Wild Planet Trust Welfare Auditing Guidance Document /
Керівний документ з аудиту благополуччя Wild Planet Trust
Адаптований за Шаблоном аудиту Детройтського зоологічного товариства
(Kagan et al., 2015), аудит Wild Planet Trust розроблено як огляд фізичних та соціальних
рекомендацій для однієї або кількох тварин, що мають спільне середовище утримання. Аудит
благополуччя складається з 28 питань, спрямованих на висвітлення позитивних та
негативних показників благополуччя в чотирьох ключових сферах: здоров'я тварин,
відповідне середовище, поведінка та стресові фактори. Він використовує систему підрахунку
балів за принципом світлофора, щоб висвітлити ключові проблеми благополуччя.
По-перше, кураторам пропонується скласти список пріоритетних видів або вольєрів, по яких
вони хотіли б пройти аудит (див. Малюнок 1). Якщо немає специфічних вимог, розробляється
систематичний план аудиту добробуту.
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Малюнок 1: Процес аудиту благополуччя в Wild Planet Trust.
Для проведення аудиту потрібно мінімум три співробітники. Завжди присутній один
нейтральний оцінювач, і потрібно як мінімум два кіпери Ветеринарний персонал
запрошується на запит відповідного куратора для проведення аудиту видів, по яких є
побоювання щодо їх благополуччя.
Немає максимальної кількості аудитів, які потрібно провести. Усі зацікавлені сторони, що
пов'язані з видами, можуть пройти аудит; даючи можливість для вивчення всіх точок зору та
оцінок. Для контроверсійних/таргетних / пріоритетних видів слід провести додаткові

перевірки, запросивши додаткових нейтральних оцінювачів та співробітників інших
департаментів для проведення аудиту.
Проведення аудиту займає приблизно 15 хвилин. На запитання є кілька варіантів відповідей,
включаючи розділ „Докази / коментарі”, для збору додаткової якісної інформації. Кожна
особа, яка проводить аудит, повинна відповідати на запитання якнайкраще, спираючись на
свої знання та досвід. Відповіді повинні базуватися на попередніх знаннях про тварин /
вольєр та деталях, що спостерігаються протягом періоду аудиту.
Після завершення, відповіді об'єднуються в єдиний аудиторський звіт. Цей звіт містить огляд
відгуків, наданих різними зацікавленими сторонами, включаючи аспекти благополуччя, та
викладає рекомендації щодо вдосконалення. Звіт починається з огляду складених балів, щоб
виділити категорії в оцінці, де були виявлені основні проблеми добробуту (див. Малюнок 2).
Рецензент читає розділи «Докази / коментарі», щоб визначити спільні погляди та проблеми,
висвітлені в завершених аудитах. Потім проводиться більш поглиблений огляд літератури,
при необхідності включаються консультації з посібників з утримання / догляду в неволі,
наукові праці, записи ZIMS, таблиці раціонів та проведення опитування персоналу. Графіки
та малюнки використовуються для ілюстрації та підтвердження виявлених проблем, про які
повідомляється.
Фотографії та відеозаписи також можуть бути використані як докази, якщо це потрібно. Звіт
про аудит формує огляд того, чи задовольняються потреби в благополуччі тварини (тварин),
включаючи чотири різні сфери аудиту.
Так
Первною мірою
Hi
Невідомо / не спостерігається
N/A (не застосовується)

га
ль
на

1. Здоров'я тварини

2. Відповідне середовище

3. Поведінка

4. Здоров'я тварини

Малюнок 2: Приклад графіка, який використовується для аналізу складених балів та
висвітлення основних питань благополуччя.
Іноді розбіжності між зацікавленими сторонами можуть бути висвітлені в аудиторському звіті
(наприклад, різні погляди на проблеми благополуччя між нейтральними спостерігачами та
кіперами). Важливо оцінити підготовку персоналу та упередженість щодо стану
благополуччя та управління тваринами в колекції.
В кінці звіту рекомендуються ключові дії для вирішення питань благополуччя, висвітлених у
процесі аудиту (Ключові дії = розбивка завдань по покращенню тих сфер, де потреби в
благополуччі не повністю задоволені).
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Малюнок 3: Шаблон звіту про аудит
По завершенні звіти передаються на розгляд відповідному куратору. Плануються зустрічі, на
яких куратори можуть запропонувати обґрунтовані зміни в звіті, і список ключових дій також
за необхідності може бути змінено. Після затвердження аудит вважається завершеним, а
ключові дії додані до Переліку дій щодо благополуччя (див. Таблицю 1). Цей список включає
приблизний масштаб витрат, часові рамки та постійний моніторинг прогресу для кожної
запропонованої дії, для кожного виду або групи тварин.

Таблиця 1: Приклад таблиці дій (Список дій щодо благополуччя), де здійснюється
моніторинг виконання ключових дій.
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“Перелік заходів щодо благополуччя ” обговорюється під час засідань Комітету з питань
кураторства та благополуччя і етики, аби потім результат використовувався як обгрунтування
для прийняття управлінських рішень щодо тварин у колекції.
Повторний аудит та порівняння боагополуччя різних видів:
Середні показники благополуччя можуть бути використані для порівняння послідовних
аудитів одного і того самого виду / групи тварин протягом часу або у відповідь на зміни в
умовах проживання, утримання тварин та соціальних груп. Графіки можуть бути використані
для візуального порівняння результатів аудиту і можуть висвітлювати зміни стану
благополуччя після вживання заходів щодо забезпечення благополуччя (див. Приклад на
малюнку 4).
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Малюнок 4: Приклад порівняння середнього балу між двома аудитами, проведеними до та
після проведення змін у вольєрі для тварин. Аналіз покликаний висвітлити сфери, в яких
рівні благополуччя змінилися між двома аудитами.
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ОЦІНКА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Дата:
Додаток:
Види:
Виконано (ким):
Час початку / закінчення:
Погода:
Будь ласка, поставте галочку у відповідному полі та
докази, що підтверджують оцінку

Здоров’я тварин
1) Чи здається Вам, що тварина
2)
3)
4)

5)
6)
7)

знаходиться у хорошому фізичному
стані?
Чи задовольняються кормові
потреби тварини (враховуйте склад
раціону у дикій природі)?
Чи відповідає раціон конкретній
тварині? Враховуйте кількість, склад
та варіації їжі.
Чи подається їжа та питна вода
відповідно до потреб виду? Аспекти,
які слід врахувати, включають;
кількість їжі, вигляд та час
годування.
Чи вільна тварина від травм /
фізичних пошкоджень?
Тварина вільна від хвороб? Будь
ласка, надайте деталі (наприклад,
гострі / хронічні).
Чи має тварина доступ до
профілактичної та екстреної
медичної допомоги?
Усього

Так

Визначення:
Так: докази того, що потреби в благополуччі тварин повністю
задоволені
Дещо: докази того, що потреби в благополуччі тварин частково
задовольняються
Ні: докази того, що потреби в благополуччі тварин в даний час не
задовольняються
Невідомо/не спостерігається: недостатньо доказів для надання
N/A (не
оцінки добробуту
score
Певною
Ні
Невідомо/не
Докази / коментарі
застосовується
N/A: not applicable
мірою
спостерігаєтьс
)
Evidence/comments: supporting
details which have influenced welfare
я
scores

надайте
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Відповідне середовище

Так

Певною
мірою

Ні

Невідомо/не
спостерігаєтьс
я

N/A (не
застосовується
)

Докази / коментарі

Так

Певною
мірою

Ні

Невідомо/не
спостерігаєтьс
я

N/A (не
застосовується
)

Докази / коментарі

8) Чи навколишнє середовище
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

забезпечує достатній рівень безпеки
для тварин?
Чи відповідає фізичне середовище
потребам тварини з точки зору
основних потреб (їжа, вода та
укриття), розмірів, складності,
вимог щодо конструкцій та дизайну,
субстрату / ландшафту?
Чи здатна тварина вибирати, де
проводити час у своєму середовищі?
Чи має тварина можливість
вибирати, чи взаємодіяти з іншими
мешканцями чи ні?
Чи має тварина доступ до укриттів
та хованок?
Чи має тварина доступ до
збагачення середовища у вольєрі?
Якщо так, чи користується тварина
збагаченням тим способом, що
відповідає її виду?
Чи вільна тварина від непокоєння з
боку навколишнього середовища
(кіпери / інші експозиції /
відвідувачі)?
Чи в середовищі утримання
забезпечують кліматичні умови
(температура, вологість, освітлення),
подібні до природного середовища /
такі, що підходять для потреб видів?
Усього

Поведінка
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17) Чи здатна тварина демонструвати

повний спектр природних патернів
поведінки?
18) Чи має тварина можливість
інтегруватися в природну /
відповідну соціальну динаміку?
19) Чи стабільна соціальна динаміка?

20) Чи використовує тварина простір
вольєра та інтер’єр?

21) Чи вільна тварина від ознак
апатичної поведінки (наприклад,
пригніченої, млявої,
незацікавленої)?
22) Чи вільна тварина від агресивних
взаємодій, крім тих, що адекватні
для виду?
23) Тварина демонструє соціальну або
одиночну ігрову поведінку?
Усього

Стресові фактори

Так

Певною
мірою

Ні

Невідомо/не
спостерігаєтьс
я

N/A (не
застосовується
)

Докази / коментарі

24) Чи здатна тварина уникати

стресових факторів (відвідувачі /
кіпери / соціальний стрес)?
25) Чи вільна тварина від небажаної,
включаючи стереотипну поведінку?
Будь ласка, опишіть (наприклад,
локомоція, оральна,
самопошкодження)
26) Якщо можливо, чи є розуміння того,
що спричиняє цю ненормальну
поведінку?
27) Де це доречно, чи є активна реакція
на спроби впливу на патологічну
поведінку?
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28) Чи вільна тварина від страху

виявляти поведінкові реакції на дії,
пов'язані з аспектами облаштування
навколишнього середовища /
процедур утримання?
Усього
Загальний аудит благополуччя
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