem xét trước khi động vật được đưa vào bộ 
sưu tập. Sở thú có khả năng cung cấp các yếu tố nào 
sau đây không?

• Toàn bộ cuộc sống chăm sóc cho các loài sống lâu. 
• Mang tính xã hội cao, hình thành liên kết cặp.
• Nhu cầu kiếm ăn.
•  Không gian để bay và cơ hội khám phá. 
• Cơ hội đậu/làm tổ.
• Hành vi phá hoại.

Nếu những nhu cầu này không được đáp ứng, nó có thể 
dẫn đến thất vọng, căng thẳng và phúc lợi động vật kém.

KHỈ
Khỉ sinh sản rất nhanh, do đó, việc lập kế hoạch sưu tập cần liên 
quan đến việc đánh giá quản lý quần thể. Nếu được phép sinh 
sản, sở thú có môi trường kích thích và thích hợp khác để đưa 
các cá thể vào để ngăn chặn tình trạng quá đông hay không?  
Sở thú có sẵn sàng trả thêm thức ăn cho nhiều cá thể hơn không? 
Quyền lợi động vật có bị tổn hại?
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CHĂM SÓC TOÀN BỘ CUỘC SỐNG

Chăm sóc toàn bộ cuộc sống có nghĩa là xem xét việc 
chăm sóc một cá thể động vật và chất lượng cuộc sống 
của nó trong suốt thời gian tồn tại của nó. Từ khi sơ sinh 
đến khi về già, động vật sẽ yêu cầu chăm sóc khác nhau 
tùy thuộc vào độ tuổi của chúng. Tuy nhiên, việc chăm sóc 
toàn bộ cuộc sống cũng bao gồm việc xem xét các tiêu 
chuẩn chăm sóc và chất lượng tại vườn thú khác nếu bạn 
đang cân nhắc chuyển con vật đi nơi khác.

Bạn đang gửi một 
con vật đến sở thú 
khác? Bạn đã thực 
hiện những kiểm 

tra nào để đảm bảo 
rằng vườn thú có 
cùng tiêu chuẩn 

chăm sóc cao như 
vườn thú của bạn?

Các thủ tục quản lý và giám sát dựa trên phúc lợi cần được điều 
chỉnh theo hướng chăm sóc toàn diện cuộc sống. Nhu cầu của 
một cá thể động vật thay đổi trong suốt cuộc đời của nó tùy thuộc 
vào giai đoạn sống của nó. Các kỹ thuật dinh dưỡng, môi trường 
và quản lý đều bị ảnh hưởng bởi giai đoạn sống.

Nhân viên chăm sóc động vật cần phải hiểu những nhu cầu khác 
nhau mà một con vật có thể có trong suốt cuộc đời và có thể đáp 
ứng cho chúng. Chúng ta cũng nên chăm sóc thú y ở tất cả các 
giai đoạn.

Hãy xem xét các nhu cầu khác nhau của động vật ở các giai đoạn 
khác nhau của cuộc đời - bạn có thể cung cấp cho chúng như thế 
nào?

•  Mang thai/sinh nở - Đối với những con non, môi trường phải 
ngăn chặn việc những cá thể nhỏ bỏ trốn khỏi chuồng nhốt. Dinh 
dưỡng cung cấp cho người mẹ phải đủ để duy trì sự sống cho cả 
mẹ và trẻ sơ sinh. Dinh dưỡng cũng phải hỗ trợ sự tăng trưởng 
của động vật. Môi trường phải cung cấp một không gian an toàn 
để con sơ sinh được tách biệt khỏi một nhóm xã hội nếu cần và 
có đủ kích thích môi trường để hỗ trợ sự phát triển về thể chất cho 
chúng.

 •  Con trưởng thành - Con trưởng thành cần những thay đổi trong 
môi trường của chúng để được kích thích. Cần có sự linh hoạt 
trong môi trường và quản lý nếu cấu trúc xã hội thay đổi, ví dụ như 
hệ thống phân cấp xã hội sụp đổ. Chế độ dinh dưỡng cần đảm 
bảo đủ lượng mà không gây lãng phí hay nguy cơ béo phì.

 •  Động vật lớn tuổi - Chăm sóc động vật lớn tuổi cần sự cân nhắc 
về khả năng vận động hạn chế. Có những đoạn dốc hoặc không 
an toàn trong chuồng trại không còn sử dụng được cho động vật ở 
tuổi này hay không?

 •  Kết thúc sự sống - Sở thú có cách nào để thực hiện cái chết 
nhân đạo cho một con vật nếu được yêu cầu và vứt bỏ xác một 
cách an toàn không?
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CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CUỘC SỐNG - BẠN CÓ 
THỂ GIÚP CHÚNG BẰNG CÁCH NÀO?

Phúc lợi cần được theo dõi và quản lý thích hợp trong suốt cuộc đời của động vật. Các kế hoạch 
cho việc này nên bao gồm các chiến lược cụ thể để chăm sóc động vật lớn tuổi. Cũng giống như 
con người, động vật lớn tuổi cần được chăm sóc thêm để đảm bảo nhu cầu phúc lợi của chúng 
được đáp ứng. Ví dụ, sở thú của bạn có thể làm cho môi trường thoải mái hơn, điều chỉnh các 
yêu cầu về chế độ ăn uống và kiểm tra các bệnh liên quan đến tuổi tác không? Tình trạng phúc lợi 
của động vật già, nếu bị xâm phạm, nên được đánh giá thường xuyên để xác định xem liệu an tử 
có thực sự thích hợp hơn so với chăm sóc thú y liên tục hay không.

Chăm sóc toàn diện cuộc sống cũng đề cập đến thời điểm động vật được chuyển đến sở thú 
khác. Khi động vật được di chuyển, các vườn thú và bể cá nên xây dựng kế hoạch do nhân viên 
có thẩm quyền hỗ trợ để việc di chuyển động vật không dẫn đến kết quả phúc lợi động vật kém. 
Các hiệp hội sở thú và thủy cung trong khu vực có thể có các hướng dẫn có thể áp dụng cho việc 
di chuyển của từng cá thể động vật giữa các vườn thú.

Hỏi: Bạn có biết làm thế nào để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các loài mà bạn 
chăm sóc trong các giai đoạn sống khác nhau của chúng không?

XEM XÉT CÁCH QUẢN LÝ RÙA CẠN KHÁC NHAU TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI 
CỦA CHÚNG.

Nhu cầu dinh dưỡng? Khi rùa cạn lớn lên,  
nhu cầu canxi, khối lượng thức ăn và nhu cầu  
protein khác nhau.
Bổ sung? Có các chất bổ sung thích hợp cho  
từng giai đoạn cuộc đời không? Cách trình bày  
có dễ tiếp cận (ví dụ: bột) không? 
Nhu cầu hành vi ăn uống? Rùa cạn trưởng  
thành và rùa cạn con cần có cơ hội ăn cỏ, tìm  
kiếm và tận dụng nguồn thức ăn phong phú  
trong suốt cuộc đời của chúng.
Nhu cầu về môi trường? Chuồng nhốt có đáp  
ứng được các nhu cầu của rùa cạn trưởng thành như chất nền để đào hang, độ dốc của nhiệt, 
ánh sáng tia cực tím và môi trường kích thích không? Môi trường của con sơ sinh cần phải an 
toàn và dễ điều hướng.
Nhu cầu xã hội? Những con đực trưởng thành cần được nuôi riêng. Vườn thú có không gian cho 
việc này không?
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe? Có nhân viên chăm sóc động vật nào hiểu được sự phức tạp của 
cách giữ cho nhiều loài rùa cạn ở các giai đoạn sống khác nhau khỏe mạnh không?
Chuyển động thì sao? Cách bố trí của khu vực bao vây có quá dốc đối với những con non hoặc 
con đã có tuổi không?
Nhu cầu quản lý? Vườn thú có khả năng di chuyển một con rùa cạn trưởng thành đặc biệt lớn 
hoặc nặng không? Có nguy cơ rùa cạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn sẽ bị mắc kẹt hoặc thoát ra ngoài 
không?
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LƯU TRỮ HỒ SƠ

Hồ sơ động vật chính xác và đầy đủ phải được lưu giữ. Đây thường là một yêu cầu pháp lý, 
chúng là một khía cạnh quan trọng để chăn nuôi tốt. Hồ sơ phải cho phép truy cập thông tin nhanh 
chóng và dễ dàng. Hồ sơ được vi tính hóa sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và sau đó 
có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu động vật của vườn thú toàn cầu.

Hồ sơ cá thể động vật nên được đánh giá cùng với hồ sơ của các động vật khác trong cùng các 
nhóm xã hội để đảm bảo quyền lợi của TẤT CẢ động vật được duy trì. Hồ sơ có thể đóng một vai 
trò trong việc quản lý giống, theo dõi đa dạng di truyền, các chương trình tái sản xuất và giám sát 
phúc lợi cũng như quản lý hàng ngày.

Để có hồ sơ chính xác được lưu giữ, các cá thể động vật phải được nhận dạng. Nhân viên chăm 
sóc động vật và người quản lý có trách nhiệm đảm bảo việc này được thực hiện. Điều này có thể 
được thực hiện bằng cách phân biệt các dấu hiệu tự nhiên hoặc sự xuất hiện của lớp lông. Nếu 
thích hợp, động vật có thể cần được đánh dấu riêng.

Lưu trữ hồ sơ là một công cụ cần thiết để giúp quản lý động vật trong điều kiện nuôi nhốt - 
nó có thể tạo điều kiện cho dữ liệu chính xác và hỗ trợ các tiêu chuẩn chăm sóc tốt

Hỏi: Bạn có thấy một số con vật của mình dễ nhận ra hơn những 
con khác không? Tại sao bạn nghĩ là như vậy?
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HỒ SƠ ĐỘNG VẬT CÁ THỂ
Người chăm sóc động vật nên nhận dạng được tất cả các động vật họ chăm sóc. 
Điều này sẽ đảm bảo theo dõi chính xác sức khỏe và phúc lợi của mỗi cá nhân 
cũng như hỗ trợ mối quan hệ giữa nhân viên và động vật. Có nhiều các cách để 
đạt được điều này nhưng phải tuân theo tiêu chuẩn được nêu dưới đây:
• Hệ thống không được gây đau đớn hoặc căng thẳng cho động vật.
•  Nó không được ức chế các hoạt động bình thường, các hành vi vo thành cục, bóc 

tách đồ hoặc cho ăn. Nó phải ngăn ngừa nhiễm trùng khu vực được đánh dấu.
• Nó phải dễ dàng nhìn thấy hoặc xác định theo cách khác.
•  Nó phải thích nghi với các loại động vật có kích thước và loại  

khác nhau.
• Nó phải là vĩnh viễn nếu được.

Đặt tên cho động 
vật của bạn. Biết 
tên từng cá thể 

động vật không chỉ 
giúp bạn xác định 

chúng dễ dàng hơn 
mà còn khuyến 

khích sự liên kết và 
quen thuộc.

PHƯƠNG PHÁP:
•  Nhận dạng thụ động: màu sắc, kích thước, hình dạng, các vết  

sẹo cũ và các mẫu đều là những công cụ hỗ trợ hữu ích để  
phân biệt con vật này với con vật khác. Cần thận trọng đối với  
các đặc điểm có thể thay đổi, ví dụ: chiều dài phần nhung của  
hươu hoặc một số tập tính. Các tấm giấy tờ tùy thân có ảnh có  
thể được sử dụng để so sánh.

•  Phương pháp nhận dạng phi tự nhiên được sử dụng phổ biến nhất 
là vi mạch.

•  Tờ nhận dạng và bảng chỉ dẫn có thể bao gồm tên, ngày sinh, lịch 
sử tóm tắt và các thông tin khác, chẳng hạn như tính cách mà khách 
có thể muốn tìm hiểu.

Tính chất vật lý: Sẹo trên mắt trái.
Đặc điểm hành vi: Hiện đang chiếm ưu thế nhất trong nhóm.

Tờ nhận dạng động vật
Loài: Khỉ sóc. 

Tên nhà: Dave.
Số ID: 139926.

Số vi mạch: 89634-096536773.
Giới tính: Nam giới.

Ngày sinh: 06/11/1997.
Cân nặng: 755g.

Phương pháp nuôi: Cha mẹ nuôi tự nhiên
Lịch sử thú y 

Ngày 5 tháng 10 năm 2017: Đã tiêm 0,2ml 
Synulox để cắt đuôi.

Ngày 17 tháng 6 năm 2005: Mẫu phân  
cho thấy ký sinh trùng.  
Đã cho uống tẩy giun 

Ngày 23 tháng 5 năm 1998: Cấy vi mạch.

Hỏi: Bạn có thể nhận ra tất cả các loài động vật mà bạn chăm sóc 
không? Bạn nghĩ phương pháp xác định nào là phù hợp và hiệu quả 

nhất đối với từng loài?
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HỒ SƠ THỨC ĂN

Cho động vật ăn trong vườn thú có thể là một trong những khía cạnh khó khăn nhất trong việc 
chăm sóc chúng. Những sai sót trong quản lý dinh dưỡng thường là nguyên nhân chính gây chết 
và bệnh tật ở nhiều loài động vật. Cung cấp dinh dưỡng không đúng cách là một trong những 
nguyên nhân chính gây ra tình trạng sức khỏe kém trong điều kiện nuôi nhốt. Một số loài đòi hỏi 
chế độ ăn rất chuyên nghiệp. Mức độ béo phì ở động vật trong vườn thú cũng rất cao.

Dinh dưỡng kém có thể 
dẫn đến các tình trạng:
1. Hốc hác.
2. Béo phì.
3. Bệnh răng miệng.
4. Sinh sản kém.
5. Giảm tuổi thọ.
6.  Tăng khả năng mắc bệnh.

Bạn có biết không?
Một nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng dinh dưỡng kém ở "mèo 
lớn" dẫn đến một loạt các rối 
loạn về thần kinh và thể chất. 
Điều này thường có thể xảy ra 
trong một thời gian dài, không 
bị phát hiện nhưng dẫn đến 

phúc lợi kém kinh niên. "Mèo 
lớn" cũng dễ bị béo phì do quản 
lý cho ăn kém và mức độ hoạt 

động thấp như trong ảnh.

Điều quan trọng là phải hiểu các hành vi kiếm ăn tự nhiên và chế độ ăn uống của một loài. Nhiều 
loài có chế độ ăn và tập tính kiếm ăn đa dạng. Các chương trình cho ăn phải ghi lại các chế độ 
ăn này để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi tối đa. Vườn thú phải có khả năng nhận biết nhu cầu ăn 
uống của từng cá nhân. Hồ sơ có thể cung cấp cho điều này, đảm bảo dữ liệu lịch sử về nhu cầu 
ăn uống và dinh dưỡng của một con vật cụ thể được lưu giữ, góp phần hướng tới một con vật 
khỏe mạnh, hạnh phúc.

HỒ SƠ THỨC ĂN NÊN BAO GỒM NHỮNG GÌ?
Hồ sơ thực phẩm có thể đơn giản hoặc phức tạp như 
bạn muốn, nhưng có một số tiêu chí quan trọng cần 
được bao gồm:
1. Các loại thực phẩm được cho.
2. Cách trình bày món ăn.
3. Số lượng cung cấp.
4. Số lượng ăn được so với lượng thức ăn thừa.
5. Các loại thức ăn thừa.
6. Thay đổi chế độ ăn uống.
7.  Các cá thể tiêu thụ một số mặt hàng thực phẩm - tức 

là có một cá thể thống trị có đang ăn nhiều thức ăn 
hơn những con khác không?

Hỏi: Bạn đã đánh giá loại thức ăn mà động vật của bạn để lại hàng ngày 
chưa? Bao nhiêu đang bị lãng phí và tại sao bạn nghĩ điều này là quan 

trọng để ghi lại?



HỒ SƠ HÀNH VI
Hồ sơ là điều rất quan trọng để hiểu các mô hình hành vi của động vật và có thể giúp chỉ ra nếu 
có vấn đề. Điều rất quan trọng là phải có sự hiểu biết rõ ràng về các hành vi tự nhiên được nhìn 
thấy trong loài và những hành vi đó chỉ ra điều gì. Nhân viên chăm sóc động vật có thể thực hiện 
các quan sát hàng ngày để giúp ghi lại dữ liệu thường xuyên và báo cáo các hành vi hoặc hành vi 
bất thường có thể chỉ ra một vấn đề, ví dụ: gây hấn giữa các con vật hoặc hôn mê quá mức.

Một chương trình ghi lại hành vi tốt sẽ bao gồm:
1. Tương tác với môi trường, nhân viên và các động vật khác trong khu vực bao vây.
2. Khoảng thời gian của mỗi hành vi và những hành vi đó chỉ ra điều gì.
3. Quan sát các hành vi bất thường bao gồm các hành động lặp đi lặp lại.
4.  Khoảng thời gian của các hành vi bất thường và nếu có bất kỳ yếu tố kích hoạt nào, ví dụ:  

dự đoán của việc được cho ăn.

Hồ sơ hàng ngày nên bao gồm những gì?

1. Các hành vi được quan sát.
2. Khoảng thời gian của các hành vi tích cực và tiêu cực.
3. Kích thích gây ra các hành vi.
4. Những thay đổi trong hành vi.
5. Sở thích cá nhân.

BIỂU ĐỒ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Biểu đồ điện tử là một loại bản ghi hành vi là một công cụ hữu ích giúp nhân viên chăm sóc động 
vật ghi lại các quan sát hành vi ở động vật. Nó là một danh sách các hành vi cụ thể của loài.  
Nó sẽ cho phép bạn xác định và ghi lại tần suất một số hành vi đang được quan sát và liệu bất kỳ 
hành vi nào vắng mặt mà không nên có.

ĐIỀU CHỈNH CÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ 
CỦA BẠN XUNG QUANH KẾT QUẢ
Nghiên cứu điển hình: Hồ sơ của bạn cho thấy một 
con báo hoa mai đang đi lại hàng ngày trước khu vực 
chuồng nuôi trong nhà của nó trước khi bạn đưa nó 
vào trong nhà. Bạn nhận ra điều này là do nó chỉ được 
cho ăn khi được đưa vào trong nhà vào cuối ngày làm 
việc và do đó đang chờ thức ăn.
Nếu bạn cân nhắc cho nó ăn ở một nơi khác và vào 
một thời điểm khác, điều này có thể giúp giảm nhịp 
độ dự đoán, vốn có thể trở thành một hành vi khuôn 
mẫu nếu bị bỏ qua. Việc xen kẽ các ngày và thời gian 
bạn nhớ rằng con báo bên trong rồi giấu thức ăn bên 
ngoài để con báo phải tìm kiếm nó, tất cả đều có thể 
giúp giảm bớt các hành vi dự đoán .. Sự đa dạng và 
sự lựa chọn là điều quan trọng.



HỒ SƠ Y TẾ
Ghi chép đánh giá sức khỏe hàng ngày là một phần quan trọng trong vai trò của nhân viên chăm 
sóc động vật. Nó có tác động đến quyền lợi động vật vì việc điều trị thú y dựa trên thông tin chính 
xác về động vật trước khi nó có thể được điều trị. Hồ sơ sức khỏe lịch sử cũng có thể được sử 
dụng để cung cấp thông tin về các vấn đề sức khỏe có thể tái phát, cho biết những phương pháp 
điều trị đã thành công trong quá khứ.

Có thể thực hiện các quan sát đơn giản trên từng cá thể động vật, lưu ý tình trạng thể chất (chẳng 
hạn như cho điểm tình trạng cơ thể và tình trạng lông). Người chăm sóc động vật có thể sử dụng 
hoạt động hàng ngày của họ để thường xuyên đánh giá từng con vật và ghi lại bất kỳ thay đổi nào 
đối với sức khỏe thể chất của con vật. Kiểm tra bằng mắt cũng có thể giúp xác định một số lượng 
lớn các vấn đề liên quan đến sức khỏe như từ chối thức ăn, vết thương, nhiễm trùng hoặc khó 
chịu rõ ràng, màu sắc bất thường và độ đặc của phân, v.v.

MỘT HỒ SƠ SỨC KHỎE CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Hồ sơ hàng ngày có thể bao gồm:
1. Tình trạng thể chất của động vật - không có bệnh tật, chấn thương, đau đớn và đau khổ.
2. Mức độ tăng trưởng, phát triển, sinh sản và tuổi thọ trung bình.
3. Một con vật lanh lợi, cảnh giác, có phản ứng thích hợp với những kích thích mới hoặc bất ngờ.

Chúng có thể được kết hợp với các đánh giá chẩn đoán và lâm sàng không xâm lấn thường 
xuyên bao gồm mức độ cortisol, tỷ lệ mắc bệnh, đánh giá phân và các chỉ số tình trạng sinh sản.

Lưu trữ bản ghi - Sử dụng các thư mục và cơ sở dữ liệu trực tuyến nếu có thể. Có bảng trắng 
trong khu vực cho ăn hoặc nhân viên để cập nhật thông tin dễ dàng nhưng đảm bảo tất cả thông 
tin được chuyển vào hồ sơ cố định. Thảo luận các quan sát thường xuyên với nhóm và đánh giá 
những gì hồ sơ cho thấy về quyền lợi động vật.

Hỏi: Bạn có sẵn một hệ thống hồ sơ trong bộ sưu tập của mình không? Bạn 
đang ghi lại loại thông tin nào? Bạn có nghĩ rằng nó là đủ toàn diện?
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SPECIES 360 - HỒ SƠ & CHIA SẺ TOÀN CẦU
Species 360 là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, có tư cách thành viên chuyên thu thập và 
chia sẻ một cách có hệ thống thông tin động vật học về các loài động vật và loài được chăm sóc 
nuôi nhốt.

Có hơn 20.000 chuyên gia chăm sóc động vật trong hơn 1.100 vườn thú, thủy cung và các tổ 
chức thành viên động vật hoang dã khác sử dụng Species360 ZIMS (Phần mềm quản lý thông 
tin động vật học). Nó giúp đạt được các mục tiêu quản lý và bảo tồn động vật thực hành tốt nhất 
thông qua hợp tác toàn cầu và chia sẻ thông tin. Phần mềm ZIMS cho phép quản lý hồ sơ động 
vật và tổ chức theo thời gian thực. Nó có các mô-đun chăn nuôi và thú y được tích hợp vào một 
cơ sở dữ liệu tổng thể bao gồm hàng triệu bản ghi về hơn 22.000 loài và mười triệu cá thể  
động vật.

ZIMS CÓ THỂ TRỢ GIÚP SỞ THÚ CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Là thành viên của ZIMS, bạn có thể tìm kiếm các cơ sở khác có chuyên 
môn hoặc kiến   thức chăn nuôi cụ thể. Bạn có thể ghi lại tất cả hồ sơ của 
mình trên một nền tảng phần mềm và chia sẻ thông tin chi tiết với các 
thành viên khác để hỗ trợ các mục tiêu bảo tồn và chăn nuôi toàn cầu.

ZIMS có thể giúp hỗ trợ hồ sơ sức khỏe chi tiết, ghi lại dữ liệu nhân khẩu 
học cá nhân và dân số. Ví dụ: bạn có thể theo dõi trọng lượng và chiều dài 
của động vật để biết liệu cá thể của bạn có đúng trọng lượng và kích thước 
hay không. Bạn cũng có thể sử dụng nó để ghi lại thức ăn, nơi bạn có thể 
theo dõi tất cả các món và số lượng đã được cho ăn hoặc để thừa.

Bạn có thể tra cứu lịch sử của cá thể động vật để xác định bất kỳ khả năng 
tiếp xúc với bệnh tật, điều trị y tế và các quy trình phòng ngừa mà động vật 
có thể đã tiếp xúc.

Sẽ rất hữu ích khi xem lại hồ sơ lịch sử để theo dõi hành vi lâu dài của 
động vật và xác định xu hướng hành vi có thể giúp cải thiện phúc lợi và 
quản lý.

HỒ SƠ Y TẾ

Hồ sơ y tế là điều rất quan trọng để theo dõi 
các loại thuốc đã được sử dụng. Biết những 
gì đã được cho, bao nhiêu đã được thực hiện 
thành công, quá trình điều trị là bao lâu và 
tiền sử cơ bản của con vật cần dùng thuốc là 
tất cả những thông tin hữu ích cần có. Điều 
này cũng rất quan trọng đối với phúc lợi vì nó 
sẽ đảm bảo phân phối đúng liều lượng và sẽ 
cải thiện thông tin liên lạc giữa nhóm về việc 
dùng thuốc cho động vật đó.



QUY TRÌNH MUA LẠI ĐỘNG VẬT

Tất cả các quy định của khu vực, quốc gia và quốc tế phải được tuân thủ liên quan đến bất kỳ 
hoạt động đánh bắt, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã nào. Các quy định này nhằm bảo 
vệ sức khỏe và phúc lợi của động vật hoang dã bị nuôi nhốt và ngăn chặn nguy cơ giảm số lượng 
động vật hoang dã thông qua việc bắt giữ để nuôi nhốt.

Việc mua lại động vật từ tự nhiên không được 
khuyến khích. Động vật chỉ nên có nguồn gốc từ 
tự nhiên nếu có dữ liệu cho thấy sẽ không có tác 
động tiêu cực đến quần thể loài hoặc môi trường 
sống của chúng và có lý do bảo tồn mạnh mẽ để 
đưa động vật đó vào điều kiện nuôi nhốt. Quyền lợi 
của mỗi cá thể động vật phải được xem xét trong 
quá trình bắt, vận chuyển hoặc định cư vào một môi 
trường nuôi nhốt mới.

Mọi hoạt động chuyển giao động vật giữa các cơ 
sở chỉ nên diễn ra nếu cơ sở tiếp nhận có thể cung 
cấp một cách thích hợp tiêu chuẩn chăm sóc cao 
cho các loài mà họ đang nhận. Cơ sở cần có triết lý 
phù hợp về quyền lợi động vật và nhân viên có kinh 
nghiệm phù hợp trong việc chăn nuôi và chăm sóc 
các loài động vật liên quan.

Bạn có biết làm thế nào sở thú 
của bạn mua lại được động vật 

không?

Động vật nên được mua lại từ các 
cơ sở nuôi nhốt có uy tín chứng 

minh tiêu chuẩn phúc lợi cao. Các 
trường hợp cứu hộ là ngoại lệ đối 

với quy tắc này.

Chia sẻ hồ sơ và dữ liệu giúp các 
vườn thú xác định cơ hội sinh sản 
và nơi có sẵn động vật mà không 
cần phải lấy nguồn từ tự nhiên.

Bạn có thể có trách nhiệm đảm bảo cơ sở tiếp nhận một trong những động vật của bạn đạt tiêu 
chuẩn cao. Bạn nên đến thăm cơ sở nếu có thể hoặc yêu cầu gửi ảnh về nơi con vật sẽ sống. 
Nếu đó là một loài xã hội, hãy hỏi kế hoạch để hòa nhập an toàn vào phần còn lại của nhóm là gì. 
Sử dụng kiến   thức của bạn về hành vi của các loài để đánh giá xem liệu bạn có nghĩ rằng chuồng 
trại phù hợp hay không, và hỏi cơ sở về các hoạt động dinh dưỡng, môi trường và chăn nuôi của 
chúng.

Mọi sự chuyển nhượng phải vì lợi ích tốt nhất của loài, cá thể động vật hoặc nhóm xã hội. Việc 
kiểm tra thú y phải luôn diễn ra trong một khung thời gian thích hợp trước khi đi để ngăn ngừa 
nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Việc kiểm dịch tại cơ sở mới phải đầy đủ để ngăn ngừa các vấn đề 
về an toàn sinh học và tất cả các hồ sơ sức khỏe và phúc lợi phải đi kèm với động vật khi chúng 
di chuyển.
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VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHO PHÙ HỢP
Vận chuyển động vật là một vấn đề căng thẳng. Bất kỳ việc vận chuyển nào, giữa các cơ sở hoặc 
trong cùng một vườn thú cũng cần phải có một kế hoạch hiệu quả để giảm thiểu căng thẳng cho 
động vật. Người chăm sóc động vật có đảm bảo điều này sẽ xảy ra hay không. Khi có thể, các giải 
pháp thay thế để vận chuyển luôn phải được xem xét.

Để bảo vệ quyền lợi động vật và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe kém, thương tích và trạng thái tinh 
thần tiêu cực trong quá trình vận chuyển, cần xem xét các yếu tố sau:

1.  Kỹ thuật xử lý an toàn.
2.  Phương thức và thời gian vận chuyển thích hợp có 

thể chấp nhận được vì lợi ích của động vật.
3.  Sẵn có một môi trường an toàn, thoải mái và thích 

hợp trong quá trình vận chuyển.
4.  Sự sẵn có của thức ăn, nước uống và phân nhóm xã 

hội thích hợp trong quá trình vận chuyển.

Điều quan trọng là phải 
hiểu rằng toàn bộ quá 
trình vận chuyển động 

vật hoang dã bị nuôi nhốt 
(bao gồm bắt, bốc xếp, 

vận chuyển và dỡ hàng) 
có thể gây căng thẳng và 

dẫn đến sợ hãi, đau khổ và 
thậm chí tử vong. Chỉ vận 
chuyển động vật nếu thực 

sự cần thiết.
Ảnh của Tim Morphew

Xử lý động vật
Cách động vật được xử lý có thể ảnh hưởng đến khả 
năng nó đối phó tích cực với vận chuyển. Nếu một con 
vật được chăm sóc và cân nhắc thích hợp, căng thẳng 
sẽ giảm đáng kể. Nhân viên chăm sóc động vật có 
trách nhiệm đảm bảo rằng họ biết cách chăm sóc động 
vật cẩn thận để giảm thiểu căng thẳng tiềm ẩn.

Các kỹ thuật xử lý phải giảm thiểu căng thẳng mọi lúc - nếu tại bất kỳ thời điểm nào con vật 
quá căng thẳng, hãy ngừng việc xử lý ngay lập tức.

Sử dụng phương pháp huấn luyện tăng cường tích cực để giảm nhu cầu hạn chế vật lý và 
hóa học.

Cần có thói quen ổn định để nắm bắt hoặc các phương pháp hạn chế trước khi vận chuyển.  
Ví dụ, thức ăn được đặt trong thùng vận chuyển nhiều lần trước ngày vận chuyển cho phép động 
vật quen với việc đi vào thùng mà không bị cưỡng bức hoặc bắt giữ.

Hỏi: Có con vật nào sớm sẽ cần chuyển đến cơ sở của bạn không? Làm thế 
nào bạn có thể làm cho việc di chuyển bớt căng thẳng hơn?
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PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN
Việc vận chuyển động vật hoang dã cần tuân thủ tất cả các luật và 
hướng dẫn của khu vực, quốc gia và quốc tế. Các yêu cầu của Hiệp 
hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) nên được sử dụng làm hướng 
dẫn tối thiểu. Phải có kế hoạch vận chuyển bao gồm nước, thức ăn, 
không gian, thông gió và các điểm dừng cho tất cả các cá nhân liên 
quan. Các loài và nhu cầu cá nhân phải được đánh giá. Nếu không 
có kế hoạch vận chuyển, phúc lợi của động vật có thể bị tổn hại 
nghiêm trọng.

Danh sách kiểm tra vận chuyển
•  Các chuyên gia xử lý và vận chuyển động vật 

có mặt. 
• Giấy thông hành.
• Giấy chứng nhận sức khỏe. 
• Giấy phép.
• Bác sĩ thú y.
•  Thiết bị xử lý và hạn chế thích hợp. 
• Thùng vận chuyển phù hợp.
•  Phương tiện thích hợp cho các loài được vận 

chuyển. 
• Đánh giá rủi ro.
• Lộ trình lên kế hoạch trước.

Thời gian vận chuyển phải được giữ ở mức tối thiểu. Chỉ nên nhốt động vật vào thùng 
vận chuyển ngay trước và trong quá trình vận chuyển. Các tiêu chuẩn cao về quản lý và 

chăm sóc động vật phải được thực hiện ở mọi giai đoạn của quy trình để giảm thiểu căng 
thẳng và tổn hại đến phúc lợi.

Chỗ ở phương tiện đi lại

Điều cần thiết là chỗ ở vận chuyển phải xem xét nhu cầu cụ thể của động vật. Hãy tự hỏi 
mình những câu hỏi sau đây:

• Có điều gì có thể làm con vật bị thương không?
•  Thùng có an toàn và được thiết kế phù hợp với loài, độ tuổi và số lượng động vật được vận 

chuyển không?
•  Nó có được thông gió thích hợp không? Điều này có được duy trì trong suốt quá trình vận 

chuyển không?
• Nó có cho phép cá thể duy trì nhiệt độ cơ thể và tư thế bình thường không?
• Sàn có cung cấp chỗ dựa an toàn cho động vật không?
•  Nó có chất liệu chăn ga gối đệm thích hợp sẽ hấp thụ chất thải không? 
• Hồ sơ của động vật có được đi kèm với nó không?
•  Nó có được dán nhãn bên ngoài để cung cấp thông tin chi tiết thích hợp về loài không?
• Có chi tiết liên lạc cho cả cơ sở gửi và nhận không?



HUẤN LUYỆN
Huấn luyện một con vật có thể là một điều rất hữu ích cho cả 
con vật và nhân viên chăm sóc. Các con vật được huấn luyện 
để tự nguyện tham gia vào công việc chăm sóc chăn nuôi 
hàng ngày cũng như các quy trình và phương pháp điều trị 
thú y, giúp giảm bớt căng thẳng thường thấy ở những con vật 
chưa qua huấn luyện. Trong suốt quá trình huấn luyện, động 
vật được khuyến khích thử nghiệm và học hỏi để kích thích 
trí óc của chúng, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và kích 
thích tinh thần. Tuy nhiên, điều quan trọng là các phương 
pháp huấn luyện động vật không gây ra sợ hãi, đau đớn, 
thương tích hoặc đau khổ; tất cả việc huấn luyện đều phải sử 
dụng các kỹ thuật củng cố tích cực. Việc cố tình gây thương 
tích, đau đớn hoặc sử dụng sự sợ hãi để nhận được phản 
ứng là không thể chấp nhận được. Mục đích cuối cùng của 
việc huấn luyện động vật là cải thiện sức khỏe của động vật. 
Tất cả các kỹ thuật huấn luyện nên được nghiên cứu, đánh 
giá và xem xét một cách thường xuyên bởi một nhóm đạo 
đức từ vườn thú.

Ảnh của Tim Morphew

Các buổi huấn luyện nên:
 •  Đúng giờ - để tránh làm việc quá sức, căng thẳng hoặc 

buồn chán.
 •  Tùy thuộc nhu cầu cá thể - để đáp ứng nhu cầu của 

một cá thể .
 •  Có liên quan - để đảm bảo các mục tiêu và hành vi 

huấn luyện có lợi cho động vật và nhân viên chăm sóc.

HUẤN LUYỆN CỦNG CỐ TÍCH CỰC LÀ GÌ?

Huấn luyện củng cố tích cực (PRT) làm tăng khả năng lặp lại một 
hành vi bằng cách liên kết hành vi đó với thứ mà con vật thích,  
chẳng hạn như thức ăn, chải lông, giao tiếp xã hội hoặc một 
 món đồ chơi yêu thích. Khi con vật thực hiện một hành vi  
(ví dụ như mở miệng), nó sẽ nhận được chất tăng cường.  
Thường thì một âm thanh đánh dấu, chẳng hạn như tiếng  
lách cách hoặc tiếng còi, được sử dụng để cho con vật biết  
điều gì đó đã được thực hiện một cách chính xác. Việc sử  
dụng chính xác âm thanh này cho phép người huấn luyện  
xác định thời điểm chính xác và truyền tải thông tin chính  
xác để nâng cao khả năng học tập. Âm thanh được gọi là 
chất củng cố có điều kiện và thường được gọi là 'cầu nối'  
phải được huấn luyện trước khi sử dụng.

Các buổi huấn luyện nên ngắn và thường xuyên. Huấn luyện một 
con vật đúng cách có thể củng cố mối quan hệ tích cực giữa con 
người và động vật. Điều quan trọng là tất cả các khóa huấn luyện đều 
khuyến khích sự tham gia không bị ép buộc và không gây ra sự thất 
vọng cho con vật. Tất cả nhân viên tham gia khóa huấn luyện phải 
biết đặc điểm sinh học và hành vi tự nhiên của động vật và có năng 
lực thích hợp trong các kỹ thuật huấn luyện.

Huấn luyện "tiếp xúc  
được bảo vệ" là gì?

Huấn luyện động vật với hàng rào 
ngăn cách giữa người và động 

vật. Điều này làm cho các tương 
tác an toàn hơn cho con người, 
nhưng cũng bảo vệ động vật. 

Động vật dường như cảm thấy 
an toàn hơn khi con người không 

vào không gian của chúng.  
Do đó, các con vật thoải mái và tự 
tin hơn, có khả năng kiểm soát và 
có thể chọn cách tiếp cận người 
huấn luyện và tham gia vào buổi 
học, dẫn đến một môi trường học 

tập tối ưu.
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HỒ SƠ HUẤN LUYỆN
Hồ sơ huấn luyện có thể sẽ quan trọng như chính khóa huấn luyện vậy. Hồ sơ có thể cải thiện 
tính nhất quán giữa những người huấn luyện, điều này sẽ giảm bớt sự thất vọng cho những 
động vật có liên quan. Hồ sơ bằng văn bản cũng có thể chứng minh các mô hình huấn luyện có 
thể giúp ảnh hưởng đến kế hoạch và cải thiện thành công cho cá nhân và những đối tượng khác 
được huấn luyện.

Những gì cần đưa vào một kế hoạch huấn luyện.
Kế hoạch huấn luyện phải trả lời các câu hỏi sau:
CON NÀO - Những cá nhân nào sẽ được huấn luyện?
GÌ - Những yếu tố củng cố nào sẽ được sử dụng?
KHI NÀO - Khoảng thời gian dự đoán là gì và khi  
nào các phiên sẽ diễn ra?
TẠI ĐÂU - Khóa huấn luyện sẽ diễn ra tại một địa điểm cụ thể? Điều đó sẽ tác  
động đến phúc lợi như thế nào?
THẾ NÀO - Bạn định hình thành hành vi như thế nào? Cần trang bị gì?
TẠI SAO - Tại sao những hành vi này được huấn luyện? Ví dụ, một cá nhân có tiền sử 
các vấn đề về răng miệng sẽ được hưởng lợi từ việc được huấn luyện để mở miệng theo 
lệnh. Nếu không có lý do cụ thể nào, cần đặt câu hỏi liệu có nên tiến hành huấn luyện hay 
không.

Quay phim các buổi huấn luyện 
của bạn mang lại lợi ích to lớn cho 
cả bạn và con vật. Theo dõi các 
buổi huấn luyện của bạn có thể 
làm nổi bật những cải tiến như thời 
gian đánh cầu của bạn hoặc nếu 
bạn thưởng cho một hành vi không 
giống như những gì bạn yêu cầu. 
Nó cũng có thể cho bạn thấy các 
hành vi khác mà con vật thể hiện 
vào thời điểm đó có thể cho biết 
chúng cảm thấy như thế nào trong 
suốt phiên.

Hồ sơ huấn luyện phải cho thấy những gì đã xảy ra 
trong một phiên và có thể là một công cụ hữu ích trong 
việc lập kế hoạch cho các phiên trong tương lai. Điều 

cần thiết là bất kỳ khóa huấn luyện nào cũng phải được 
ghi lại để đảm bảo sự thống nhất giữa những người 
huấn luyện và để tất cả các nhân viên vườn thú bao 

gồm cả người quản lý đều nhận thức được việc huấn 
luyện đang diễn ra và nó được thực hiện như thế nào.

Ảnh của Kelli Inglis

Ví dụ về Hồ sơ huấn luyện

Ngày:
Tên giảng viên:
Tên động vật được huấn luyện: 
Loài:
Chất gia cố được sử dụng:
Thiết bị sử dụng: 
Thời lượng của phiên:
Các yếu tố bên ngoài (ví dụ thời tiết): 
Các hành vi đạt được/định hình: 
Lưu ý cho phiên tiếp theo:



KHI NÀO CẦN HUẤN LUYỆN?
Hỗ trợ thú y
Huấn luyện có thể hỗ trợ bác sĩ thú y khi cung cấp các phương pháp điều trị. Động vật có thể 
được huấn luyện để đưa ra các bộ phận của cơ thể và nằm yên mà không bị trói buộc. Điều này 
có thể hữu ích cho việc thực hiện tiêm, lấy máu, chăm sóc bàn chân, chụp X-quang và nhiều thủ 
thuật khác.

Hoạt động của động vật
Huấn luyện động vật đi vào thùng vận chuyển hoặc di 
chuyển đến một khu vực nhất định của chuồng trại có thể 
là một công cụ quản lý hữu ích.

Giáo dục
Các buổi nói chuyện, chương trình, tương tác hoặc trình 
diễn mang tính giáo dục phải luôn thúc đẩy sự hiểu biết 
của du khách về các hành vi tự nhiên của động vật và là 
một trải nghiệm tích cực cho các loài động vật có liên quan.

Ảnh của Peter Bonser

Chương trình động vật & tương tác với khách tham 
quan

Các cuộc biểu diễn và trình diễn động vật là điều phổ biến 
ở nhiều vườn thú. Tuy nhiên, có một số điểm chính cần 
nhớ:

1.  Các buổi biểu diễn/trình diễn phải là một trải nghiệm 
tích cực cho động vật.

2.  Chỉ nên sử dụng biện pháp tăng cường tích cực để 
luyện tập.

3.  Chỉ những hành vi tự nhiên và bổ ích mới nên được 
thể hiện trong một buổi biểu diễn.

4.  Buổi biểu diễn phải luôn tôn trọng động vật và không 
chế nhạo hoặc sử dụng chúng thuần túy để giải trí.

5.  Chỉ những loài tự nhiên và thích nghi với cách xử lý 
của con người mới nên được sử dụng.

6.  Bảo tồn và phúc lợi động vật luôn phải là thông điệp 
quan trọng nhất.

7.  Người huấn luyện động vật cần hiểu rõ sự căng  
thẳng hoặc sợ hãi ở loài và nếu thấy những dấu  
hiệu này, phải dừng buổi biểu diễn ngay lập tức.

8.  Đặc biệt khuyến cáo rằng du khách 
 không được tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ loài  
động vật hoang dã nào.

9.  Việc giám sát và đánh giá liên tục là rất quan  
trọng để đảm bảo duy trì phúc lợi tích cực.

Các cơ sở biểu diễn của bạn trông 
như thế nào?

Tất cả các loài động vật phải có các 
phương tiện nghỉ sau diễn phù hợp 
với loài, nơi chúng được nhốt khi 

không có mặt trong buổi biểu diễn. 
Cần đem đến sự phong phú về hành 
vi và môi trường và tiêu chuẩn chăm 
sóc phải giống như đối với động vật 

được trưng bày công khai.

Hỏi: Chọn một loài bạn quan tâm. Những hành vi nào sẽ hữu ích để 
huấn luyện? Chúng có ích cho động vật hay cho bạn?
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TÓM TẮT

Có rất nhiều thách thức mà các sở thú và thủy cung phải trải qua về mặt quản lý động vật và cơ 
sở vật chất. Lập kế hoạch sưu tập và lưu giữ hồ sơ là những cách mà những thách thức này có 
thể được theo dõi và phân tích để đảm bảo quyền lợi động vật là cốt lõi của tất cả các quyết định 
được đưa ra.

Một chính sách tổ chức ở mức độ cao và sự hiện diện của đội ngũ nhân viên có cam kết và hiểu 
biết với chuyên môn thực tế phù hợp là điều cần thiết. Cần các phương pháp quản lý mới, được 
chứng thực về mặt khoa học nhằm hỗ trợ cải tiến liên tục trong việc chăm sóc động vật.

Lưu trữ hồ sơ là một thành phần thiết yếu để đạt được phúc lợi động vật tốt. Hồ sơ bao gồm thu 
thập dữ liệu về yêu cầu của từng loài và cá nhân cụ thể, giúp tạo cơ sở dữ liệu cho nhu cầu sở 
thú của riêng bạn và cũng đóng góp vào cộng đồng ghi chép toàn cầu thông qua Species360.  
Hồ sơ cũng giúp chăm sóc một con vật trong suốt cuộc đời của nó, vì nhu cầu của con vật sẽ thay 
đổi và sở thú và nhân viên của nó phải đảm bảo họ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc con vật này 
trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời.

Các chương trình nhân giống trong các sở thú và bể cá hiện đại nên được quản lý thông qua các 
chương trình quản lý loài. Điều này cần kết hợp với việc lập kế hoạch tốt và hợp tác với các tổ 
chức chuyên môn khác như các hiệp hội cá cảnh và sở thú trong khu vực. Hợp tác quản lý loài và 
phúc lợi tốt sẽ làm nền tảng cho tất cả các quyết định về việc lập kế hoạch chăn nuôi và sưu tập 
động vật.

Khi động vật được di chuyển, các vườn thú và bể cá nên xây dựng kế hoạch do nhân viên chuyên 
nghiệp hỗ trợ để việc thu mua, di chuyển và giao dịch động vật không dẫn đến kết quả phúc lợi 
động vật kém. Các sở thú phải cố gắng đảm bảo rằng việc tìm nguồn cung cấp động vật là hợp 
đạo đức và vì lợi ích tốt nhất của cả quyền lợi động vật và quản lý loài.

Cách xử lý động vật có thể ảnh hưởng đến khả năng đối phó với vận chuyển. Nếu một con vật 
được chăm sóc và cân nhắc thích hợp, căng thẳng sẽ giảm đáng kể. Nhân viên chăm sóc động 
vật có trách nhiệm đảm bảo rằng họ biết cách xử lý một cách cẩn thận và chính xác đối với động 
vật để chúng có thể giảm thiểu căng thẳng liên quan.

Huấn luyện tăng cường tích cực có thể giúp đảm bảo một tiêu chuẩn phúc lợi tốt trong các quy 
trình quản lý căng thẳng như vận tải. PRT nên được sử dụng cho bất kỳ quy trình huấn luyện 
hoặc xử lý nào, bao gồm cả việc vận chuyển (nếu có thể) và các tương tác của khách. Các buổi 
nói chuyện và chương trình giáo dục phải luôn thúc đẩy sự hiểu biết của du khách về các hành vi 
tự nhiên và tích cực cũng như tôn trọng các loài động vật có liên quan. Việc giám sát và đánh giá 
liên tục là điều cần thiết.



NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
•  Điều quan trọng là đảm bảo rằng động vật trong một nhóm không vượt quá khả năng mang 

(quy mô quần thể bền vững tối đa) vì điều này sẽ ngăn bạn cung cấp cho chúng dịch vụ chăm 
sóc cá nhân cần thiết để đảm bảo chúng có tiêu chuẩn phúc lợi tốt trong suốt cuộc đời.

•  Chăm sóc toàn diện cuộc sống là điều quan trọng. Bạn và sở thú của bạn có thể chăm sóc một 
con vật từ khi nó được sinh ra cho đến khi nó rất già không? Các nhu cầu khác nhau sẽ cần 
được đáp ứng trong suốt cuộc đời của động vật.

•  Lập kế hoạch sưu tập tốt có nghĩa là xem xét phúc lợi động vật. Xem xét liệu sở thú của bạn 
có đủ nguồn lực, năng lực và chuyên môn phù hợp để chăm sóc động vật đúng cách hay 
không là điều rất quan trọng.

•  Lưu trữ hồ sơ là đièu rất quan trọng và có thể giúp đảm bảo phúc lợi tốt cho tất cả các động 
vật do bạn chăm sóc. Chọn một cách dễ dàng để xác định từng cá thể động vật và lưu giữ hồ 
sơ rõ ràng cho tất cả chúng.

•  Việc săn bắt động vật hoang dã không được khuyến khích nghiêm túc. Thay vào đó, hãy luôn 
cố gắng thu nhận động vật từ các cơ sở nuôi nhốt khác.

•  Vận chuyển có thể rất căng thẳng đối với động vật hoang dã. Nếu bạn là thành viên của nhóm 
vận chuyển, hãy đảm bảo rằng bạn biết cách xử lý loài cụ thể đó và hiểu nhu cầu cụ thể của 
chúng.

•  Sử dụng huấn luyện tăng cường tích cực có thể đảm bảo hạn chế căng thẳng trong quá trình 
vận chuyển và quy trình thú y, cũng như xây dựng lòng tin giữa nhân viên và động vật.

CÂU HỎI NHANH
Lập kế hoạch sưu tập
•  Tại sao việc điều chỉnh số lượng động vật trong một nhóm nuôi nhốt lại quan 

trọng? 
 •  Cơ quan của bạn có kế hoạch sưu tập không? Bạn có biết các loài mà bạn chăm sóc 

phù hợp với nó như thế nào không?
 • Sở thú nên cân nhắc điều gì khi lập một kế hoạch sưu tập?
 •  Chăm sóc toàn diện cuộc sống có nghĩa là gì? Bạn có thể áp dụng điều này cho 

những con vật mà bạn chăm sóc không?
 •  Tại sao việc mua lại động vật từ tự nhiên không được khuyến khích mạnh mẽ?
 • Những yếu tố nào cần được xem xét để chuyển giao động vật an toàn?

•  Làm thế nào bạn có thể hiểu thêm về kế hoạch sưu tập của riêng mình và khám 
phá những gì các bộ sưu tập khác giữ riêng của họ? Tại sao điều này lại hữu ích?

Lưu trữ hồ sơ
 •  Tại sao việc lưu giữ hồ sơ lại quan trọng đối với phúc lợi động vật?
 •  Bạn nên bao gồm những gì trong danh sách kiểm tra của bạn cho chỗ ở phương 

tiện đi lại? Bạn có thể ghi lại những gì trong một buổi huấn luyện củng cố tích 
cực? Tại sao việc đặt tên cho động vật của bạn lại quan trọng? Tất cả các con vật 
của bạn hiện có tên không?

 •  Làm thế nào để bạn xác định được các loài động vật khác nhau mà bạn chăm sóc 
và tại sao nó lại quan trọng? 

 •  Bạn sẽ ghi lại thông tin sức khỏe nào trong nhật ký? Tại sao điều này là cần thiết  
để đảm bảo một tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật?

 • Những loại hồ sơ nào hữu ích cho một sở thú phải có đối với mỗi loài?



CÁC HOẠT ĐỘNG
A) BẠN QUAN TÂM VỀ PHÚC LỢI CỦA LOÀI VƯỢN CÁO 
CỦA MÌNH. THIẾT KẾ MỘT BẢNG GIỮ LƯU TRỮ CÓ THỂ 
GIÚP BẠN XÁC ĐỊNH NẾU CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO CẦN 
XEM XÉT.

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XÁC ĐỊNH CÁC CON VẬT RIÊNG LẺ TRONG NHÓM? SUY 
NGHĨ VỀ NHU CẦU CỦA LOÀI ĐÓ LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ QUAN SÁT 
CHÚNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC NHẬN DẠNG BẠN ĐÃ CHỌN.

 •  BẠN CÓ THỂ XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC BẤT KỲ MỐI LO NGẠI NÀO VỀ SỨC KHỎE ĐANG 
DIỄN RA HOẶC MỚI KHÔNG? XEM XÉT NHỮNG HỒ SƠ SỨC KHỎE NÀO ĐÃ CÓ SẴN 
HOẶC NẾU BẠN CẦN ĐƯA NHỮNG HỒ SƠ NÀY VÀO HỒ SƠ CỦA CHÍNH MÌNH.

 •  BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ NÀY ĐỂ THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI VỀ 
HÀNH VI KHÔNG? LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ?

 •  BẠN SẼ QUAN SÁT VÀ GHI DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO? CÂN NHẮC MỨC ĐỘ THƯỜNG 
XUYÊN VÀ AI SẼ THỰC HIỆN VIỆC THU THẬP HỒ SƠ.

 •  CÁC NHÂN VIÊN KHÁC CÓ THỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU KHÔNG? CÁC VƯỜN THÚ KHÁC 
THÌ SAO? 

 •  BẠN DỰ ĐỊNH LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?

B) TẠO HUẤN LUYỆN CỦNG CÓ TÍCH CỰC CHO CON GẤU 
CẦN KIỂM TRA RĂNG MIỆNG. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC:

 •  BẠN ĐANG CỐ GẮNG KHUYẾN KHÍCH HÀNH VI NÀO CHO LẦN KIỂM TRA SỨC KHỎE 
NÀY? 

 •  ĐỘNG VẬT ĐƯỢC LẤY LÀM TRỌNG TÂM CỦA BẠN CÓ BẤT KỲ SỰ TƯƠNG TÁC NÀO 
VỚI NHÂN VIÊN TRƯỚC ĐÂY KHÔNG? XEM XÉT LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ CỦA CON VẬT.

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN ĐỂ THỰC HIỆN 
KHÓA HUẤN LUYỆN NÀY? XEM XÉT NHỮNG RÀO CẢN NÀO VÀ NHỮNG KỸ THUẬT 
HUẤN LUYỆN TIẾP XÚC ĐƯỢC BẢO VỆ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG.

 •  BẠN DỰ KIẾN NHỮNG HÀNH VI NÀO CHO THẤY CON VẬT ĐANG BỊ CĂNG THẲNG 
TRONG QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN?

 •  BẠN DỰ ĐỊNH CỦNG CỐ CÁC HÀNH VI MONG MUỐN NHƯ THẾ NÀO?
 •  BẠN SẼ CUNG CẤP KHÓA HUẤN LUYỆN NÀY BAO LÂU MỘT LẦN?
 •  BẠN SẼ GHI GÌ VÀO NHẬT KÝ TẬP LUYỆN?
 •  LÀM THẾ NÀO BẠN ĐẢM BẢO RẰNG TRẢI NGHIỆM ĐÓ LUÔN TÍCH CỰC ĐỐI VỚI ĐỘNG 

VẬT?




