
SỞ THÚ VÀ THỦY 
CUNG TRONG 
THẾ KỶ 21
Vai trò của các sở thú trong phúc lợi,  
giáo dục và bảo tồn động vật.



VAI TRÒ CỦA SỞ THÚ & THỦY 
CUNG TRONG THẾ KỶ 21

MỤC ĐÍCH
Để có được kiến   thức và hiểu biết về:

• Vai trò của sở thú và thủy cung trong thế kỷ 21.
•  Các cộng đồng sở thú và thủy cung toàn cầu, quốc gia và khu vực và vai trò của 

chúng. 
• Bảo tồn tốt là gì và nó liên quan đến phúc lợi động vật tốt như thế nào.
•  Vai trò bao trùm của sở thú trong việc giáo dục thế giới tự nhiên, tôn trọng động 

vật và cách nó đóng góp vào các chương trình bảo tồn.

MỤC TIÊU

CÁC KẾT LUẬN

•  Nhận biết lịch sử của các sở thú và thủy cung 
cũng như sở thú hiện đại và cộng đồng sở thú 
toàn cầu trông như thế nào.

•  Nhận thức được vai trò quan trọng của sở thú và  
thủy cung trong giáo dục, nghiên cứu và bảo tồn.

•  Xác định mối liên hệ giữa phúc lợi động vật tốt và 
bảo tồn, giáo dục và nghiên cứu.

•  Nhận thức được vai trò của nhân viên chăm sóc 
động vật trong sở thú hiện đại.

•  Lập kế hoạch những gì bạn có thể làm để đảm 
bảo rằng cơ sở của bạn đóng góp vào việc bảo 
tồn toàn cầu và phúc lợi động vật tốt.

•  Hiểu được vai trò của sở thú trong thế kỷ 21. 
•  Nhận thức được tầm quan trọng của từng loài 

động vật và vai trò cụ thể của chúng trong cộng 
đồng toàn cầu.

•  Hiểu được mối liên hệ giữa phúc lợi động vật tốt 
và thành công về bảo tồn, nghiên cứu và giáo 
dục.



SỞ THÚ QUA CÁC THỜI ĐẠI

Sở thú trở thành địa 
điểm công cộng
(Thế kỷ 13 - 17).

Bảo tàng cổ đại - Bộ 
sưu tập các loài động 

vật có vú lớn được 
lưu giữ để giải trí cho 
hoàng gia (2.000 năm 
trước Công nguyên).

Vườn động vật học 
được hình thành và 

các sở thú bắt đầu trở 
thành nơi nghiên cứu 

(thế kỷ 18 và 19).

Môi trường sống hoang dã bắt 
đầu được thể hiện trong các khu 
vực bao quanh. Các giải pháp 
thay thế cho lồng và song sắt, 
chẳng hạn như hào sâu đã bắt 
đầu được khám phá gần đây 

(đầu thế kỷ 20).

Thời đại chất khử trùng 
trong đó các khu vực bao 
quanh dễ dàng làm sạch 
với sàn bê tông và tường 

lát gạch là phổ biến 
(những năm 1920 và 30).

Các khu vực tự nhiên 
với tiêu chuẩn phúc lợi 
cao và có đặc tính bảo 
tồn (những năm 1970 

trở đi).

THỜI GIAN

Từ sở thú là viết tắt của công viên động vật học hoặc các khu vườn 
động vật học. Con người đã nuôi động vật trong hàng nghìn năm, 
nhưng cơ sở vật chất không phải lúc nào cũng giống với những 
gì chúng ta biết là sở thú, với những ghi chép có niên đại khoảng 
2.500 năm trước Công nguyên khi các trại nuôi nhốt tư nhân thuộc 
sở hữu của các vị vua Ai Cập và hoàng đế Trung Quốc. Sau đó, 
người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã nuôi những loài động vật kỳ lạ, 
thường là để thể hiện địa vị và sự giàu có. Các tài liệu sau đó từ 
thời trung cổ mô tả các bộ sưu tập được lưu giữ bởi hoàng gia 
châu Âu cho đến những năm 1700 khi các sở thú bắt đầu chuyển 
đổi thành các tổ chức công cộng.

Cuối những năm 1700 và đầu những năm 1800 chứng kiến   sự 
hình thành của các xã hội động vật học như Hiệp hội Động vật học 
Luân Đôn. Thời kỳ này trong lịch sử châu Âu là khi khoa học, logic 
và lý trí được coi là lý tưởng cho xã hội và chính phủ.

Cuối những năm 1900 chứng kiến   sự xuất hiện của khái niệm sở 
thú hiện đại, nơi các loài động vật được nhân giống và nuôi để hỗ 
trợ việc bảo tồn các loài và để giáo dục thay vì giải trí cho công 
chúng. Hầu hết các sở thú hiện đại hiện nay đều được điều hành 
bởi các doanh nghiệp công ty hoặc các tổ chức từ thiện.

Hỏi: Bạn có biết sở thú đầu tiên ở nước bạn là sở thú nào không? 
Nó đã thay đổi như thế nào kể từ lần đầu mở cửa?
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VAI TRÒ CỦA SỞ THÚ VÀ THỦY CUNG

Cộng đồng sở thú và thủy cung toàn cầu có tiềm năng 
đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, giáo dục và 
nghiên cứu. Chúng có thể đóng một vai trò không thể thiếu 
trong việc giúp con người hiểu và chăm sóc động vật và 
môi trường.
Thông qua giáo dục và truyền cảm hứng, họ có thể tác 
động đến những thay đổi trong thái độ và hành động đối 
với việc bảo vệ hành tinh. Các sở thú và thủy cung có thể 
mang đến những cuộc gặp gỡ gần gũi với các loài quý 
hiếm hấp dẫn đồng thời cung cấp một quần thể khỏe mạnh 
gồm các cá thể đa dạng về mặt di truyền cho mục đích bảo 
tồn.

Tuy nhiên, đi đôi với cơ hội này cũng là trách nhiệm được 
đặt ra rất lớn. Cùng với các hành động bảo tồn và thông 
điệp giáo dục, nghĩa vụ của sở thú và thủy cung là cung 
cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp và tiêu chuẩn phúc lợi cao 
cho tất cả động vật được chăm sóc.

NHỮNG GÌ CÁC SỞ THÚ HIỆN ĐẠI ĐANG HƯỚNG TỚI
Các sở thú và thủy cung đã có một chặng đường dài từ những trại 
giam cổ đại, nơi các loài động vật được nuôi nhốt đơn giản như 
một thứ gì đó gây tò mò và kỳ lạ để nhìn chằm chằm. Trước đây, 
những chiếc lồng bao quanh là những chiếc lồng có rất ít sự kích 
thích và nhân viên chăm sóc động vật không có kiến   thức về cách 
chăm sóc đúng cách cho những con vật được nuôi nhốt bên trong.
Càng tìm hiểu nhiều về khoa học phúc lợi và chăn nuôi, chúng ta 
càng có thể làm việc để cải thiện cuộc sống của các loài động vật 
trong các sở thú trên khắp thế giới.

Các sở thú hiện đại hướng tới việc cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc 
tốt nhất có thể cho tất cả các loài động vật của chúng. Phúc lợi có 
thể được đảm bảo bằng cách xây dựng và duy trì các môi trường 
sống an toàn, kích thích, mang lại các cơ hội về hành vi và môi 
trường tự nhiên cho một loài. Động vật được nuôi trong các nhóm 
xã hội thích hợp với một chương trình môi trường phong phú thích 
hợp, một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng được trình bày một 
cách tự nhiên và thú vị, và chăm sóc thú y chủ động và phản ứng 
xuất sắc.

Các sở thú hiện đại cũng tích cực hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức 
bảo tồn, thực hiện các chương trình nghiên cứu và bảo tồn nội vi 
và bảo tồn ngoại vi, đồng thời cung cấp các chương trình giáo dục 
mới lạ và đầy cảm hứng.
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VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CHĂM SÓC  
ĐỘNG VẬT TRONG SỞ THÚ HIỆN ĐẠI

Vai trò của nhân viên chăm sóc động vật đã thay đổi đáng kể 
trong những năm qua. Khía cạnh quan trọng nhất của công 
việc từng là dọn dẹp nhưng đó chỉ là một phần của vai trò. Có 
nhiều cân nhắc khác như đảm bảo cung cấp dinh dưỡng thích 
hợp, thực hiện bồi bổ và huấn luyện động vật, và cung cấp 
một môi trường an toàn nhưng kích thích. Nhân viên chăm sóc 
động vật chịu trách nhiệm chăm sóc động vật hàng ngày của 
họ và phải có khả năng hiểu được phúc lợi tốt có ý nghĩa như 
thế nào đối với loài và cá thể đó, cũng như hiểu nhu cầu sinh 
học và xã hội và có thể đáp ứng những nhu cầu đó thông qua 
việc chăm sóc hàng ngày của họ.

Nhân viên chăm sóc động vật cần được huấn luyện và có đủ năng 
lực về nhiều kỹ năng để đảm bảo rằng động vật được họ chăm sóc 
trải nghiệm các hoạt động phúc lợi tốt nhất có thể. Những kỹ năng 
này bao gồm:
•  Kiến thức về sinh học và nhu cầu phúc lợi của các loài được chăm 

sóc.
•  Quan sát chính xác các chỉ số về sức khỏe kém như thương tích, 

bệnh tật và bằng chứng về phúc lợi bị tổn hại.
•  Có kinh nghiệm về các quy trình thoát hiểm, các lưu ý về sức khỏe 

và an toàn và thực hành vệ sinh.
•  Có kinh nghiệm xử lý động vật không gây phương hại đến phúc lợi.
•  Kỹ năng quan sát các hành vi và kiến   thức về ý nghĩa của chúng.
•  Kỹ năng giao tiếp với các nhân viên khác để đảm bảo thông tin quan 

trọng được chuyển đến toàn bộ nhóm chăm sóc động vật về các 
vấn đề/mối quan tâm về chăn nuôi, dinh dưỡng và phúc lợi.

•  Lưu trữ hồ sơ chính xác và đáng tin cậy về nhiều hành vi động vật 
và thực hành chăn nuôi.

•  Sáng tạo khi đề cập đến các cách thức mà các tiêu chuẩn phúc lợi 
có thể được cải thiện, ví dụ: sử dụng sáng tạo không gian chuồng 
nhốt, thiết bị môi trường phong phú sáng tạo, v.v.

• Từ bi với những cá thể trong sự chăm sóc của mình.

Ảnh của Peter Bonser

Cần cung cấp cơ hội huấn luyện thêm cho nhân viên để khuyến 
khích phát triển khả năng và kỹ năng. Học cách huấn luyện động 
vật một cách an toàn và tích cực, cách thiết lập chế độ ăn uống 
và cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản đều hữu 
ích về mặt tiếp tục phát triển chuyên môn nhưng cũng sẽ góp 
phần cải thiện các tiêu chuẩn phúc lợi trong cơ sở.

Số lượng nhân viên cũng sẽ có tác động đến phúc lợi. Số lượng 
nhân viên và trình độ chuyên môn của họ phải đủ để đáp ứng 
mọi nhu cầu của mọi loài động vật tại mọi thời điểm.
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ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG SỞ THÚ HIỆN ĐẠI

SỰ THIÊN VỊ TRONG PHÂN LOẠI
Sai lệch về phân loại là khi một đơn vị phân loại này được ưu tiên hơn 
một đơn vị phân loại khác. Trong các sở thú thường có xu hướng tập 
trung vào các loài động vật có vú. Các nhóm theo phân loại khác thường 
ít có mặt trong các sở thú, ít được nghiên cứu và đưa ra các biện pháp 
bảo vệ bảo tồn ít hơn. Tuy nhiên, có nhiều lợi ích khi nuôi giữ các loài 
khác thường hoặc kém hấp dẫn thuộc các nhóm phân loại khác nhau.  
Ví dụ, một số nhóm như côn trùng cũng hấp dẫn khi xem các loài lớn 
hơn nhưng cần ít không gian hơn để cung cấp một môi trường phù hợp 
để đáp ứng nhu cầu phúc lợi của chúng.

Nhiều loài động vật ít được quan tâm này thực sự có nguy cơ tuyệt 
chủng cao hơn và sẽ được hưởng lợi từ các chương trình nhân giống 
được quản lý tốt và bảo vệ môi trường nuôi nhốt. Điều quan trọng nữa là 
du khách phải học cách tôn trọng và hiểu tất cả các loại động vật, và các 
sở thú tham gia vào việc bảo tồn tất cả các loài, không chỉ động vật có 
vú.

Số lượng động vật 
có vú trong sở thú

Bò sát

Chim

Cá

CÁC LOÀI BẢN ĐỊA
Nuôi các loài bản địa trong sở thú vừa quan trọng vừa tiết kiệm chi phí. Các loài bản 
địa thường sẽ thích nghi với khí hậu và do đó có ít yêu cầu về môi trường hơn từ một 
khu chuồng nhốt, ví dụ: sưởi ấm và độ ẩm. Các loài bản địa cũng sẽ được hưởng lợi từ 
môi trường sống địa phương và đời sống thực vật hơn nhiều so với một loài ngoại lai 
có thể yêu cầu một môi trường sống hoàn toàn mới được xây dựng.

Giáo dục du khách về các loài bản địa địa phương có thể rất quan trọng để khuyến 
khích mọi người hiểu thế nào là động vật hoang dã xung quanh họ và cách chúng có 
thể có tác động tích cực (hoặc tiêu cực) đến nó.

Các bộ phận của sở thú cũng có thể được hưởng lợi từ việc khuyến khích các loài bản 
địa địa phương. Ví dụ, nếu sở thú có một khu vườn, nó sẽ được hưởng lợi từ côn trùng 
thụ phấn có thể được khuyến khích thông qua việc xây dựng một môi trường sống cho 
côn trùng nhỏ trong sở thú. Điều quan trọng là phải lưu ý đến các loài dịch hại để đảm 
bảo chúng không được khuyến khích cùng một lúc.

Hỏi: Sở thú của bạn có nuôi bất kỳ loài bản địa nào không? Nếu vậy, bạn 
nghĩ chúng mang lại lợi ích như thế nào cho sở thú và du khách?
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CÁC LOẠI SỞ THÚ

Các sở thú ở đô thị và ngoại ô Các sở thú này nằm trong hoặc gần 
các thành phố. Chúng thường nhỏ hơn các sở thú khác do những hạn 
chế của môi trường đô thị. Thường thì những sở thú này có một số 
giá trị lịch sử hoặc là một mốc lịch sử, điều này có thể khiến việc mở 
rộng hoặc thiết kế lại chúng trở nên khó khăn hơn. Ví dụ: một số khu 
vực chuồng nuôi nhốt trong các sở thú cũ là các tòa nhà được bảo vệ, 
có nghĩa là chúng không thể được thiết kế lại hoặc thay đổi. Một số 
sở thú ở ngoại ô có thể lớn hơn và tạo ra nhiều chuồng nuôi tự nhiên 
hơn để tận dụng môi trường xung quanh.

Công viên Safari Những công viên này thường lớn hơn nhiều so 
với các sở thú đô thị và cho phép công chúng tham quan có thể lái 
xe qua các công viên bằng ô tô riêng của mình để xem các loài động 
vật trong các khu vực rộng lớn, khép kín. Thường được tìm thấy bên 
ngoài các khu vực thành thị, chúng mang lại trải nghiệm sống động 
hơn.

Vườn thú vật nuôi Những sở thú này thường có thể được tìm thấy 
bên trong một sở thú lớn hoặc như một cơ sở độc lập. Sở thú loại này 
thường cho phép người tham quan chăm sóc và cho ăn các động vật 
thuần hóa như cừu, dê và thỏ.

Thủy cung Thủy cung thường chỉ chứa các loài thủy sinh và bán thủy 
sinh, mặc dù đôi khi có diện tích cho các loài trên cạn nhỏ hơn. Các 
loài này thường đến từ cả môi trường biển và nước ngọt.

Công viên biển Những công viên này thường có sự kết hợp của cá 
và các loài động vật có vú biển, chẳng hạn như cá heo hoặc cá orca 
cũng như các loài báo đốm, cáo bắc cực và gấu bắc cực. Những 
công viên này đôi khi được gọi là thủy cung cá heo. Nhiều công viên 
biển tổ chức các buổi biểu diễn động vật biển, nơi các loài động vật 
sẽ giải trí cho công chúng thông qua các màn trình diễn. Tuy nhiên, 
do sự chỉ trích liên tục của các nhóm bảo vệ động vật, và sự hiểu biết 
ngày càng tăng về các nhu cầu phức tạp về môi trường và xã hội của 
những loài động vật này, những nhu cầu này đang dần thay đổi hoặc 
bị giảm bớt.

Vườn thú ảo Một số sở thú hiện đại đang sử dụng công nghệ thực tế 
ảo như màn hình ba chiều và trải nghiệm 3D để nâng cao trải nghiệm 
của du khách. Việc sử dụng các tài nguyên trực tuyến và điện thoại 
thông minh để cung cấp tài liệu giáo dục và các chuyến tham quan 
ảo cũng đang được thử nghiệm giữa các cơ sở. Mặc dù những khía 
cạnh này vẫn chưa vượt qua các màn trình diễn động vật truyền 
thống, nhưng chúng cung cấp một trải nghiệm nhập vai thay thế mà 
trong đó chúng ta có thể xem các loài động vật.



CỘNG ĐỒNG SỞ THÚ TOÀN CẦU VÀ KHU VỰC

Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA), là tổ chức thống nhất cho cộng đồng sở thú và 
thủy cung thế giới. WAZA có khoảng 400 thành viên sở thú hoặc thủy cung (2020) và hơn 20 thành 
viên hiệp hội sở thú khu vực. Các hiệp hội khu vực này đại diện cho một quốc gia, khu vực cụ thể 
hoặc bao gồm một số quốc gia, hiệp hội và tổ chức liên kết khác nhau. Ví dụ, Hiệp hội Vườn thú 
Đông Nam Á đại diện cho khoảng bảy quốc gia khác nhau và hơn 70 thành viên khác nhau.

Mục tiêu của WAZA là hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ các sở thú và thủy cung và các tổ chức 
cùng chí hướng trong việc chăm sóc và phúc lợi động vật, giáo dục môi trường và bảo tồn toàn 
cầu. Họ cung cấp các hướng dẫn về bảo tồn động vật và phúc lợi động vật, đồng thời có quy tắc 
đạo đức và phúc lợi mà các thành viên của chúng phải tuân thủ. Các sở thú không nên hoạt động 
cô lập và là một phần của cộng đồng sở thú toàn cầu hoặc khu vực có thể giúp truyền cảm hứng 
cho những thay đổi tích cực và cung cấp kiến   thức về cách thực hiện những thay đổi đó.

SỰ CÔNG NHẬN CỦA HIỆP HỘI SỞ THÚ
Vườn thú được công nhận là sở thú được cấp phép và là 
thành viên của hiệp hội (thường là quốc gia hoặc khu vực). 
Một cơ quan trong ngành thường thực hiện quy trình công 
nhận để chứng minh khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của 
thành viên của mình. Các tiêu chuẩn này thường tập trung 
vào giáo dục, bảo tồn và phúc lợi động vật. Một chương trình 
được công nhận cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để 
các thành viên hiệp hội sở thú tuân theo và kích thích sự cải 
tiến liên tục, đảm bảo động vật trong cơ sở có thể trải nghiệm 
một tiêu chuẩn tốt về phúc lợi. Bằng cách có một quy trình 
minh bạch đánh giá các thành viên theo tiêu chuẩn, bạn có 
thể đảm bảo với khách rằng các sở thú mà họ đang ghé thăm 
đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận. Tiêu chuẩn này phải:
•  Minh bạch - du khách có thể biết liệu một thành viên sở 

thú có đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận hay không.
•  Được đánh giá độc lập - không được đánh giá bởi chính 

sở thú.
•  Một cuộc đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn được xác định 

trước do hiệp hội sở thú đặt ra.
•  Vẫn đang được công nhận - sở thú phải đảm bảo thường 

xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đã xác định trước.

Không phải tất cả các hiệp hội sở thú đều 
có chương trình công nhận hoặc chứng 
nhận. Một số hiệp hội cho phép các sở thú 
trở thành thành viên khi họ được cung cấp 
các hướng dẫn được đề xuất để tuân theo 
nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. 
Điều này có nghĩa là trong khi họ là một 
phần của cơ quan thành viên, các sở thú 
thành viên không phải đáp ứng bất kỳ bộ 
tiêu chuẩn cụ thể nào.

Hỏi: Sở thú của bạn có phải là thành viên của hiệp hội sở thú quốc gia hoặc khu 
vực không? Nếu vậy, hiệp hội có chương trình công nhận chính thức không?

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/Glossary-V.pdf
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CỘNG ĐỒNG SỞ THÚ TOÀN CẦU VÀ KHU VỰC
KHUNG QUY ĐỊNH VÀ PHÁP LUẬT

Khung quy định là bất kỳ luật, quy định, nghị định và chính sách nào được chính phủ chính thức 
phát triển và phê duyệt. Chúng sẽ bao gồm các yêu cầu cụ thể, quy tắc thực hành và hướng dẫn 
về tổng thể các sở thú và cách chúng nên được vận hành.

Nơi bạn ở trên thế giới sẽ quy định khung pháp lý nào có tác động đến cơ sở của bạn. Một số khu 
vực chịu sự điều chỉnh của luật pháp cụ thể có ảnh hưởng đến các cơ sở chăm sóc động vật, ví 
dụ: Các chỉ thị của Liên minh Châu Âu, hoặc bạn cũng có thể chịu sự điều chỉnh của luật pháp 
quốc gia. Sẽ rất hữu ích cho tất cả nhân viên, bao gồm cả những người chăm sóc động vật, nghiên 
cứu và hiểu những gì luật pháp sẽ tác động đến họ và cơ sở của mình. Việc thiếu luật lệ về quyền 
lợi động vật hiệu quả có thể dẫn đến các hoạt động phúc lợi kém vì không có biện pháp bảo vệ và 
thực thi đối xử với động vật theo quy định của pháp luật. Nhiều quốc gia có luật ngăn chặn hành 
vi tàn ác nhưng lại không có luật 'nghĩa vụ chăm sóc' vốn cụ thể hơn đối với chăm sóc và phúc lợi 
động vật bị nuôi nhốt. Các quy định và khuyến nghị chuyên môn có thể thay đổi vì vậy điều quan 
trọng là phải cập nhật những thay đổi trong chính sách có thể ảnh hưởng đến công việc của bạn 
và những con vật bạn chăm sóc.

Điều quan trọng là phải phân biệt giữa các tiêu chuẩn công nhận sở thú và các tiêu chuẩn pháp 
lý quốc gia của một quốc gia. Thông thường, các tiêu chuẩn của hiệp hội động vật học và các tiêu 
chuẩn pháp lý quốc gia có thể khá khác nhau, do đó, điều quan trọng là các sở thú phải đáp ứng 
nhiều loại tiêu chuẩn quy định. Trong khi một số hiệp hội sở thú có thể sử dụng luật quốc gia làm 
tiêu chuẩn hướng dẫn duy nhất của họ, những hiệp hội khác có thể sử dụng nó cùng với các tiêu 
chuẩn của riêng họ hoặc đặt ra các tiêu chuẩn hoàn toàn riêng biệt.

Hỏi: Bạn nghĩ làm thế nào để công nhận sở thú và luật về sở thú có 
giúp cải thiện các tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong các sở thú?

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


SỞ THÚ & BẢO TỒN
Vườn thú và thủy cung có trách nhiệm bảo vệ tất cả các loài, cả trong điều kiện nuôi nhốt (ex situ) 
và hoang dã (in situ). Từ quan điểm bảo tồn toàn cầu, các sở thú có thể đóng góp đáng kể vào 
các nỗ lực bảo tồn bằng cách đoàn kết để giải quyết sự suy giảm của một số lượng lớn các loài 
và môi trường sống. Điều này rất quan trọng đối với thế giới tự nhiên và sự tồn tại của con người.

Thật không may, các loài đang suy giảm với tốc độ nhanh chóng đáng báo động trên khắp thế 
giới, nhưng cùng nhau chung tay xử lý vấn đề là một cách rất hiệu quả để đóng góp vào các nỗ 
lực bảo tồn. Nhiều sở thú đóng góp vào các dự án bảo vệ môi trường sống và các nỗ lực bảo tồn 
xảy ra trong tự nhiên, không chỉ ở sở thú. Các dự án như chống săn trộm, nâng cao nhận thức 
về buôn bán động vật hoang dã, các chương trình tái sản xuất và các dự án giảm xung đột giữa 
người và động vật đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của nhân viên sở thú và sở thú.

Các sở thú có thể kết hợp các nguồn lực và chuyên môn với các sở thú khác và kết hợp với các 
tổ chức bảo tồn toàn cầu để hợp tác giải quyết vấn đề bảo tồn loài, đồng thời truyền cảm hứng 
cho du khách quan tâm đến môi trường và nâng cao nhận thức về nhu cầu bảo vệ động vật 
hoang dã.

Các sở thú chủ yếu giải quyết ba khía cạnh của bảo tồn - thực hành, vận động và nghiên cứu.

 •  Thực hành bảo tồn đòi hỏi việc sinh sản nuôi nhốt, các chương trình tái tạo loài, các kế hoạch 
tồn tại của loài và sử dụng doanh thu của sở thú cho các chương trình bảo tồn trong tự nhiên.

 •  Vận động bảo tồn bao gồm sự tham gia của cộng đồng, nâng cao nhận thức, vận động quản 
lý và các sự kiện và kế hoạch gây quỹ.

 •  Nghiên cứu bảo tồn được thực hiện về sinh học động vật hoang dã, động thái dân số, hành vi 
của động vật, sức khỏe và phúc lợi và cũng có các ấn phẩm do các sở thú tạo ra về chăm sóc 
động vật trong điều kiện nuôi nhốt.

Bảo tồn động vật hoang dã là bảo vệ một loài và môi trường 
sống của chúng để ngăn chúng tuyệt chủng. Một cách để làm 
điều này là duy trì một quần thể động vật khỏe mạnh. Các sở 
thú tốt nuôi các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong tự 
nhiên và khác biệt về mặt di truyền. Những động vật này có 
thể đóng góp vào các quần thể nuôi nhốt khả thi có thể giúp hỗ 
trợ các quần thể hoang dã về số lượng và đa dạng di truyền.

Tuy nhiên, các sở thú không hoạt động đơn lẻ và nhiều sở thú 
cộng tác trong các chương trình nhân giống dựa trên sách 
giống. Bằng cách làm việc chung với các sở thú khác, các 
chương trình nhân giống toàn diện đảm bảo có sự biến đổi di 
truyền trong quần thể nuôi nhốt.

Hỏi: Bảo tồn có ý nghĩa gì đối với bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng nó quan trọng đối với cộng 
đồng địa phương của bạn, đối với đất nước của bạn và đối với hành tinh?



BẢO TỒN - CHƯƠNG TRÌNH NHÂN GIỐNG

Chồn hương chân đen, ốc sên Partula, ngựa hoang Przewalski và 
chó ngao California, đều đã có những chương trình nhân giống thành 
công trong sở thú giúp các loài này phục hồi khỏi bờ vực tuyệt chủng. 
Tuy nhiên, không phải tất cả các chương trình tái sản xuất đều thành 
công, bao gồm các loài như báo tuyết và tinh tinh đột miền tây.

Nhiều sở thú trên khắp thế giới đã tham gia vào các chương trình 
nhân giống bảo tồn mở rộng để nhân giống các loài nguy cấp có thể 
bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Có những loài động vật hiện được xếp 
vào loại tuyệt chủng trong tự nhiên đang được nhân giống tích cực 
trong các sở thú và thủy cung. Nếu không có điều này, những loài 
này có thể bị mất vĩnh viễn, nhưng sự sai lệch về phân loại có thể 
dẫn đến việc tập trung chủ yếu vào các loài động vật có vú.

Các chương trình nhân giống còn nhiều thách thức để thực hiện,  
và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nguyên nhân gây ra các mối 
đe dọa dân số trong tự nhiên đã được loại bỏ trước khi tái sản xuất. 
Các chương trình nhân giống cần phải làm việc song song với các 
nỗ lực bảo tồn nội vi để đảm bảo rằng các loài động vật có một môi 
trường sống khả thi để được thả trở lại. Như với bất kỳ chương trình 
nhân giống nào trong sở thú, mục đích của việc nhân giống cũng như 
sức khỏe và phúc lợi của con cái trong tương lai cần được xem xét 
và lập kế hoạch trước khi cho phối giống.

Điều rất quan trọng là các sở thú phải cân nhắc kỹ lưỡng loài nào họ sẽ cho phép sinh sản, vì điều này có 
thể ảnh hưởng đến phúc lợi của con trưởng thành và con non. Việc chăn nuôi không được kiểm soát có 
thể tạo ra tình trạng đông đúc, căng thẳng và gây hấn, và những con vật thừa có thể bị nhốt trong những 
cái chuồng không phù hợp. Khi các sở thú tham gia vào các chương trình nhân giống được quản lý, với tư 
cách là một phần của hiệp hội sở thú hoặc độc lập, chương trình phải được quản lý để chỉ những động vật 
quan trọng về mặt di truyền mới được lai tạo để giảm lượng động vật dư thừa. Các khuyến nghị nên phối 
giống (hoặc không), được đưa ra bởi một điều phối viên hoặc người giữ sổ sách giống và phải được tuân 
theo. Nếu một loài được phép sinh sản, thì phải đảm bảo chăm sóc suốt đời.

Hỏi: Bạn có biết sở thú của bạn tham gia bao nhiêu chương trình nhân giống không? Các loài liên 
quan có bị đe dọa tuyệt chủng không và chúng phải đối mặt với những mối đe dọa nào?



BẢO TỒN - CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA

SÁCH ĐỎ CỦA IUCN VỀ CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa là một nguồn tài nguyên trực tuyến phân loại mức độ nguy 
cơ tuyệt chủng của từng loài động vật và thực vật hiện đang trải qua. Đánh giá toàn cầu về số 
lượng loài và lý do góp phần vào sự suy giảm của loài đó được kiểm tra và sau đó loài đó được 
xếp vào danh mục phản ánh nguy cơ trở nên nguy cấp hoặc tuyệt chủng.

Sách Đỏ của IUCN giúp xác định các loài cần được hỗ trợ khẩn cấp và xác định các môi trường 
sống chính cần được bảo vệ. Danh sách này giúp các sở thú xác định loài nào cần ưu tiên nhân 
giống và nơi cần tập trung các nỗ lực bảo tồn nội vi.

NÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Bảo tồn (hoặc nghiên cứu) nuôi 
nhốt đề cập đến những nỗ lực 
diễn ra trong thế giới tự nhiên 
như giám sát các loài hoang dã, 
phục hồi môi trường sống tự 
nhiên hoặc tái tạo các loài.

Bảo tồn (hoặc nghiên cứu) 
hoang dã đề cập đến các hoạt 
động diễn ra bên ngoài môi 
trường tự nhiên, chẳng hạn như 
trong các sở thú. Các hoạt động 
này có thể bao gồm các chương 
trình nhân giống, giáo dục và 
nghiên cứu nuôi nhốt.

HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC BẢO TỒN
Nhiều sở thú và hiệp hội sở thú hình thành sự hợp tác giữa 
các tổ chức bảo tồn bên ngoài. Chuyên môn và kiến   thức có 
thể được trao đổi giữa các tổ chức cũng như các hoạt động 
giáo dục và gây quỹ chuyên dụng liên quan đến dự án.

Ví dụ, Whitley Wildlife Conservation 
Trust điều hành hai sở thú ở Vương 
quốc Anh, cũng như ba khu bảo tồn 
thiên nhiên. Họ cũng hỗ trợ một số 
tổ chức quốc tế hoạt động hướng tới 
việc bảo tồn các loài bản địa của khu 
vực đó.

Dưới đây là danh sách các chỉ số có thể hữu ích cho các sở thú để cải 
thiện hoạt động bảo tồn của chúng:
•  Tư tưởng bảo tồn có vai trò xác định các quyết định chính sách 

không?
• Có đủ kinh phí tổ chức cho các hoạt động bảo tồn không? 
• Có bộ phận bảo tồn chức năng không?
• Cơ quan có chủ trương bảo tồn không?
•  Các chương trình giáo dục bảo tồn có nhắm mục tiêu hiệu quả đến 

trẻ em và người lớn không?
•  Cơ sở có đóng góp trực tiếp vào việc bảo vệ môi trường sống ở địa 

phương và quốc tế không?
•  Các cuộc triển lãm có giải thích và thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn 

không?
• Các chính sách và hoạt động nội bộ có bảo vệ môi trường không?

Cơ sở của bạn có thực hiện các dự án hoang dã hoặc hỗ trợ các dự án 
nuôi nhốt không? Bạn có thể làm gì nhiều hơn cho những dự án này?



GIÁO DỤC SỞ THÚ
Tham quan sở thú hoặc thủy cung mang lại tiềm năng giáo dục về môi 
trường và các loài sinh sống trong đó, đồng thời trải nghiệm một chuyến 
đi chơi thú vị. Sự kết nối mà mọi người tạo ra khi họ nhìn thấy một con 
vật vui vẻ, khỏe mạnh giúp họ hiểu được tầm quan trọng của thế giới tự 
nhiên. Mối liên hệ này có thể dẫn đến sự quan tâm đến việc giúp bảo tồn 
động vật và môi trường sống.

Bản thân việc quan sát động vật là một trải nghiệm giáo dục, nhưng việc 
đưa ra các bài nói chuyện từ nhân viên chăm sóc động vật, những người 
hiểu rõ nhất về động vật có thể có tác động giáo dục lớn. Việc treo các 
biển báo ở mỗi khu vực chuồng nhốt có thể làm nổi bật các dữ kiện và 
các mối đe dọa bảo tồn đối với mỗi loài động vật. Các sở thú đang ở một 
vị trí tốt để trở thành những nhà lãnh đạo trong giáo dục sinh học.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người ít thích thú với trải nghiệm sở thú 
hơn khi họ quan sát những con vật thất vọng hoặc buồn chán không có 
những hành vi bình thường. Điều này có thể dẫn đến ít khách hơn theo 
thời gian. Khách tham quan thường biết sự khác biệt giữa một hành vi 
bất thường như nhịp độ quá mức và một hành vi bình thường như chơi. 
Sở thú có trách nhiệm đảm bảo rằng những con vật mà du khách đang 
nhìn thấy vui vẻ và khỏe mạnh, điều này có thể sẽ khuyến khích những 
người quay lại thăm và đánh giá tích cực.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA HỌC TẬP 
TRONG MỘT SỞ THÚ?

Các sở thú được coi là môi trường học tập không chính thức. Nhiều yếu 
tố có thể đóng một vai trò nào đó trong những gì học được trong sở thú 
và liệu điều này có thể giúp thay đổi tích cực hành vi của du khách hay 
không. Ví dụ: cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng và lời kêu gọi hành động 
có thể đạt được (chẳng hạn như sử dụng ít nhựa hơn hoặc các tác động 
phúc lợi của việc nuôi một con vật nuôi cưng ngoại lai), có thể hiệu quả 
hơn trong việc khuyến khích thay đổi hành vi của con người đối với du 
khách.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một thiết kế triển lãm tự nhiên hơn sẽ cải 
thiện hành vi của du khách cũng như tốt hơn cho động vật. Môi trường tự 
nhiên và động vật được kích thích và hoạt động thường được du khách 
quan sát lâu hơn.
Các loại cơ hội giáo dục thường được cung cấp tại sở thú bao gồm: 
• Các bảng chỉ dẫn và đường đi trong sở thú thích hợp.
•  Các bài học giáo dục dành riêng cho lứa tuổi được điều hành bởi một 

nhóm giáo dục chuyên dụng. 
•  Nhân viên nói chuyện - ví dụ như trong thời gian kiếm ăn của một loài 

nào đó.
• Màn hình giáo dục về động vật. 
• Các buổi cho thú ăn.
• Các sự kiện tiếp cận nơi động vật được đưa đến trường học, v.v.

Ảnh của Andy Watson
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Ảnh của Andy Watson

NGHIÊN CỨU SỞ THÚ
Các sở thú có thể tham gia vào các dự án nghiên 
cứu về bảo tồn, giáo dục và phúc lợi nhằm hỗ trợ các 
nghiên cứu về quần thể động vật trong tự nhiên, nỗ lực 
phục hồi loài, chăm sóc thú y cho các bệnh động vật 
hoang dã và cách khuyến khích tốt nhất những thay đổi 
trong thái độ và hành động đối với động vật của công 
chúng.

Dưới đây chỉ là một số cách mà nghiên cứu trong các 
sở thú có thể giúp ích cho quyền lợi, giáo dục và bảo 
tồn động vật.

•  Cho phép các sở thú hiểu các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong quản lý và phúc lợi động vật 
để chúng ta có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc động vật tốt nhất một cách hiệu quả hơn.

•  Giúp chúng ta hiểu và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trong các hoạt động bảo tồn của  
chúng ta. Ví dụ: nghiên cứu tốt và thu thập dữ liệu giúp chúng ta đảm bảo áp dụng phương 
pháp tốt nhất khi thả động vật vào tự nhiên để đảm bảo khả năng sống sót của chúng.

•  Nghiên cứu thú y nội vi có thể giúp các nhà bảo tồn chăm sóc tốt hơn cho động vật được cứu 
và bị bệnh.

•  Nghiên cứu bảo tồn nội vi cũng có thể giúp chúng ta hiểu nhu cầu của động vật trong điều kiện 
nuôi nhốt và cải thiện phúc lợi động vật. Ví dụ, nếu một con vật có phạm vi sống trong nhà 
lớn, điều đó có nghĩa là nó sẽ cần một chuồng lớn trong điều kiện nuôi nhốt. Quan sát trong tự 
nhiên về hành vi của động vật có thể giúp thay đổi cách chúng ta quản lý chúng trong điều kiện 
nuôi nhốt và cung cấp cho chúng môi trường phù hợp nhất với nhu cầu của chúng.

•  Những gì một con vật ăn có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của nó. Nghiên 
cứu dinh dưỡng có thể giúp chúng ta hiểu liệu chúng ta có đang cung cấp cho động vật của 
mình chế độ ăn thích hợp nhất hay không.

•  Nghiên cứu về giáo dục trong sở thú có thể giúp chúng ta hiểu điều gì thúc đẩy mọi người 
hành động vì động vật và môi trường cũng như giúp các sở thú cải thiện các chương trình giáo 
dục của chúng.

•  Chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các cơ sở có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm về các loài 
động vật mà chúng ta chăm sóc cũng như so sánh các dự án nghiên cứu để ngăn ngừa sự 
trùng lặp.

AI CÓ THỂ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU?
Nhân viên chăm sóc động vật, người quản lý, bác sĩ thú y và đội bảo tồn và thậm chí cả công 
chúng có thể tham gia nghiên cứu trong sở thú. Yêu cầu khách tham gia một cuộc khảo sát là một 
cách tuyệt vời để hiểu động cơ của họ và thu thập dữ liệu. Nhân viên chăm sóc động vật có thể 
thu thập dữ liệu đơn giản mỗi ngày có thể đóng góp vào các nghiên cứu dọc (quan sát lặp lại cùng 
một biến trong thời gian dài) về hành vi và sức khỏe của động vật.
Người phụ trách có thể điều phối nghiên cứu trên toàn sở thú, trong khi các nhóm bảo tồn nội vi 
có thể áp dụng các hoạt động và phát hiện nghiên cứu tại hiện trường.

Cơ sở của bạn thực hiện nghiên cứu nào? Bạn nghĩ nó đã giúp ích như 
thế nào cho sở thú của bạn hoặc các dự án mà bạn đang hợp tác?



NGHIÊN CỨU SỞ THÚ

Trong sở thú, chúng ta có cơ hội nghiên cứu kỹ các loài động vật và quan sát sức khỏe thể chất cũng như 
các hành vi tự nhiên của chúng trong một khoảng thời gian. Dữ liệu này có thể là vô giá để giúp chúng ta 
hình thành sự hiểu biết về những loài động vật đó và cách chăm sóc chúng tốt nhất. Thông qua nghiên 
cứu kỹ lưỡng, có thể cải thiện tất cả các khía cạnh của việc chăm sóc động vật, từ thực hành chăn nuôi 
đến chế độ ăn cho động vật. Nhân viên chăm sóc động vật đang ở một vị trí lý tưởng để thu thập dữ liệu 
thông qua nghiên cứu quan sát vì họ đang làm việc với động vật mỗi ngày.

Khi thực hiện nghiên cứu, không đưa ra giả định về những gì bạn có thể tìm thấy trong quá trình nghiên 
cứu của mình vì điều này, đặc biệt là trong các nghiên cứu quan sát, có thể gây ra sai lệch với việc thu 
thập dữ liệu của bạn. Ví dụ, đừng cho rằng con vật của bạn không thích thức ăn nào đó chỉ vì chúng 
không ăn trong một ngày nào đó. Việc thu thập dữ liệu theo thời gian là rất quan trọng.

Trước hết hãy xem xét bạn muốn nghiên cứu điều gì và tại sao. Ví dụ, bạn có muốn biết liệu con vật của 
bạn có được lợi hay không khi có một môi trường khác hoặc bạn muốn biết liệu chúng có thích các loại 
thức ăn khác nhau để cung cấp cho chúng một chế độ ăn đa dạng nhưng thú vị không? Hay bạn nghĩ 
rằng những con vật của bạn có vẻ căng thẳng hơn vào những thời điểm khác nhau trong ngày và muốn 
tìm hiểu lý do tại sao? Khám phá thêm về một loài động vật sẽ cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh 
trong việc quản lý chúng nhằm cải thiện phúc lợi cho cá thể hoặc nhóm động vật đó. Đừng quên đọc xung 
quanh chủ đề và đọc các nghiên cứu liên quan đã được xuất bản trước khi quyết định chọn một chủ đề 
nghiên cứu.

Tiếp theo, hãy xem xét cách bạn có thể thiết kế nghiên cứu của mình để thu thập dữ liệu bạn cần. Cân 
nhắc khi bạn tiếp cận với động vật, những yếu tố nào bạn có thể cần thay đổi để kiểm tra nghiên cứu của 
mình và luôn đảm bảo rằng bạn thiết kế nghiên cứu an toàn cho cả bạn và động vật.

Khi tiến hành nghiên cứu của bạn, hãy đảm bảo nó phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức như sử dụng các 
phương pháp quan sát không phô trương. Sau khi hoàn thành, hãy chia sẻ những phát hiện của bạn với 
các cơ sở khác để đảm bảo rằng họ cũng được hưởng lợi từ nghiên cứu của bạn.

Cân nhắc về đạo đức
Điều quan trọng là phải có đánh giá đạo đức đối với mỗi dự án 
nghiên cứu để đảm bảo quyền lợi động vật được bảo vệ trong 
quá trình nghiên cứu. Các ủy ban đạo đức đóng vai trò quan 
trọng đối với cả thực tiễn nghiên cứu và cung cấp hướng dẫn về 
các quy trình chăn nuôi có thể có ý nghĩa phúc lợi. Ví dụ, một ủy 
ban đạo đức có thể họp để thảo luận về các vấn đề như an tử, 
cắt đốt sống, hoặc du nhập động vật, cũng như các dự án nghiên 
cứu tiềm năng.

Một ủy ban đạo đức thường bao gồm nhân viên chăm sóc động 
vật, người quản lý động vật và người quản lý sở thú, cũng như 
đại diện từ các hiệp hội khu vực. Các cuộc thảo luận trong một 
ủy ban đạo đức nên đảm bảo quyền lợi động vật được ưu tiên 
hàng đầu trong quá trình ra quyết định.
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TÓM TẮT
Khái niệm về sở thú đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng sở thú hiện đại rất khác so với trước đây. 
Sở thú hiện đại có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, giáo dục và nghiên cứu. 
Trong sứ mệnh và tầm nhìn của sở thú hiện đại, họ phải cam kết đảm bảo đáp ứng cả ba mục 
tiêu trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật. Trên toàn cầu, sở thú hiện đại có 
thể được hỗ trợ bằng cách trở thành thành viên của hiệp hội sở thú được công nhận có thể cung 
cấp các hướng dẫn và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất. Các tiêu chuẩn này cũng cần được củng cố 
bởi khung pháp lý và luật pháp quốc gia.

Việc bảo tồn có thể được thực hiện độc lập bởi một sở thú hoặc kết hợp với các sở thú hoặc cơ 
quan bảo tồn khác. Nó có thể là địa phương, cho các loài bản địa, hoặc quốc tế và có thể được 
thực hiện nội vi hoặc ngoại vi. Nghiên cứu do các sở thú thực hiện giúp củng cố các chương trình 
giáo dục và bảo tồn hiệu quả đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn phúc lợi tốt cho động vật. Bất kỳ 
ai trong sở thú đều có thể thực hiện nghiên cứu có thể đóng góp vào các mục tiêu khác nhau của 
sở thú. Trên toàn cầu, hàng triệu người đến thăm các sở thú và thủy cung hàng năm và những cơ 
sở này có trách nhiệm giáo dục và truyền cảm hứng hiệu quả cho du khách, bằng cách cung cấp 
các tiêu chuẩn cao và hiện đại về phúc lợi động vật.

Các chương trình nhân giống hợp tác, tài liệu giáo dục chọn lọc và thúc đẩy hoạt động tích cực 
mà sở thú của bạn có thể làm để bảo tồn động vật và phúc lợi động vật nuôi nhốt là rất quan 
trọng. Nhân viên chăm sóc động vật trong các sở thú hiện đại có thể đóng góp đáng kể vào thành 
công của sở thú bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn chăm sóc tuyệt vời và môi trường phong phú 
cho động vật của mình, điều này sẽ mang lại trải nghiệm phúc lợi tích cực và kích thích du khách 
tham gia và kết nối với động vật.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
•  Vườn thú hiện đại cần có cam kết đạt được các tiêu chuẩn tốt về bảo tồn, giáo dục, nghiên 

cứu và phúc lợi động vật.
•  Động vật có thể bị tuyệt chủng trong tự nhiên nhưng được bảo tồn trong sở thú hoặc được thả 

trở lại môi trường sống an toàn trong tự nhiên. Các sở thú có một vai trò to lớn trong việc bảo 
tồn các loài và môi trường sống của chúng. 

•  Một hiệp hội sở thú tốt có thể cung cấp hỗ trợ thông qua một chương trình công nhận hiệu 
quả.

•  Nhân viên chăm sóc động vật có nhiều vai trò và có thể đóng góp vào các chương trình bảo 
tồn, giáo dục và nghiên cứu của sở thú.

•  Vai trò của sở thú là truyền cảm hứng và giáo dục cho du khách. Việc cung cấp phúc lợi động 
vật tốt góp phần đáng kể vào việc này.

•  Việc nhân giống trong các sở thú là quan trọng, nhưng cần phải xem xét cẩn thận lý do tại sao 
một con vật được nhân giống và chăm sóc toàn bộ cuộc sống của nó.

•  Các chương trình nhân giống hợp tác giữa các sở thú giúp duy trì sự đa dạng di truyền. Phúc 
lợi tốt là điều cần thiết để các chương trình nhân giống thực sự thành công.

•  Nghiên cứu nội vi là một cách tuyệt vời để hiểu nhu cầu của động vật trong tự nhiên và cung 
cấp cho chúng trong môi trường nuôi nhốt.

•  Nghiên cứu nội vi có thể hỗ trợ các thực hành cải thiện về phúc lợi động vật. Ví dụ, việc kết 
hợp các nghiên cứu về hành vi và kiến   thức của chúng ta về nhu cầu sinh học tự nhiên của 
một loài có thể giúp chúng ta hiểu khi nào một loài động vật đang đối phó (và không đối phó) 
với môi trường của chúng.

• Bảo tồn, giáo dục, nghiên cứu và phúc lợi phải là mục tiêu của một sở thú hiện đại



CÂU HỎI NHANH

Cộng đồng sở thú toàn cầu
 • Chức năng của hiệp hội sở thú quốc gia hoặc khu vực là gì?
 •  Sự công nhận nghĩa là gì? Làm thế nào để sự công nhận có thể giúp một sở thú hoặc thủy 

cung?
 • Tại sao điều quan trọng là phải có khuôn khổ quy định cho các sở thú?
 •  Bạn nghĩ các tiêu chuẩn luật pháp quốc gia có thể khác với các tiêu chuẩn của hiệp hội sở 

thú như thế nào? Quốc gia của bạn có các tiêu chuẩn lập pháp quốc gia về vấn đề này không?

Sở thú hiện đại & Nhân viên Chăm sóc động vật
 •  Sở thú hiện đại khác với sở thú cách đây vài trăm năm như thế nào? Bạn có nghĩ rằng 

những thay đổi này là tích cực về quyền lợi động vật?
 •  Tại sao các sở thú hiện đại lại quan trọng đối với việc bảo tồn, giáo dục và nghiên cứu?
 • Làm thế nào để một sở thú hiện đại đảm bảo một tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật?
 •  Ngoài việc dọn dẹp, nhân viên chăm sóc động vật còn có những vai trò nào khác? Tại sao 

việc có đủ nhân viên chăm sóc động vật trong sở thú lại quan trọng?

Bảo tồn
 • Các sở thú có thể đóng vai trò gì trong việc bảo tồn ở tầm quốc gia và quốc tế?
 •  IUCN làm gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các nỗ lực bảo tồn? Vườn thú của bạn có sử 

dụng hệ thống danh sách đỏ của IUCN không?
 • Tại sao bạn nghĩ rằng phúc lợi tốt là điều kiện quan trọng để bảo tồn tốt?
 •  Bạn nghĩ phúc lợi nghèo nàn làm tổn hại đến các nỗ lực bảo tồn và giáo dục như thế nào 

không? Có bất kỳ vấn đề phúc lợi nào trong sở thú của bạn có thể ảnh hưởng đến dự án bảo tồn 
không? 

 •  Các chương trình nhân giống góp phần vào việc bảo tồn như thế nào? Tại sao bạn nghĩ 
rằng phúc lợi tốt là quan trọng cho việc nhân giống và bảo tồn?

 •  Bạn có quản lý bất kỳ chương trình chăn nuôi nào không? Chúng có được quản lý hiệu quả 
không? Làm thế nào để bạn nghĩ rằng họ có thể được quản lý tốt hơn?

Giáo dục
 • Bạn nghĩ sở thú có thể dạy gì cho du khách của chúng? Làm thế nào để đạt được điều này?
 •  Bạn nghĩ giáo dục sở thú có thể có những tác động lâu dài nào đối với hành vi của con 

người? Tại sao điều này lại quan trọng đối với quyền lợi và bảo tồn động vật?

Nghiên cứu
 • Nghiên cứu nội vi là gì và nghiên cứu ngoại vi là gì?
 • Làm thế nào nghiên cứu có thể giúp cải thiện các chương trình bảo tồn tại sở thú?
 •  Liệt kê ba cách mà nghiên cứu có thể giúp cải thiện phúc lợi động vật? Ai có thể thực hiện 

nghiên cứu này?



CÁC HOẠT ĐỘNG
TƯỞNG TƯỢNG RẰNG BẠN PHẢI NÓI CHUYỆN CÔNG 
KHAI VỚI MỘT NHÓM DU KHÁCH TẠI CƠ SỞ CỦA 
BẠN. BÀI NÓI VỀ CÁCH SỞ THÚ CỦA BẠN ĐANG GIÚP 
BẢO VỆ MỘT LOÀI KHỎI BỊ TUYỆT CHỦNG TRONG TỰ 
NHIÊN. LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỂM BẠN MUỐN NÓI 
VÀ LÝ DO BẠN NGHĨ CHÚNG QUAN TRỌNG. BẠN NGHĨ 
KHÁN GIẢ CÓ THỂ HỎI BẠN NHỮNG CÂU HỎI NÀO?
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  LOÀI NÀY CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG, CỰC KỲ NGUY CẤP HAY TUYỆT 
CHỦNG TRONG TỰ NHIÊN? LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ TÌM RA?

 •  BẠN CÓ ĐANG NUÔI CON VẬT NÀY KHÔNG VÀ NẾU CÓ THÌ TẠI SAO? (XEM 
XÉT LIỆU CON VẬT CÓ NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NHÂN GIỐNG/THẢ VÀO 
TỰ NHIÊN HAY KHÔNG).

 •  VƯỜN THÚ CỦA BẠN CÓ ĐANG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU NỘI VI VỀ LOÀI NÀY 
KHÔNG?

 •  SỞ THÚ CỦA BẠN CÓ HỢP TÁC VỚI CÁC SỞ THÚ KHÁC HOẶC CÁC TỔ CHỨC 
QUỐC TẾ ĐỂ BẢO VỆ LOÀI NÀY KHÔNG?

 •  BẠN CÓ NGHĨ RẰNG LỒNG NHỐT ĐỘNG VẬT HIỆN TẠI TRUYỀN CẢM HỨNG 
CHO DU KHÁCH ỦNG HỘ CÁC NỖ LỰC BẢO TỒN SỞ THÚ CỦA BẠN KHÔNG? 
NẾU KHÔNG, BẠN SẼ THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI NÀO?

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ GIÁO DỤC DU KHÁCH CỦA MÌNH HƠN NỮA VÀ 
KHUYẾN KHÍCH HỌ HỖ TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN 
CỦA SỞ THÚ?

BẠN ĐÃ ĐƯỢC YÊU CẦU TẠO MỘT DẤU HIỆU GIÁO 
DỤC THỂ HIỆN NHỮNG NỖ LỰC BẢO TỒN CỦA MỘT 
LOÀI MÀ BẠN HIỆN ĐANG NUÔI TRONG SỞ THÚ. 
MÔ TẢ MỘT DÀN Ý VỀ NHỮNG GÌ BẠN SẼ ĐƯA VÀO 
THÔNG ĐIỆP VÀ CÁCH BẠN TRÌNH BÀY NÓ.
BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN SẼ KHUYẾN KHÍCH KHÁCH TRUY CẬP ĐỌC BẢNG HIỆU 
CỦA BẠN VÀ LÀM CHO NÓ TRÔNG THÚ VỊ? 

 •  LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC LOÀI BẠN LỰA CHỌN ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP VÀO 
CÁC NỖ LỰC BẢO TỒN?

 •  LIỆU HÀNH VI CỦA LOÀI ĐÓ (HOẠT ĐỘNG/NGHỈ NGƠI/ĂN UỐNG) CÓ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN DU KHÁCH KHÔNG VÀ NẾU CÓ, ĐIỀU NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG NHƯ 
THẾ NÀO ĐẾN CÁCH BẠN TRÌNH BÀY DẤU HIỆU CỦA MÌNH?

 •  VƯỜN THÚ CỦA BẠN CÓ ĐÓNG GÓP VÀO BẤT KỲ NGHIÊN CỨU HOẶC BẢO 
TỒN NỘI VI NÀO CHO LOÀI ĐÓ KHÔNG? LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ HIỂN THỊ 
ĐIỀU NÀY TRONG TIN NHẮN CỦA BẠN?

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ GIÁO DỤC DU KHÁCH CỦA MÌNH HƠN NỮA VÀ 
KHUYẾN KHÍCH HỌ HỖ TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN 
CỦA SỞ THÚ?



CÁC HOẠT ĐỘNG
MỘT TRONG NHỮNG CON KHỈ CỦA BẠN ĐANG CÓ 
NHỮNG BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG KHI CÓ RẤT NHIỀU 
KHÁCH ĐẾN THĂM TRONG SỞ THÚ. THIẾT KẾ MỘT 
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐƠN GIẢN ĐỂ GIÚP 
BẠN VÀ SỞ THÚ HIỂU ĐƯỢC CÁCH MÀ DU KHÁCH CÓ 
THỂ ĐANG TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT 
VÀ GIÚP THÔNG BÁO NHỮNG THAY ĐỔI BẠN CÓ THỂ 
THỰC HIỆN ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH. BẠN CÓ THỂ 
MUỐN XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 • NHỮNG HÀNH VI TỰ NHIÊN VÀ BÌNH THƯỜNG ĐỐI VỚI KHỈ LÀ GÌ?
 •  HỒ SƠ LỊCH SỬ CỦA BẠN VỀ LOÀI KHỈ NÀY CHO BẠN BIẾT ĐIỀU GÌ?
 •  NHỮNG CÂN NHẮC NHƯ THỜI GIAN TRONG NGÀY VÀ THỜI GIAN TRONG 

NĂM CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? TẠI SAO NHỮNG ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA KHỈ VÀ DU KHÁCH?

 •  BẠN CÓ CÁCH NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHỈ MỘT CÁ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG KHÔNG 
HAY TOÀN BỘ QUẦN THỂ ĐỀU SẼ ĐƯỢC PHÂN TÍCH? BẠN NGHĨ CÁCH NÀO 
SẼ CÓ LỢI HƠN VÀ TẠI SAO?

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ HÀNH VI CỦA KHỈ MÀ KHÔNG CẦN CÓ 
MẶT (VÌ ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ)?

 •  LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG VÀ HÀNH VI CỦA KHÁCH 
THAM QUAN VÀ PHÂN BIỆT LIỆU MỘT HOẶC CẢ HAI YẾU TỐ GÓP PHẦN NÀY 
CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHỈ HAY KHÔNG?

BẠN ĐƯỢC THÔNG BÁO RẰNG CÓ MỘT LOÀI BƯỚM 
BẢN ĐỊA CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG ĐẾN THĂM CƠ 
SỞ CỦA BẠN. BẠN VÀ NHÓM CỦA BẠN MUỐN GIÚP 
LOÀI NÀY PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ GIÁO DỤC CÔNG 
CHÚNG VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LOÀI NÀY. LẬP 
MỘT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO TÌNH HUỐNG NÀY. 
HÃY XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 •  BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CÁC LOÀI NÀY PHÁT TRIỂN MẠNH 
TRONG CƠ SỞ CỦA BẠN? NÓ CẦN NHIỀU HƠN NHỮNG ĐIỀU GÌ VÀ ÍT HƠN 
NHỮNG ĐIỀU GÌ?

 •  TÀI LIỆU GIÁO DỤC NÀO CÓ THỂ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY CÔNG 
VIỆC BẠN ĐANG LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ LOÀI NÀY?

 •  CÓ NHÓM ĐỊA PHƯƠNG HOẶC QUỐC GIA NÀO MÀ CƠ SỞ CỦA BẠN NÊN 
THAM GIA VÌ SỰ PHỔ BIẾN CỦA LOÀI NÀY Ở ĐÓ KHÔNG?

 •  BẠN CÓ NÊN CHO NHÓM LÀM VƯỜN THAM GIA DỰ ÁN NÀY KHÔNG, VÌ SỰ 
PHỤ THUỘC CỦA CÁC LOÀI VÀO ĐỜI SỐNG THỰC VẬT DO NHÓM NÀY CHĂM 
SÓC LÀ RẤT LỚN?




