
MÔI TRƯỜNG 
NUÔI NHỐT
Thiết kế chuồng nhốt, quản lý và bảo trì 
vì phúc lợi động vật.



THIẾT KẾ, QUẢN LÝ & BẢO 
DƯỠNG CHUỒNG NHỐT

MỤC ĐÍCH
Để có kiến thức và hiểu biết về:

•  Những hạn chế mà động vật phải đối mặt trong môi trường nuôi nhốt và cách khắc phục 
chúng. 

•  Tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường đáp ứng các nhu cầu sinh học và tâm lý và 
mang tính đặc trưng của loài.

•  Cách sử dụng thông tin để cung cấp sức khỏe và phúc lợi tốt hàng ngày và trong suốt cuộc đời 
của động vật.

MỤC TIÊU
•  Nhận thức rằng các thiết kế chuồng trại phải đáp ứng các 

nhu cầu cụ thể của loài và cho phép động vật thực hiện 
đầy đủ các hành vi.

•  Xác định lý do tại sao các thông số phi vật lý như độ ẩm, 
nhiệt độ và ánh sáng lại quan trọng đối với sức khỏe tích 
cực của động vật trong môi trường.

•  Xác định cơ sở hạ tầng chuồng nhốt phù hợp và nhận biết 
điều này liên quan như thế nào đến quyền lợi động vật. ·

•  Đánh giá mức độ hiệu quả của việc quản lý và bảo trì hàng 
ngày có thể hỗ trợ phúc lợi động vật tốt như thế nào.

KẾT LUẬN
•  Cơ sở phải cung cấp môi trường thích hợp, dành riêng cho 

loài đáp ứng nhu cầu sinh lý và hành vi của động vật để 
đạt được phúc lợi tối ưu.



HẠN CHẾ TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT
Động vật đã thích nghi về mặt thể chất và hành vi để sống trong những điều kiện môi trường cụ 
thể. Chúng ta nên xem xét những cách mà chúng ta có thể bắt chước môi trường sống tự nhiên 
của một loài và những cách mà các chuồng nhốt khác với chúng. Chúng ta nên hỏi những gì có 
thể thay đổi hoặc thêm vào để làm cho một khu vực chuồng nhốt gần giống với môi trường sống 
hoang dã hơn. Nếu một loài sống trên các địa hình khác nhau, hãy cung cấp cho chúng các chất 
nền khác nhau. Nếu một loài sống trên cây, hãy cho chúng cây, cành và dây để leo và khám phá. 
Nếu một loài sống trong khí hậu nhiệt đới, chúng sẽ cần nhiệt và độ ẩm để phát triển.

Môi trường nuôi nhốt sẽ luôn có những hạn chế khi bắt chước môi trường tự nhiên của động vật 
vì chúng ta chỉ đơn giản là không thể đáp ứng tất cả những phức tạp mà thiên nhiên mang lại. Đôi 
khi không thể thích ứng với một số hành vi tự nhiên, ví dụ, động vật di cư hàng năm hoặc thực 
hiện các chiến lược săn bắt phức tạp có thể bị hạn chế bởi các ràng buộc nuôi nhốt. Động vật đã 
phát triển các kỹ năng và hành vi cụ thể để tồn tại và phát triển nhưng môi trường sở thú không 
phải lúc nào cũng cho phép những hành vi này được thể hiện. Đây là lý do tại sao điều cần thiết là 
phải đánh giá xem liệu có thể tạo ra các môi trường sống thích hợp hay không và có thể đáp ứng 
các nhu cầu về hành vi của một loài trước khi loài đó được thu nhận hay không.

Nếu các hành vi bị hạn chế do môi trường không phù hợp, sự thất vọng có thể xảy ra dẫn đến  
tiêu chuẩn phúc lợi kém cho động vật đó. Đó là cách bạn quản lý và bù đắp cho bất kỳ hạn chế 
nào liên quan đến việc nuôi nhốt hàng ngày có thể xác định xem một con vật trải qua phúc lợi tốt 
hay xấu. Với suy nghĩ và cân nhắc về loài cụ thể, hầu hết các nhu cầu của cá thể có thể được đáp 
ứng trong điều kiện nuôi nhốt, cho phép chúng phát triển.

Bạn nghĩ môi 
trường nào 

mang lại phúc 
lợi tốt hơn, và 

tại sao?
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KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ CHUỒNG NHỐT
Việc cung cấp cơ sở hạ tầng môi trường và môi trường phong phú đối với động vật nuôi nhốt 
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn phúc lợi cao và thúc đẩy phúc 
lợi của động vật. Những môi trường này nên nhằm mục đích tăng sự đa dạng về hành vi và thúc 
đẩy những trải nghiệm bổ ích trong suốt cuộc đời của động vật.

Tất cả các động vật được bạn chăm sóc 
phải ở tại nơi:
1.  Đáp ứng thích hợp khả năng nhận thức 

của chúng.
2.  Đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu 

xã hội của chúng.
3.  Khuyến khích các hành vi tự nhiên, bổ ích 

và tích cực.
4.  Luôn coi trọng sức khỏe và sự an toàn.
5.  Cung cấp một môi trường thú vị, kích thích 

và năng động.

Môi trường của động vật nên bao gồm những điều sau đây:

• Thiết kế chuồng nhốt/chỗ ở, kích thước và cách bố trí cụ thể theo nhu cầu của loài.
•  Một vị trí thích hợp trong vườn thú, ví dụ, những động vật nhạy cảm hoặc lo lắng nằm trong 

khu vực của vườn thú với mức độ tiếng ồn và sự xáo trộn giảm.
•  Cung cấp nơi trú ẩn, nơi ở cho động vật ẩn náu và rào cản thị giác giữa công chúng và cá thể. 

Chuồng nhốt không được nhìn từ mọi phía.
• Nội thất và môi trường phong phú khuyến khích và thúc đẩy các hành vi và hoạt động tự nhiên.
•  Không gian và kích thước cho phép khả năng di chuyển khỏi các mối đe dọa hoặc xáo trộn đã 

nhận thức được. Cơ hội cho các tương tác xã hội thích hợp thúc đẩy các hành vi hòa bình và 
giảm thiểu các tương tác gây hấn như đánh nhau cũng nên được khuyến khích trong bố cục.

•  Môi trường thủy sinh thích hợp, chất lượng cao và cung cấp nước, cụ thể cho nhu cầu của 
loài. 

•  Các điều khoản về an toàn cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy trải nghiệm an toàn cho động vật và 
nhân viên chăm sóc.

Một khu chuồng nhốt cần được đánh giá 
thường xuyên để xem nó có tiếp tục thúc 
đẩy một tiêu chuẩn phúc lợi tốt cho các cá 
thể bên trong nó hay cần thay đổi.

Nếu bạn thấy rằng có vấn đề, hãy đặt câu 
hỏi xem bạn có thể làm gì để khắc phục 
chúng hay không. Thêm phân nhánh, đống 
chất nền hoặc thay đổi mức nhiệt độ/độ ẩm 
có thể có tác động lớn mà không cần phải 
thiết kế lại toàn bộ chuồng.

Hỏi: Tất cả các chuồng nhốt trong cơ sở của bạn có đáp ứng các tiêu chí được 
mô tả không? Bạn có thể thực hiện những thay đổi nào để cải thiện chuồng nhốt?
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU NHU CẦU CỤ THỂ CỦA LOÀI 
ĐỐI VỚI THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI VÀ CHĂM SÓC CHĂN NUÔI

•  Các loài khác nhau sẽ có những nhu cầu khác nhau tùy thuộc vào đặc tính sinh học và tập tính 
của chúng. Nếu những nhu cầu này không được đáp ứng, quyền lợi của động vật sẽ bị tổn hại.

•  Hiểu nhu cầu của một loài cụ thể có nghĩa là bạn có thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thể 
chất và hành vi của chúng. Cân nhắc nhu cầu của từng cá thể vì có thể cần sửa đổi cụ thể dựa 
trên tuổi tác/sức khỏe/sở thích và tâm trạng cá thể.

•  Việc xem xét các đặc điểm môi trường hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của loài nên là trọng tâm 
chính của tất cả các thiết kế môi trường và triển lãm. Cảm hứng có thể được lấy từ môi trường 
sống hoang dã.

Nhu cầu của các loài 
(và nhu cầu của cá thể) 

có thể thay đổi hàng ngày, 
hàng tháng hoặc theo mùa. 
Một chuồng nhốt phải cung 
cấp các lựa chọn phù hợp 

với những thay đổi này.

Cung cấp các lựa chọn về 
môi trường khuyến khích 

sự tò mò và tham gia cũng 
như tiếp cận với các yếu tố 
tự nhiên là điều cần thiết để 

thực hành chăn nuôi tốt.

Thực hành chăn nuôi nên 
xem xét nhu cầu cá thể dựa 
trên các yếu tố như tuổi, giới 
tính, mùa và sở thích cá thể 

của con vật.

Các loài động vật sống như vượn và 
gấu túi thích nghi về mặt thể chất và 
hành vi để dành phần lớn thời gian 
ở trên cây. Chúng là những sinh vật 
sống trong tán cây nên được hưởng 
lợi từ một khu vực chuồng nhốt cho 
phép chúng khám phá ở độ cao của 

tầng tán.

Nghiên cứu kỹ các loài của bạn để 
tìm ra thông tin dựa trên bằng chứng 

mới nhất về nhu cầu sinh học và 
hành vi của chúng.

Hỏi: Bạn có biết những động vật bạn chăm sóc có những nhu cầu 
sinh học và hành vi nào không?
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KÍCH THƯỚC CÓ THỰC SỰ LÀ VẤN ĐỀ?
Tất cả các chỗ ở phải được thiết kế để đảm bảo có đủ không gian cho việc thể hiện các hành vi 
bình thường và bổ ích. Các khu vực trong nhà và ban đêm, cũng như các cơ sở kiểm dịch hoặc 

bất kỳ cơ sở tạm thời nào được sử dụng để giữ động vật, cũng nên cung cấp cho các cá thể 
không gian để thực hiện nhóm các hành vi tự nhiên của chúng.

Mặc dù kích thước của một chuồng nhốt là quan trọng, nhưng việc sử dụng không gian một 
cách hiệu quả là điều cần thiết. Tối đa hóa diện tích có sẵn thông qua việc tận dụng không gian 
theo chiều dọc và chiều ngang có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho động vật khám phá. Các cấu 
trúc leo, bệ nâng, đậu, đá và dây thừng (nếu thích hợp) là tất cả các cách để tận dụng không gian.

Bạn cần xem xét những gì con vật đó có thể làm trong không gian được cung cấp.

Không gian được cung cấp phải cho phép mọi lúc mọi nơi thể hiện các hành vi và chuyển động tự 
nhiên, đồng thời mang lại cho động vật cảm giác an toàn và thoải mái. Điều này sẽ thúc đẩy sức 
khỏe hành vi và tâm lý. Chính sự phức tạp của chuồng trại kết hợp với không gian có sẵn là điều 
quan trọng trong việc giúp đảm bảo trạng thái tích cực của quyền lợi động vật.

Các loài có lãnh thổ không? 
Nó có một phạm vi nhà lớn 

trong tự nhiên? Trong trường 
hợp này, một không gian lớn là 
quan trọng. Một số loài động vật 
ăn thịt có phạm vi nhà rộng và 
kích thước chuồng trại không 

phù hợp có thể gây ra những tác 
động bất lợi đến quyền lợi của 
động vật, bao gồm cả sự phát 

triển của các hành vi rập khuôn

Loài có thích đào bới và đào hang 
dưới đất không? Trong trường hợp 
này, việc cung cấp các chất nền và 
các cơ hội đào rãnh là quan trọng, 
đặc biệt vì bê tông không xuất hiện 

trong tự nhiên. Ví dụ, chó đồng cỏ có 
thể đào hang trong mạng lưới đường 
hầm rộng lớn. Nếu không được trao 

cơ hội này, sự thất vọng và căng 
thẳng có thể xảy ra.

Có phải loài vừa sống trên 
cây vừa sống trên mặt đất 

không? Không gian phải cho 
phép chuyển động ngang và 
dọc. Tinh tinh tận hưởng cả 

hoạt động sống trên mặt đất và 
thời gian ở trên cây  

(sự di chuyển của cây cối xung 
quanh toàn bộ khu vực chuồng 

nhốt là rất quan trọng) Việc 
ngăn chặn một trong hai có thể 

ảnh hưởng đến phúc lợi.

Một khu chuồng trại có kích thước phù hợp với số lượng và loại động vật được ở cũng rất quan 
trọng khi nuôi chung các nhóm động vật xã hội với nhau. Mỗi cá thể trong một khu vực bao quanh 
có thể sở hữu một số khu vực không gian nhất định, đó là lý do tại sao việc đưa ra lựa chọn các 
nguồn lực như nhiều lối vào các khu vực trong nhà là quan trọng. Kích thước và hình dạng phải 
cho phép các cá thể thoát khỏi bất kỳ cuộc xung đột hoặc gây hấn nào và phải cung cấp đủ không 
gian để tất cả các cá thể có nhiều sự lựa chọn.
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TIỆN NGHI & BỐ TRÍ THIẾT KẾ
ĐỒ ĐẠC

Việc bổ sung các đồ đạc theo loài cụ thể 
trong các chuồng là rất quan trọng đối 
với sự phức tạp của chuồng nhốt và việc 
sử dụng không gian. Có thể thêm nền, 
khung leo, lưới chở hàng, dây thừng, 
cành cây, hộp làm tổ, đặc điểm nước, 
cọc nền, bãi đá, đá, ổ trú ẩn và trụ cào có 
thể được thêm vào một khu vực chuồng 
nhốt nếu đã được xác nhận rằng loài sẽ 
được hưởng lợi từ việc bổ sung. Một khi 
đồ đạc đã ở trong tủ, thỉnh thoảng có thể 
và nên di chuyển đồ đạc xung quanh. 
Điều này sẽ khuyến khích các hành vi 
điều tra nhiều hơn thông qua thay đổi 
môi trường mà không cần phải trả tiền 
cho đồ nội thất mới.

Các con vật của bạn có 
bị nhốt trong nhà vào 

ban đêm không? Chúng 
có phải bắt buộc như thế 
không? Động vật bị nuôi 
nhốt thường dành nhiều 

thời gian trong nhà hơn là 
ở trong chuồng đối diện 
với công chúng. Một khu 
vực trong nhà phải cung 

cấp cho tất cả các nhu cầu 
hành vi giống như không 

gian ngoài trời.

NƠI TRÚ ẨN VÀ NƠI ẨN NÁU

Nơi ẩn náu chỉ đơn giản là nơi nào đó một con vật có thể ẩn 
náu khỏi công chúng hoặc những con vật khác. Nơi trú ẩn 
là nơi bảo vệ khỏi tác nhân thời tiết. Các vật dụng phải luôn 
có sẵn và phù hợp với các loài và số lượng động vật trong 
chuồng. Có thể cần nhiều nơi trú ẩn nếu có nhiều động vật 
hoặc các nhóm xã hội phức tạp. Bạn nên cung cấp cho con 
vật của mình nơi ẩn náu khỏi khách truy cập, bằng một rào 
cản trực quan (cây cao hoặc rào chắn bằng tre ở bên ngoài 
chuồng trại là tuyệt vời cho việc này) hoặc không gian hang/
trong nhà nơi chúng có thể lui tới.

Sự hiện diện quá nhiều của du khách có thể là nguyên nhân 
gây căng thẳng cho động vật bị nuôi nhốt, vì vậy việc cho 
chúng lựa chọn khuất tầm nhìn là điều cần thiết. Nơi trú ẩn 
hoặc nơi ẩn náu phải luôn được bảo vệ khỏi các điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt, cho phép động vật hoặc nhóm có  
thể lựa chọn nơi trú ẩn khỏi mưa lớn hoặc gió và  
cũng có bóng râm từ mặt trời.

ĐỊA ĐIỂM ẨN NÁO 
- ĐỘNG VẬT CŨNG 

THÍCH SỰ RIÊNG TƯ!

Nơi ẩn náu hoặc nơi trú ẩn 
phải là không gian nghỉ ngơi 
thoải mái, nơi con vật có thể 
ẩn náu nếu chúng muốn. Hộp 
làm tổ, cây rỗng, trồng cây cối 
rậm rạp, ổ ngầm và các khu 
vực bên trong đều là những ví 
dụ tốt.

Chất nền: Điều quan trọng là phải cung cấp các chất nền phù hợp cho sàn 
của chuồng nhốt. Vật liệu làm giường như rơm có thể môi trường phong 
phú và tạo cảm giác thoải mái cho động vật. Cung cấp chất nền tự nhiên 
như chất độn sâu cũng có thể có lợi, đặc biệt đối với một số loài như  
động vật linh trưởng. Một số loài động vật thích đào, đào hang,  
xây tổ hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trên lớp đệm mềm. Động vật  
thích được thoải mái giống như chúng ta! Nếu các loài được  
thúc đẩy để thực hiện những hành vi này không có cơ hội  
để thể hiện chúng, thì sự khó chịu có thể xảy ra.
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CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG PHI VẬT LÝ

Động vật đã tiến hóa để sống trong những điều kiện 
hoặc thông số môi trường nhất định. Chúng có thể trở 
nên bực bội hoặc căng thẳng nếu không được cung cấp 
những điều kiện thích hợp. Nhiệt độ, độ ẩm và chu kỳ 
chiếu sáng không thích hợp đều có thể ảnh hưởng đến 
phúc lợi của động vật.

Hãy xem xét những điều sau đối với động vật bạn chăm sóc:

Nhiệt độ và độ ẩm: Việc theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm của chuồng trại là rất quan 
trọng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các loài và bảo vệ quyền lợi của loài. Chỉ đơn giản cung 
cấp một mức sưởi ấm, ánh sáng và độ ẩm là chưa đủ, nó cần được theo dõi liên tục để đảm bảo 
mức độ phù hợp với nhu cầu của loài. Điều này có thể được thực hiện thông qua trình ghi dữ liệu 
và nên được ghi lại trong nhật ký. Các loài được nuôi bên ngoài cần được bảo vệ khỏi căng thẳng 
lạnh và căng thẳng nhiệt. Cần phải tiếp cận các nơi trú ẩn thích hợp, các khu vực có bóng râm, 
hang hốc, cây cối rậm rạp, tường bao và hồ bơi để đảm bảo có nhiều phương án bảo vệ chống lại 
các yếu tố này. Việc cung cấp các độ dốc nhiệt độ và độ ẩm là rất quan trọng để cho phép sự lựa 
chọn của động vật.

Quang chu kỳ là phản ứng của một sinh vật đối với sự thay đổi theo mùa của độ dài ngày. Đối 
với một số loài động vật, chu kỳ theo mùa và độ dài quang chu kỳ có thể hoạt động như một tín 
hiệu sinh sản sẽ quyết định thời gian sinh sản theo mùa. Chế độ ngủ đông, thay đổi thức ăn và 
các yêu cầu về môi trường đều bị ảnh hưởng bởi chu kỳ theo mùa và chu kỳ quang kỳ và những 
điều này phải được tính đến khi quản lý thùng loa để đảm bảo cung cấp các điều kiện thích hợp.

Mức độ và chu kỳ chiếu sáng cần phù hợp với loài. Ánh sáng tia cực tím (UVA và UVB) cần 
được cung cấp cho các loài bò sát, lưỡng cư và một số loài linh trưởng (với vẹt cần UVB). Mức 
độ UV nên được kiểm tra bằng máy đo để đảm bảo cường độ của tia UV đầu ra phù hợp với loài 
và có sự hiện diện của gradient. Chu kỳ chiếu sáng phải thể hiện khoảng thời gian ánh sáng đầy 
đủ 24 giờ mà loài thường gặp trong tự nhiên. Hãy quan tâm đến những ánh sáng có thể để qua 
đêm và cố gắng giảm thiểu tác động của chúng lên động vật.

Thông gió là điều cực kỳ quan trọng để có phúc lợi tốt. Hệ thống thông gió không phù hợp và 
chất lượng không khí kém có thể gây ra căng thẳng nhiệt và sức khỏe kém. Các rào cản bằng 
kính và trong suốt thường làm giảm khả năng thông gió và lưu thông không khí.

Gấu trúc đỏ sống đơn độc ngoại 
trừ trong mùa sinh sản.  

Sự thay đổi nhanh chóng về chu 
kỳ quang kỳ, hay độ dài ngày, 

sau ngày đông chí bắt đầu mùa 
sinh sản này.
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THIẾT KẾ CHUỒNG - QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI
Tương tác xã hội cũng quan trọng đối với một số loài động vật cũng như đối với con người. Một 
số loài động vật phát triển mạnh về các mối quan hệ xã hội. Ví dụ, nhiều loài linh trưởng rất hòa 
đồng, hình thành các mối quan hệ gần gũi với một số cá thể nhất định tạo ra các hành vi bổ ích 
như vui chơi, chải chuốt và giao phối. Nhiều ví dụ khác về sở thích xã hội tồn tại trong tự nhiên 
với nhiều loài khác nhau.

Động vật xã hội phải luôn được nuôi trong các nhóm xã hội thích hợp, có kích thước, cấu trúc và 
thành phần phù hợp để thúc đẩy phúc lợi tốt. Cần tránh cách ly xã hội đối với những động vật 
thường sống theo nhóm gia đình, bầy hoặc đàn. Tuy nhiên, giống như chúng ta, động vật đôi khi 
có thể đánh nhau, vì vậy, thiết kế chuồng nhốt cũng nên tạo không gian và cơ hội cho động vật 
thoát khỏi bất kỳ xung đột nào giữa chúng và có thể lựa chọn thời điểm và đối tượng mà chúng 
giao tiếp.

CÔNG BỐ XÃ HỘI VÀ KIỂM ĐỊNH QUẢN LÝ

1. CUNG CẤP LỰA CHỌN
Cần có đủ không gian và môi trường phức tạp để cho phép động vật lựa chọn người mà chúng giao 
tiếp và thực hiện các hành vi xã hội bình thường. Thiết kế của cơ sở nên cung cấp cho nhân viên 
chăm sóc động vật sự lựa chọn về cách họ quản lý động vật, ví dụ: các hang thông nhau, lối, các 
khu vực chuồng bổ sung và các phương tiện để di chuyển động vật một cách an toàn giữa chúng.

2. TẠO KHÔNG GIAN AN TOÀN
Chuồng nhốt phải có khả năng cách ly cần thiết để bảo vệ. Ví dụ, những con cái đến hạn sinh nở. 
Điều này có thể làm giảm nguy cơ tiềm ẩn cho những con non của chúng. Không gian an toàn 
cũng cho phép các cá thể rút lui nếu chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc dễ bị tổn thương trong các 
nhóm xã hội lớn.

3. CUNG CẤP CÁC THIẾT KẾ CHUỒNG NHỐT PHÙ HỢP
Một con vật có thể sẽ rời xa thành viên trong nhóm với một tương tác tiêu cực. Ví dụ, hình tròn có 
thể ngăn các cá thể cấp dưới bị mắc kẹt trong các góc.

4. XEM XÉT NHU CẦU CÁ NHÂN
Các cá thể có những nhu cầu khác nhau,  
ví dụ, một số có thể ít di chuyển hơn hoặc  
có tình trạng sức khỏe mà những người khác  
trong nhóm không có. Tất cả những nhu cầu 
 này phải được tính đến.

Nghiên cứu điển hình: Tinh tinh là loài cực kỳ xã hội và 
giống như con người có một cấu trúc xã hội vô cùng phức 
tạp. Chúng cũng giống con người ở chỗ cấu trúc xã hội 
của chúng liên quan đến bạn bè, kẻ thù và những trận 
chiến giành quyền lực. Khả năng chọn người để tương 
tác là vô cùng quan trọng để giúp hình thành một cấu trúc 
nhóm ổn định, liên kết nhưng có thứ bậc. Điều này có thể 
được quản lý với sự xem xét cẩn thận của  
hệ thống phân cấp xã hội. Không có con tinh tinh nào nên 
được nuôi riêng.
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THÍ DỤ: TƯƠNG TÁC XÃ HỘI PHỨC  
TẠP TRONG LOÀI TINH TINH

Tinh tinh có thể sống, kiếm ăn, săn mồi 
và chơi đùa theo nhóm lên đến 20 hoặc 
30 cá thể. Cấu trúc xã hội của chúng 
tạo ra một cộng đồng an toàn, được bảo 
vệ nhiều hơn khỏi những kẻ săn mồi và 
có khả năng bảo vệ tốt hơn đối với các 
nguồn tài nguyên.

Tinh tinh con được mẹ nuôi dưỡng 
và có mối quan hệ thân thiết với 

những con cái và anh chị em 
có quan hệ huyết thống, chúng 
thường chia sẻ việc chăm sóc.

Tinh tinh sống trong các 
nhóm xã hội phân hạch, 
đây là một mô hình phân 
nhóm xã hội, trong đó các 
cá thể có thể thành lập các 

nhóm nhỏ tạm thời (còn 
gọi là nhóm con) mà các 

thành viên thuộc một cộng 
đồng lớn hơn (hoặc nhóm 
đơn vị) có thành viên ổn 

định. Có thể có sự chuyển 
động linh hoạt giữa các 
nhóm con và nhóm đơn 

vị nghĩa là thành phần và 
kích thước nhóm có thể 
thay đổi thường xuyên.

Tinh tinh có thể có những 
sở thích về người mà 
chúng kết giao và lựa 

chọn mối quan hệ  
bạn bè.

Nhiều nhóm nhỏ hơn có một 
con đực ưu thế và các nhóm 
lớn hơn có thể có nhiều con 
đực trội hơn. Tinh tinh đực 
chiếm ưu thế hơn so với  

con cái.

Nếu tinh tinh mẹ bị ốm, 
anh chị em lớn hơn hoặc 

những con cái khác 
trong nhóm thường có xu 
hướng chăm sóc con của 

mẹ bị bệnh.

Các con mẹ và con 
trai thường có mối 

quan hệ gắn bó suốt 
đời, cũng như các cá 
thể khác trong một 

nhóm xã hội mở rộng.

Con đực vẫn ở trong 
cộng đồng sinh đẻ 
của chúng trong khi 
con cái, nói chung,  
sẽ di cư ở tuổi vị 

thành niên. Do đó, 
những con tinh tinh 
đực trong một cộng 
đồng có nhiều khả 

năng có quan hệ họ 
hàng với nhau hơn 

những con cái.



TIỆN NGHI & BỐ TRÍ THIẾT KẾ

An toàn & Dịch vụ

Các biện pháp phòng ngừa an toàn là điều cần thiết cho sức khỏe của động vật, nhân viên và du 
khách. Nếu một con vật trốn thoát, nó có thể bị thương hoặc thậm chí bị giết trong khi cố gắng bắt 
giữ nó. Điều rất quan trọng là bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết khi 
xem xét thiết kế và quản lý vỏ bọc. Sự an toàn cho cả nhân viên chăm sóc động vật và bản thân 
động vật cần được xem xét bình đẳng.

•  Đảm bảo tất cả nhân viên đều biết từng thành viên đang làm việc ở đâu và mang theo các thiết 
bị liên lạc, ví dụ: điện thoại di động hoặc bộ đàm hai chiều.

•  Đảm bảo các cửa chuồng nhốt luôn được khóa an toàn và tốt nhất là có hệ thống cửa kép mở 
vào trong để ngăn động vật thoát ra ngoài.

•  Các khu chuồng nuôi động vật nguy hiểm tiềm ẩn phải có khu vực ngăn chặn có cửa trượt từ 
bên ngoài vào để có thể di chuyển an toàn cho việc chăm sóc thú y, can thiệp thú y và các hoạt 
động chăn nuôi khác. Các khu này cũng nên có cửa sổ quan sát vào ngôi nhà trong nhà để 
nhân viên có thể kiểm tra động vật được nuôi nhốt an toàn và không thoát ra ngoài hành lang 
dịch vụ trước khi vào.

•  Nếu bạn tham gia vào các sự kiện tương tác với động vật (chương trình/buổi biểu diễn), hãy 
đảm bảo bạn thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên và kiểm tra các quy trình an toàn.

•  Chuồng phải được thiết kế cho nhân viên tiếp cận để có thể được bảo trì thường xuyên, bảo 
vệ động vật khỏi bị thương và cũng nên được kiểm tra thường xuyên.

• Các vỏ bọc phải được thiết kế để cho phép các can thiệp thú y hoặc quản lý an toàn.
•  Cần thường xuyên đánh giá độ an toàn và ổn định của các thanh chắn hàng rào, lưới, cửa, 

cổng, ổ khóa và nhà ở để tìm các dấu hiệu hao mòn/hư hỏng và liệu chúng có cần sửa chữa/
thay thế hay không.

• Đảm bảo các hàng rào ngăn cách đủ xa để du khách không thể tiếp xúc với động vật.

Sử dụng đồ nội thất phức tạp tận dụng chiều cao và không gian.
Các biện pháp an toàn không phù hợp, hàng 

rào ngăn cản cần được mở rộng hơn.
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SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN
Các quy định về sức khỏe và an toàn kém có thể ảnh hưởng đến quyền lợi 
của động vật. Quản lý động vật hoang dã có thể nguy hiểm vì vậy sự an toàn 
của bạn và động vật là điều quan trọng hàng đầu. Chuồng nhốt được thiết kế 
kém có thể gây thương tích cho động vật (hoặc nhân viên chăm sóc), có thể 
cho phép động vật thoát ra ngoài dễ dàng hoặc bắt buộc phải đóng cửa vào 
ban đêm, điều này sẽ hạn chế động vật tiếp cận môi trường thích hợp mọi 
lúc. Một khu chuồng trại tốt sẽ luôn xem xét sức khỏe thể chất, hạnh phúc và 
sự an toàn của động vật và người chăm sóc.

Những yếu tố nào của thiết kế chuồng cần được xem xét để 
đảm bảo an toàn cho con người và động vật?

 •  Các ranh giới chu vi hiệu quả không khuyến khích người và động vật hoang dã tiếp cận trái 
phép. Họ cũng hỗ trợ ngăn chặn việc trốn thoát ra ngoài vườn thú, nếu một con vật thoát ra 
khỏi vòng vây của nó.

•  Các rào chắn độc lập trong khu vực chuồng nhốt tốt đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn 
giữa khách và các khu vực bao quanh, điều này sẽ ngăn cản sự tương tác của động vật/du 
khách.

•  Các vật liệu được sử dụng trong chuồng phải an toàn và không độc hại đối với các loài (ví 
dụ như thực vật, hạt giống, sơn, cao su, nước đã qua xử lý) và dễ lau chùi để đảm bảo vệ sinh 
tốt.

•  Nơi ở của động vật phải an toàn không bị ngập lụt, không bị ẩm ướt, không bắt lửa và có 
biện pháp bảo vệ thích hợp khỏi tác động của thiên tai và các yếu tố.

•  Hàng rào phải phù hợp với khả năng thể chất của vật nuôi. Ví dụ, nên đào hàng rào xuống 
đất cho động vật đào bới và cây cối ở gần hoặc trong các khu vực bao quanh phải được kiểm 
tra thường xuyên để ngăn chặn việc trốn thoát. Các hào phải đủ rộng để ngăn động vật băng 
qua nhưng có độ nghiêng nhẹ về phía động vật và độ cao thẳng đứng thích hợp ở phía công 
chúng để ngăn cản việc chạy trốn. Nền mềm nên được thêm vào các hào thẳng đứng để giúp 
ngăn ngừa thương tích và cũng nên tạo cơ hội để leo trở lại vào chuồng.

•  Thiết kế và bố trí chuồng nhốt phải ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh truyền nhiễm và  
ký sinh trùng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đảm bảo  
có thể loại bỏ chất thải hiệu quả và thoát nước thải tốt, an toàn.

 •  Luôn luôn có thể thực hiện việc bảo trì chuồng nhốt an toàn  
và chắc chắn, cũng như các can thiệp thú y thích hợp và  
các quy trình quản lý khác của nhân viên phù hợp. 

•  Nếu các tiện ích bên ngoài như nước và điện phụ thuộc  
vào các thông số môi trường, thì phải có các trang thiết  
bị dự phòng và tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng  
thường xuyên.

Hãy nhớ!
An toàn là điều cần thiết. 

Xem xét những cải tiến bạn 
có thể thực hiện đối với 
các quy trình an toàn và 

sức khỏe hiện tại tại sở thú 
của bạn.
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VỆ SINH NƠI Ở ĐỘNG VẬT
Các quy trình làm sạch kém hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần 
của động vật. Ví dụ, sử dụng một sản phẩm độc hại để làm sạch chuồng có thể dẫn đến những 
trải nghiệm khó chịu, hành vi bất thường và có thể gây bệnh. Điều rất quan trọng là phải đảm bảo 
mức độ làm sạch của chuồng được cân bằng với nhu cầu duy trì một môi trường tự nhiên và an 
toàn. Đôi khi 'lộn xộn' được coi là thích hợp hơn đối với động vật, do đó, cân bằng giữa việc dọn 
dẹp và một chút lộn xộn là có lợi.

KHI NÀO BẠN KHÔNG NÊN LÀM SẠCH?
Đôi khi điều quan trọng là ĐỪNG làm sạch một số bộ phận nhất định của 
chuồng! Ví dụ, để lại đống lá trong khu vực chuồng nhốt để đào bới hoặc nếu 
một con vật đang làm tổ và cần được để yên. Cho khách tham quan biết lý 
do tại sao những khu vực này trong chuồng trông khác nhau và nó giúp ích 
như thế nào cho quyền lợi của động vật. Làm sạch quá mức chuồng trại có 
thể gây bất lợi, đặc biệt là đối với một số loài sống dựa vào giao tiếp hóa học, 
do đó, hệ thống chất độn chuồng sâu hoặc làm sạch các phần của chuồng 
trại cùng một lúc có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho động vật.

Liên hệ cái gì, 
khi nào và tại 
sao (bên dưới) 

với thói quen dọn 
dẹp của bạn để 

đảm bảo các hoạt 
động dọn dẹp của 
bạn là phù hợp.

CÁI GÌ KHI NÀO TẠI SAO

Chuẩn bị sẵn các vật liệu 
tẩy rửa phù hợp và sử 
dụng một cách hợp lý.

Quy trình làm sạch được 
áp dụng để sử dụng các 
vật liệu làm sạch và loại 
bỏ chất độn chuồng, thức 
ăn và nước bị ô nhiễm.

Mang Thiết bị bảo hộ cá 
nhân (PPE) thích hợp 
khi sử dụng vật liệu làm 
sạch.

Quy trình kiểm soát dịch 
hại hiệu quả nội vi.

Quy trình an toàn sinh 
học được áp dụng và 
thực hiện đối với bệnh 
truyền nhiễm.

Bản ghi quy trình làm sạch 
nội vi.

Tại mọi thời điểm.

Thực hiện theo một quy 
trình phù hợp với nhu 
cầu của vật nuôi của 
bạn, dựa trên lời khuyên 
từ bác sĩ thú y hoặc 
nhân viên cấp cao.

Tại mọi thời điểm.

Thực hiện theo giao 
thức mọi lúc và xem xét 
thường xuyên.

Thực hiện theo phác đồ 
nếu nghi ngờ hoặc xác 
định được bệnh truyền 
nhiễm ở động vật.

Tại mọi thời điểm, luôn 
được cập nhật.

Một số vật liệu làm sạch có thể độc hại 
đối với các loài cụ thể và nếu sử dụng 
không thích hợp có thể gây hại.

Ngăn ngừa mức chất thải không phù 
hợp hoặc sự tích tụ mầm bệnh truyền 
nhiễm tiềm ẩn. Phòng trừ thức ăn ôi thiu 
thu hút sâu bệnh.

Một số vật liệu tẩy rửa có thể gây hại cho 
con người khi xử lý mà không có PPE.

Phòng chống các vấn đề sâu bệnh.

Nhận biết hiệu quả bệnh tật và thực 
hiện quy trình sẽ giúp ngăn ngừa dịch 
bệnh lây lan và nguy cơ gây hại cho 
động vật và con người.

Cho phép tất cả nhân viên giám sát việc 
dọn dẹp đang diễn ra và đảm bảo duy trì 
an toàn và phúc lợi cho động vật và con 
người.
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TÓM TẮT

Môi trường nuôi nhốt phải được thiết kế và quản lý với lưu ý đến quyền lợi của động vật. Việc nuôi 
nhốt sẽ luôn tạo ra những hạn chế nhất định đối với động vật, tuy nhiên, với cách quản lý và chăn 
nuôi thích hợp, một môi trường được thiết kế tốt có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý và hành vi của 
động vật.

Việc cung cấp một môi trường phù hợp với loài cho phép động vật thực hiện các hành vi tự nhiên 
của chúng một cách an toàn (bao gồm các tương tác xã hội quan trọng nếu có liên quan), sẽ là 
một môi trường tích cực hơn.

Sự lựa chọn là vô cùng quan trọng đối với động vật trong môi trường sống của nó. Cho dù đó là 
khả năng lựa chọn ẩn náu khỏi du khách, di chuyển tự do xung quanh, tránh các động vật khác 
hoặc đơn giản là lựa chọn ăn các loại thức ăn khác nhau, việc cung cấp sự lựa chọn sẽ cung cấp 
một môi trường kích thích và bổ ích.

Sức khỏe và sự an toàn là điều quan trọng đối với cả động vật và nhân viên chăm sóc. Bạn có 
trách nhiệm đảm bảo có các giao thức phù hợp để ngăn ngừa tai nạn.

Làm sạch thường là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn, vì vậy để tránh bị thương hoặc 
nhiễm bẩn, hãy luôn đảm bảo các quy trình phù hợp được áp dụng và sử dụng. Đôi khi có lý do 
chính đáng để không dọn dẹp chuồng trại hoặc để động vật lộn xộn. Bạn có thể cho khách tham 
quan biết lý do tại sao bạn làm việc này, điều này sẽ giúp họ kết nối với con vật đó và hiểu được 
vai trò của bạn với tư cách là người chăm sóc.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
•  Một môi trường nuôi nhốt sẽ đặt ra những hạn chế đối với động vật. Cách bạn quản lý những 

hạn chế đó sẽ quyết định liệu con vật có được phúc lợi tốt hay không. Những thay đổi đơn giản 
đối với môi trường có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với cuộc sống của động vật.

•  Thiết kế chuồng nhốt phải dành riêng cho loài. Một số loài thích leo trèo, trong khi những loài 
khác cần giá thể để đào hang hoặc nhiệt độ và độ ẩm cụ thể. Biết được nhu cầu cụ thể về loài 
nào mà động vật của bạn có sẽ giúp bạn và sở thú của bạn cung cấp một khu vực bao quanh 
để đáp ứng những nhu cầu đó. Nghiên cứu những gì loài trải nghiệm trong tự nhiên và cố 
gắng tái tạo nó thông qua thiết kế và quản lý chuồng nhốt.

•  Tương tác xã hội có thể rất quan trọng đối với một số loài. Sự cô lập có thể gây ra sự cô đơn, 
căng thẳng và sợ hãi trong các loài xã hội. Luôn đáp ứng nhu cầu xã hội của cá thể, bao gồm 
việc đảm bảo động vật không ở trong tình trạng quá đông đúc có thể gây thêm lo lắng, sợ hãi 
và căng thẳng. 

• Sức khỏe và An toàn là điều quan trọng đối với cả bạn và động vật mà bạn chăm sóc.
•  Dọn dẹp là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn và là một phần quan trọng để đảm 

bảo một con vật được chăm sóc đúng cách, nhưng đôi khi bạn có thể để các bộ phận của 
chuồng trại không sạch sẽ và khuyến khích những đống lá, khúc gỗ hoặc thảm thực vật để môi 
trường phong phú và biểu hiện hành vi tự nhiên.
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CÂU HỎI NHANH

Hạn chế nuôi nhốt & hành vi của động vật
 •  Bạn nghĩ những động vật do bạn chăm sóc phải đối mặt với những hạn chế nào 

trong môi trường nuôi nhốt? Bạn có thể thực hiện những thay đổi nào để cải thiện 
điều này?

 •  Các loài mà bạn chăm sóc có những nhu cầu hành vi nào? Những nhu cầu này 
được thúc đẩy từ bên trong hay bên ngoài và tầm quan trọng của chúng như thế nào?

 •  Loài vật đó thích nghi với môi trường tự nhiên đến mức nào? Bạn có thể làm gì để 
đảm bảo môi trường nuôi nhốt được thiết kế phù hợp cho nhu cầu thể chất của động vật 
mà bạn chăm sóc?

Nơi ở và bố trí
 •  Tại sao chỗ ở và cơ sở hạ tầng bên trong một chuồng nhốt cũng quan trọng như 

kích thước của nó?
 •  Những lưu ý về cấu trúc nào cần được xem xét khi thiết kế chuồng nhốt? Cân 

nhắc những ưu tiên cho một loài cụ thể mà bạn chọn.
 •  Tại sao chất nền mềm lại quan trọng như vậy? Hãy xem xét các vấn đề có thể phát 

sinh khi chỉ nuôi động vật trên bê tông. Bạn có thể quan sát thấy những mối quan tâm về 
thể chất và hành vi nào? 

 •  Nơi ẩn náu là gì và tại sao chúng lại quan trọng? Làm thế nào bạn có thể tạo không 
gian ẩn náu cho loài mà bạn chăm sóc?

 •  Tại sao các tương tác xã hội và cơ hội lại quan trọng đối với một số loài? Xem xét 
các tương tác xã hội khác nhau có thể có đối với một loài cụ thể, phụ thuộc vào độ tuổi 
và giới tính của nó. 

An toàn và vệ sinh
 •  Làm thế nào để bạn biết liệu môi trường bạn làm việc có an toàn cho cả bạn và 

động vật hay không? Bạn hiện đang thực hiện những quy trình an toàn nào? Chúng có 
thể được cải thiện không?

 •  Tại sao đôi khi bạn nên tạo ra 'mớ hỗn độn' trong một chuồng nhốt? Hãy xem xét 
cách bạn có thể tiến hành việc tạo ra một tấm biển thông báo cho công chúng biết lý do 
tại sao bạn lại tạo ra một chuồng nhốt lộn xộn cho các loài động vật?

 •  Bạn có thể nghĩ ra một số trường hợp tốt hơn là không nên dọn dẹp chuồng nhốt 
của động vật không?



CÁC HOẠT ĐỘNG
CHỌN MỘT LOÀI TRONG VƯỜN THÚ CỦA BẠN VÀ LIỆT 
KÊ CÁC NHU CẦU HÀNH VI CỦA NÓ. ƯU TIÊN CÁC 
HÀNH VI TÙY THUỘC VÀO MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG MÀ 
BẠN NGHĨ ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT. TIẾP THEO, HÃY LIỆT KÊ 
NHỮNG THAY ĐỔI HÀNG NGÀY VÀ LÂU DÀI MÀ BẠN CÓ 
THỂ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA LOÀI ĐỂ 
NHỮNG NHU CẦU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG TỐT 
HƠN TRONG CHUỒNG NHỐT HIỆN TẠI CỦA NÓ.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  BẠN NGHĨ RẰNG CHUỒNG NHỐT HIỆN TẠI CÓ NHỮNG HẠN CHẾ NÀO ĐỐI VỚI 
NHU CẦU CỦA LOÀI NÀY? 

 •  ĐÂY LÀ MỘT LOÀI CÓ CÁCH SỐNG THEO XÃ HỘI HAY NÓ THƯỜNG SỐNG MỘT 
LỐI SỐNG ĐƠN ĐỘC?

 •  LOÀI VẬT NÀY CÓ THÍCH LEO TRÈO KHÔNG VÀ BẠN NGHĨ HÀNH VI NÀY 
QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? 

 •  CON VẬT CÓ THÍCH ĐÀO BỚI KHÔNG VÀ BẠN NGHĨ HÀNH VI NÀY QUAN 
TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

 •  BẠN CÓ THỂ QUAN SÁT THẤY NHỮNG HÀNH VI NÀO KHÁC Ở LOÀI NÀY 
TRONG TỰ NHIÊN?

 •  CÁC LOÀI DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN Ở TRÊN CÂY (CÂY THỰC VẬT) HAY 
TRÊN MẶT ĐẤT (TRÊN CẠN)? 

 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC LOÀI BẠN NUÔI TÌM THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN?
 •  CÓ PHẢI LÀ LOÀI SỐNG VỀ ĐÊM KHÔNG? BẠN SẼ THÍCH ỨNG CHO ĐIỀU NÀY 

RA SAO?
 •  CHÚNG Ở TRONG KHU VỰC NGOÀI TRỜI BAO LÂU VÀ CHÚNG Ở TRONG KHU 

VỰC TRONG NHÀ BAO LÂU TRONG MỘT CHU KỲ 24 GIỜ?
 •  BẠN NGHĨ MÌNH CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN NÀO ĐỂ 

CẢI THIỆN HỆ THỐNG CHUỒNG NHỐT? (VÍ DỤ: CUNG CẤP MỘT SỐ RÀO CẢN 
TRỰC QUAN NHƯ CÁC CÂY LỚN ĐỂ CUNG CẤP KHÔNG GIAN ẨN NÁU, THÊM 
SỰ LỰA CHỌN CÁC CHẤT NỀN KHÁC NHAU NHƯ DĂM GỖ HOẶC RƠM, GIỚI 
THIỆU MỘT SỐ CÀNH HOẶC DÂY THỪNG MỚI).

 •  BẠN NGHĨ MÌNH CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU CHỈNH DÀI HẠN NÀO ĐỂ CẢI 
THIỆN HỆ THỐNG CHUỒNG NHỐT? 

 •  HÃY CÂN NHẮC CÁCH BẠN CÓ THỂ TRÌNH BÀY NHỮNG CẢI TIẾN NÀY VỚI 
NGƯỜI GIÁM SÁT CỦA MÌNH VÀ KHUYẾN KHÍCH NHỮNG THAY ĐỔI XẢY RA.  
VÍ DỤ, LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ GIẢM CHI PHÍ?



CÁC HOẠT ĐỘNG
XEM XÉT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN HIỆN TẠI CỦA BẠN VÀ 
CÁC GIAO THỨC LÀM SẠCH. THỰC HIỆN A) DANH SÁCH 
KIỂM TRA AN TOÀN CỦA MỘT CHUỒNG NHỐT HOẶC TRẢI 
NGHIỆM ĐỘNG VẬT HOẶC B) DANH SÁCH KIỂM TRA VỆ 
SINH CỦA MỘT CHUỒNG NHỐT.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  NHỮNG HÀNG RÀO AN TOÀN NÀO HIỆN ĐANG ĐƯỢC ĐẶT RA? VÍ DỤ, LỐI VÀO HAI CỬA? 
 •  CHUỒNG NHỐT CÓ CHỐNG THOÁT HIỂM MỌI LÚC KHÔNG? LÀM THẾ NÀO BẠN BIẾT ĐIỀU 

NÀY?
 •  BẠN CÓ AN TOÀN KHI LÀM VỆ SINH HOẶC CHO GIA SÚC ĂN KHÔNG? LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN 

ĐẢM BẢO ĐIỀU NÀY? 
 •  BẠN CÓ BIẾT TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY ĐỀU KHÔNG ĐỘC HẠI? LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN KIỂM 

TRA?
 •  BẠN SẼ GHI LẠI KIỂM TRA AN TOÀN NÀY NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI? 
 •  NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NÀO HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TẦN SUẤT RA 

SAO? 
 • CHÚNG CÓ AN TOÀN CHO ĐỘNG VẬT KHÔNG?
 • LÀM SẠCH ĐƯỢC GHI LẠI NHƯ THẾ NÀO?
 •  CÓ KHU VỰC NÀO CỦA CHUỒNG NHỐT NÊN ĐƯỢC ĐỂ LẠI ĐỂ MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ 

KHÔNG?

CHỌN MỘT LOÀI MÀ BẠN CHĂM SÓC VÀ XEM XÉT CÁC 
THÔNG SỐ PHI VẬT LÝ MÀ CHÚNG CÓ TRONG TỰ NHIÊN. 
XEM XÉT CÁC ĐIỀU KIỆN TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC HIỆN TẠI 
CÓ THỂ CÓ TRONG CHUỒNG NUÔI CỦA ĐỘNG VẬT. THẢO 
LUẬN VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ LIỆT KÊ NHỮNG GÌ BẠN CÓ 
THỂ LÀM ĐỂ GIẢM BỚT BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN TIÊU CỰC NÀO 
VÀ CẢI THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN THÔNG SỐ PHI VẬT LÝ CHO 
LOÀI ĐÓ.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 • CÁC LOÀI SẼ TIẾN HÓA Ở ĐỘ DỐC NHIỆT ĐỘ NÀO? 
 • CÁC LOÀI SẼ TIẾN HÓA Ở ĐỘ ẨM NÀO?
 •  CÁC LOÀI CÓ YÊU CẦU BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG THỦY SINH NÀO KHÔNG VÀ NẾU 

CÓ THÌ NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ GÌ? XEM XÉT LƯU LƯỢNG NƯỚC, NHIỆT ĐỘ NƯỚC, MÀU 
NƯỚC (VÍ DỤ NHƯ LỌC HOẶC ĐỤC)

 • LOÀI CÓ CHU KỲ QUANG KHÔNG - BẠN SẼ TÌM HIỂU NHƯ THẾ NÀO? 
 • CÓ PHẢI LOÀI DI CƯ KHÔNG, TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG?
 •  CÓ NHỮNG CƠ HỘI CHIẾU SÁNG NÀO TRONG MÔI TRƯỜNG, NHỮNG CƠ HỘI NÀY CÓ PHÙ 

HỢP VỚI PHÚC LỢI VÀ SỨC KHỎE TỐT KHÔNG?
 •  CHẤT LƯỢNG THÔNG GIÓ NHƯ THẾ NÀO TRONG TẤT CẢ CÁC KHU VỰC CỦA CHUỒNG 

NHỐT (HÃY NHỚ XEM XÉT CẢ KHÔNG GIAN KHU VỰC TRONG NHÀ).



CÁC HOẠT ĐỘNG
CHỌN MỘT LOÀI TRONG VƯỜN THÚ CỦA BẠN VÀ XEM XÉT 
TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG MÔI TRƯỜNG MÀ BẠN MUỐN 
CUNG CẤP. TẠO THIẾT KẾ 2D HOẶC 3D CHO KHU VỰC 
CHUỒNG NHỐT MỚI CỦA BẠN, LẬP BẢN ĐỒ VỊ TRÍ ĐẶT CƠ 
SỞ HẠ TẦNG VÀ LÝ DO TẠI SAO.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  LOÀI NÀY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI NÀO TRONG TỰ NHIÊN VÀ LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ 
THỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHÚNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT?

 •  LOÀI NÀY YÊU CẦU VẬN ĐỘNG CƠ THỂ NÀO ĐỂ GIỮ SỨC KHỎE?
 •  CÓ BAO NHIÊU CÁ THỂ TỒN TẠI TRONG CHUỒNG NHỐT? ĐIỀU NÀY SẼ TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ 

NÀO ĐẾN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC CUNG CẤP? GỢI Ý - HÃY NHỚ PHẢI CUNG CẤP ĐỦ CÁC 
LỰA CHỌN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỂ NGĂN CHẶN CẠNH TRANH VÀ CUNG CẤP CÁC LỰA CHỌN.

 •  NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN NÀO CẦN ĐƯỢC XEM XÉT? HÃY NHỚ RẰNG 
CHUỒNG NHỐT SẼ YÊU CẦU BẢO DƯỠNG VÀ LÀM SẠCH.

 •  ĐỘNG VẬT Ở BÊN TRONG BAO NHIÊU GIỜ MỘT NGÀY TRONG MỘT CHU KỲ 24 GIỜ? HÃY 
NHỚ KHU VỰC TRONG NHÀ CŨNG QUAN TRỌNG NHƯ KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI.

 •  BẠN SẼ TRÌNH BÀY THIẾT KẾ CỦA MÌNH VỚI CẤP TRÊN NHƯ THẾ NÀO, ƯU TIÊN TẦM QUAN 
TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG?

TẠI SAO CÁC TƯƠNG TÁC XÃ HỘI VÀ CƠ HỘI LẠI QUAN 
TRỌNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOÀI? LIỆT KÊ CÁC TƯƠNG TÁC 
XÃ HỘI KHÁC NHAU CÓ THỂ CÓ ĐỐI VỚI MỘT LOÀI CỤ 
THỂ VÀ CÁCH CHÚNG HIỆN ĐANG ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ 
NHỮNG THAY ĐỔI BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỂ CUNG CẤP 
CÁC TƯƠNG TÁC XÃ HỘI TÍCH CỰC.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  LOÀI NÀY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI XÃ HỘI NÀO TRONG TỰ NHIÊN? CẤU TRÚC XÃ HỘI 
CỦA CHÚNG PHỨC TẠP NHƯ THẾ NÀO VÀ TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI HỌ? CÂN 
NHẮC CẢ LỢI ÍCH SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI.

 •  CÁC HÀNH VI CÓ THỂ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO TÙY THUỘC VÀO ĐỘ TUỔI VÀ GIỚI TÍNH 
CỦA LOÀI? 

 •  BẠN ĐANG QUAN SÁT NHỮNG HÀNH VI XÃ HỘI NÀO Ở LOÀI CỦA BẠN TRONG ĐIỀU KIỆN 
NUÔI NHỐT? CHÚNG TÍCH CỰC, TIÊU CỰC HAY CẢ HAI?

 •  CÓ NHỮNG RÀO CẢN NÀO NGĂN CẢN CÁC TƯƠNG TÁC XÃ HỘI TÍCH CỰC VÀO LÚC NÀY? 
KHÔNG GIAN? SỐ LƯỢNG CÁ THỂ? GIỚI TÍNH/TUỔI CỦA CÁC CÁ THỂ? ẢNH HƯỞNG CỦA DU 
KHÁCH? TÍNH KHÍ CÁ THỂ? MÔI TRƯỜNG KHÔNG KÍCH THÍCH?

 •  CÓ NHỮNG CƠ HỘI NÀO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC TƯƠNG TÁC XÃ HỘI TÍCH CỰC? TĂNG ĐỘ PHỨC 
TẠP/KHÔNG GIAN? GIẢM/TĂNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ?




