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Kesejahteraan hewan

Kesejahteraan Hewan mengacu pada 
keadaan atau perasaan hewan. Keadaan
atau tingkat kesejahteraan hewan bisa
dikategorikan menjadi positif, netral
ataupun negatif.

Kesejahteraan hewan dapat berubah dalam
kesehariannya. Ketika kebutuhan hewan -
nutrisi, perilaku, kesehatan dan lingkungan
- dapat terpenuhi, mereka akan memiliki
tingkat kesejahteraan yang positif.

Kehidupan di penangkaran yang baik dapat
diartikan ketika hewan dapat selalu
memiliki kesejahteraan yang baik -
sepanjang hidupnya.



Memahami bahwa hewan memiliki
kemampuan untuk dapat merasakan

(sentient), memiliki kemampuan kognitif, 
serta memiliki persepsi terhadap rasa sakit, 

merupakan alasan pentingnya untuk
menyediakan perawatan yang sesuai untuk

hewan yang berada dalam penangkaran, 
untuk memastikan kesejahteraannya positif.

Di lingkungan penangkaran, kesejahteraan
hewan bergantung pada lingkungan yang 

disediakan untuk mereka, perawatan sehari-
hari serta perawatan dari dokter hewan yang 

mereka terima. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi kita untuk dapat memahami

kebutuhan perilaku serta kebutuhan fisiologis
mereka, sehingga kita dapat memenuhi

kebutuhan tersebut ketika hewan hidup di 
penangkaran.

Flickr@RobBixey



Harimau merupakan anggota dengan ukuran
tubuh terbesar dari golongan kucing. Mereka
memiliki corak tubuh yang mencolok, dengan
penutup tubuh yang berwarna kemerahan
dengan loreng hitam atau coklat di sekujur
tubuhnya.

Harimau masuk dalam kategori Terancam
(Endangered) dalam daftar satwa terancam
terbitan dalam daftar spesies terancam oleh Uni 
Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). 
Kini, dapat diperkirakan bahwa hanya ada
sekitar 3000-4500 harimau yang tersisa di alam
liar. Beberapa subspesies dari harimau
diantaranya yaitu; Harimau Sumatera, Harimau
Siberia, Harimau Bengal, Harimau China Selatan, 
Harimau Malaya dan Harimau Indochina.

Permintaan yang tinggi terhadap bagian tubuh
dari harimau untuk pengobatan tradisional, 
perburuan, serta perusakan habitat merupakan
penyebab dari beberapa subspesies harimau
mengalami kelangkaan bahkan kepunahan.



Harimau tergolong karnivora obligat (obligate carnivores) -
mereka harus makan daging karena energi mereka hanya dapat
dihasilkan dari jaringan tubuh atau daging hewan. Mereka
dapat makan dari berbagai jenis spesies, dan di alam liar, 
harimau akan mengendap, serta bersembunyi di semak
belukar dan memanfaatkan corak tubuhnya untuk
berkamuflase ketika mencari mangsa. Mereka akan mengejar
dari jarak dekat, menyerang di perairan, bahkan akan mengejar
mangsa yang naik ke atas pohon, mereka akan membunuh
mangsa dengan cara memberikan gigitan di area leher.

Perilaku positif yang dapat didukung
Pada lingkungan penangkaran, pakan harus diberikan cara yang 
mendorong harimau untuk berperilaku alami. Seperti
menggantungkan seonggok daging di ujung tiang, meletakkan
pakan di dalam karung, atau menyembunyikan pakan di dalam
bola-bola, semua hal tersebut dapat dilakukan. Penyediaan
pakan dengan cara seperti ini dapat membuat harimau berlari, 
mengendap-endap, mengejar serta mencabik pakan. 
Pemberian pakan berupa karkas utuh juga akan mendorong
perilaku harimau untuk mencabik pakan dengan gigi dan 
ototnya yang kuat.

Harimau Suka Berburu



Harimau itu Kuat

Harimau dapat melompat hingga
ketinggian 5 meter dan lebar 6 meter. 

Otot kaki yang sangat kuat serta ukuran
tubuh mereka yang besar membuat

mereka menjadi hewan yang sangat kuat.

Perilaku positif yang dapat didukung
Sediakan lingkungan kandang yang 

menarik dan dinamis, agar mereka dapat
menggunakan dan melatih kekuatannya
dengan leluasa. Letakkan tali yang kuat, 

drum, tiang, serta bagian bangunan yang 
memungkinkan untuk dipanjat di area 

kandang. Hal ini akan mendorong harimau
untuk melatih tubuh mereka agar selalu

sehat dan kuat.



Harimau Suka
Memanjat

Harimau akan menggunakan otot kaki 
serta cakar mereka yang kuat untuk
memanjat pohon. Mereka juga suka

beristirahat di pohon yang tinggi, mereka
juga sering berada di tempat yang tinggi

untuk mengincar mangsa mereka.

Perilaku positif yang dapat didukung
Dukung perilaku alami mereka untuk

memanjat dengan menyediakan struktur
bangunan yang kuat dan memungkinkan

untuk dipanjat. Platform untuk
beristirahat dan tidur, serta pepohonan

atau batang pohon alami dapat
memungkinkan harimau untuk bergerak

leluasa di lingkungan kandang, baik secara
vertikal maupun horizontal.
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Harimau Suka Menggunakan
Cakar Mereka

Harimau memiliki kaki yang lebar, dengan bantalan
disertai 4 cakar, juga dilengkapi dengan 1 cakar spesial
yang dinamakan dewclaw. Dewclaw digunakan untuk
mencengkeram mangsa, dan juga berfungsi sebagai alat
bantu ketika memanjat. Harimau akan mengasah cakar
mereka agar selalu tajam dengan menggosokkannya di 
batang pohon. Mereka akan berdiri dengan kaki 
belakang mereka dan mereka akan mulai
menggosokkan cakar mereka dan mencabik batang
pohon. Cakar mereka dapat ditarik (retractable claw), 
sehingga tingkat ketajamannya akan terjaga, dan 
kemampuan ini membantu mereka untuk dapat
mengendap-endap ketika sedang mengintai mangsa.

Perilaku positif yang dapat didukung
Pada lingkungan penangkaran, perilaku menerkam, 
serta aktifitas menajamkan cakar dapat didukung
dengan menyediakan tiang besar dan kuat yang telah
dililit dengan tali yang tebal sebagai media cakar
mereka.



Harimau Suka Berenang

Harimau menyukai air. Mereka merupakan
perenang yang handal, yang bahkan dapat

mengejar mangsa di air. Mereka akan
mencari air untuk mendinginkan tubuh

mereka ketika cuaca sedang panas, mereka
juga terkadang akan menyelam dan berenang

ketika memang diperlukan.
Perilaku positif yang dapat didukung

Menyediakan kolam di dalam kandang
mereka, hal ini akan mendorong perilaku
mereka untuk berenang, dan juga dapat

membantu mereka untuk dapat
mendinginkan tubuh ketika cuaca panas. 

Meletakkan mainan yang kuat dan memiliki
aroma yang menarik juga dapat mendorong
mereka untuk bermain di air. Harimau juga 

suka untuk minum dari air yang mengalir, 
seperti dari air mancur dan air terjun.



Harimau Suka
Berkomunikasi
Harimau akan menggunakan suara khas
harimau (chuffing) untuk berkomunikasi dengan
harimau lain. Harimau muda (cubs) akan
bermain dan berinteraksi untuk belajar
kemampuan bertahan hidup yang akan
digunakan untuk kehidupan mereka
kedepannya. Harimau juga akan berkomunikasi
melalui bau, mereka akan menandai (marking) 
area teritorinya serta akan bertukar bau dengan
harimau lain dengan menggosokkan badan 
mereka.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Menyedeiakan area kandang yang luas dan 
alami, yang dapat digunakan harimau untuk
berperilaku sesuai dengan karakter spesifik
mereka seperti berlari, memanjat, bermain, 
berenang, serta penggunaan bau sebagai
penanda, yang akan mendorong perilaku alami
mereka untuk berkomunikasi.



Harimau Suka...

Bermain, menumbuhkan ikatan kuat
dengan keturunannya, mendinginkan
tubuh mereka ketika cuaca panas, 
berenang, dan makan berbagai macam
makanan.

Pada lingkungan penangkaran, kita harus
selalu mencoba untuk mencontoh
perilaku normal dan alami mereka, 
sehingga mereka akan selalu sehat dan 
bahagia sepanjang hidupnya.
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