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Phúc lợi động vật

Phúc lợi động vật đề cập đến trạng thái
hoặc cảm xúc của động vật. Trạng thái
phúc lợi của động vật có thể tích cực, trung
tính hoặc tiêu cực. 

Phúc lợi của một cá thể động vật mỗi ngày 
có thể rất khác nhau, vì điều đó phụ thuộc 
vào nhu cầu của động vật có được đáp ứng 
hay không. Khi các nhu cầu của động vật, 
như dinh dưỡng, hành vi, sức khỏe và môi 
trường - được đáp ứng, chúng sẽ có tiêu 
chuẩn phúc lợi tốt. 

Một môi trường nuôi nhốt tốt là môi 
trường mà động vật được hưởng phúc lợi 
tốt trong suốt cuộc đời của chúng.



Việc hiểu rằng động vật có cả khả năng 
tri giác và nhận thức cũng như khả 
năng nhận biết đau đớn là rất quan 
trọng để đảm bảo phúc lợi một cách 
tích cực cho động vật. 

Chúng ta có thể cung cấp các điều 
khoản chăm sóc thích hợp cho tất cả 
các động vật đang bị nuôi nhốt để đáp 
ứng nhu cầu phúc lợi của chúng. Trong 
điều kiện nuôi nhốt, phúc lợi của động 
vật phụ thuộc vào môi trường mà 
chúng ta cung cấp cho chúng và sự 
chăm sóc cũng như điều trị thú y hàng 
ngày mà chúng nhận được.
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Hổ là thành viên lớn nhất của họ nhà 
mèo. Chúng có màu sắc đặc trưng, với lớp 
lông màu cam đỏ được bao phủ bởi các 
sọc hẹp màu đen hoặc nâu. 

Loài hổ đang bị đe dọa tuyệt chủng và có 
tên trong Sách đỏ của IUCN về các loài bị 
đe dọa. Ngày nay, ước tính chỉ có khoảng 
3.000-4.500 con hổ còn tồn tại trong tự 
nhiên. Các phân loài hổ bao gồm Hổ 
Sumatra, Hổ Siberia, Hổ Bengal, Hổ Nam 
Trung Quốc, Hổ Mã Lai và Hổ Đông 
Dương. 

Nhu cầu về các bộ phận của hổ trong y 
học cổ truyền, nạn săn bắn và việc phá 
hủy môi trường sống đồng nghĩa với việc 
nhiều trong số các phân loài hổ này có 
nguy cơ tuyệt chủng cao hoặc thậm chí đã 
bị tuyệt chủng.



Hổ là loài ăn thịt, nghĩa là chúng phải ăn thịt để cung 
cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho các hoạt động 
sống hàng ngày. Chúng ăn thịt nhiều loài động vật khác 
nhau và trong môi trường hoang dã, hổ sẽ tận dụng lớp 
lông vằn giúp chúng nguỵ trang để rình rập con mồi và 
ẩn nấp bên đồng cỏ cao. Chúng rất giỏi săn đuổi con 
mồi ở khoảng cách ngắn, thậm chí có thể săn đuổi con 
mồi dưới nước hoặc đuổi chúng lên cây và giết chỉ với 
một nhát cắn ở cổ.

Những hành vi tích cực cần khuyến khích. 
Trong điều kiện nuôi nhốt, thức ăn nên được cung cấp 
theo cách khuyến khích các hành vi tự nhiên. Ví dụ, 
chúng ta có thể buộc các khối thịt vào đầu sào, đặt thực 
phẩm vào bao tải, hoặc giấu thực phẩm trong một quả 
cầu để hổ phải chạy, đuổi theo hoặc vần các dụng cụ 
này thì mới săn được thịt. Điều này khuyến khích 
những hành vi tự nhiên của chúng như chạy, rình rập, 
đuổi và xé xác. Cho ăn toàn bộ thân thịt sẽ khuyến khích 
việc sử dụng các cơ và hàm răng khỏe mạnh của hổ.

Hổ thích đi săn



Hổ rất khoẻ

Hổ có thể nhảy cao đến 5 mét và 
nhảy dài hơn 6 mét! Chúng có khả 
năng này bởi những lớp cơ chân cực 
kỳ to khoẻ.

Những hành vi tích cực cần
khuyến khích. 
Cung cấp một môi trường thú vị và 
năng động cho hổ để cho phép chúng 
thể hiện sức mạnh của mình. Chúng 
ta có thể đặt dây thừng to, thùng, tạo 
cấu trúc leo trèo và cột trong chuồng 
sẽ khuyến khích hổ sử dụng cơ thể 
cường tráng của mình để giữ sức 
khỏe và mạnh mẽ.



Hổ thích leo trèo

Hổ sử dụng cơ chân cực và bộ móng 
vuốt cực khỏe để leo cây. Chúng thích 
nằm trên cao và tận dụng độ cao để 
phát hiện con mồi.

Những hành vi tích cực cần
khuyến khích. 
Khuyến khích tập tính và hành vi leo 
trèo bằng cách cung cấp nhiều dụng cụ 
leo trèo với thiết kế và độ khó khác 
nhau. Cung cấp mặt phẳng cao làm 
nền để nghỉ ngơi và ngủ; cung cấp cây 
hoặc treo các khúc gỗ tự nhiên để hổ 
có thể leo bám, di chuyển theo cả 
chiều dọc lẫn chiều ngang trong 
chuồng.
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Hổ thích dùng móng vuốt

Hổ có bàn chân lớn, có đệm với bốn móng và 
một móng chuyên biệt được gọi là móng 
vuốt sương (dewclaws). Móng vuốt sương 
được sử dụng để nắm bắt con mồi và hỗ trợ 
leo trèo. Chúng mài vuốt bằng cách đứng 
trên hai chân sau và cào móng lên thân cây. 
Móng vuốt của hổ chúng có thể thu vào bên 
trong đệm thịt nên vẫn rất sắc bén và không 
gây tiếng động khi rình mồi.

Những hành vi tích cực cần khuyến
khích. 
Trong điều kiện nuôi nhốt, có thể cung cấp 
những chiếc cọc to và chắc chắn được quấn 
bằng dây thừng dày để khuyến khích việc 
nắm, quặp và mài móng vuốt.



Hổ thích bơi

Hổ rất thích nước. Chúng bơi giỏi và thậm 
chí có thể săn đuổi con mồi khi ở dưới 
nước. Chúng sẽ tìm kiếm nước để giải 
nhiệt khi thời tiết nóng bức và thậm chí 
có thể lặn và bơi dưới nước nếu cần thiết.

Những hành vi tích cực cần khuyến
khích.
Cung cấp một hồ bơi sâu và vòi phun 
nước trong chuồng trại của chúng sẽ 
khuyến khích bơi lội và giúp hổ giải nhiệt 
khi thời tiết nóng bức. Chúng ta có thể 
cung cấp đồ chơi có độ bền cao, có mùi 
thơm (từ thực phẩm) vào nước để 
khuyến khích các hành vi chơi đùa, đuổi 
bắt ở hổ. Hổ cũng thích nước chảy tự 
nhiên để uống, chẳng hạn như đài phun 
nước hoặc thác nước.



Hổ thích giao tiếp

Hổ sẽ sử dụng tiếng động nhẹ để giao 
tiếp với nhau. Hổ con thường chơi đùa 
để học các kỹ năng sinh tồn quan trọng 
cho cuộc sống sau này. Hổ cũng giao tiếp 
thông qua mùi hương, đánh dấu lãnh 
thổ rộng lớn của chúng hoặc trao đổi 
mùi hương bằng cách cọ người vào 
nhau hoặc cọ vào thân cây, mỏm đá.

Những hành vi tích cực cần
khuyến khích.
Cung cấp chuồngt trại rộng lớn, tự nhiên 
và cho phép các hoạt động cụ thể của 
loài như chạy, leo trèo, chơi đùa, bơi lội 
và đánh dấu mùi hương… để khuyến 
khích các hình thức giao tiếp tự nhiên.



Hổ thích…

Chơi đùa, hình thành mối liên kết chặt 
chẽ với hổ con, giải nhiệt khi nóng, 
bơi lội và ăn những thức ăn khác 
nhau.

Trong môi trường nuôi nhốt, chúng ta 
luôn cần cố gắng để tái tạo những 
hành vi và tập tính tự nhiên của hổ, để 
chúng có thể sống mạnh khoẻ và hạnh 
phúc trong suốt quãng đời còn lại.


