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Plan Konferencji
Conference schedule

16.11.2018, PIĄTEK
14.00
16.00 - 17.00

17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.45

Rejestracja uczestników
Uroczyste Otwarcie. Wykład inauguracyjny:
Zagadki pamięci przestrzennej
Dr Rafał Czajkowski, Kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
WARSZTATY - Zabawy węchowe dla psów (sala 102B)
Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
Grupa I
Grupa II
WARSZTATY - Pierwsza pomoc przedmedyczna dla psów i kotów (sala
103B)
Lek. wet. Katarzyna Barłowska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt. PAN
Grupa I
Grupa II
Zwiedzanie Warszawy
wycieczka fakultatywna

17.11.2018, SOBOTA
8.00
9.00- 9.40

9.40- 10.15

10.15- 10.50

10.50- 11.15
11.15-11.45

11.45-13.15
13.15 - 14.15
14.15-15.45
15.45-16.15

Sesja I Mechanizmy uczenia się
Rejestracja Uczestników (niezarejestrowanych w piątek)
Neurobiologia pamięci i uczenia się u zwierząt
Dr Paweł Boguszewski, Pracownia Modeli Zwierzęcych, Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
Jądro środkowe ciała migdałowatego kontroluje emocje przekazywane
społecznie
Dr Ksenia Meyza, Pracownia Neurobiologii Emocji, Instytut Biologii
Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN
Sesja II Trening psów
Metoda ETNA i jej zastosowanie w treningu psów wykazujących zachowania
agresywne
Dr Ewa Adamkiewicz, zoopsycholog, trener psów, DOC4DOGS
Znaczenie instynktu w kontekście szkolenia psa pasterskiego
Dr inż. Małgorzata Goleman, Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt
Towarzyszących, Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Przerwa kawowa
Poznaj Praktyka
Zastosowanie TTouch w pracy z psami
Sarah Fisher
instruktorka Tellington Touch, doradca behawioralny ds. psów i koni
Lunch
Sarah Fisher c.d.
Przerwa kawowa
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16.15-17.15

17.15- 17.45

17.45- 18.45
18.45
20.00

Agresywne i reaktywne zachowania psów: zapobieganie problemom i ich
rozwiązywanie
Jiří Ščučka
profesjonalny trener zwierząt, Właściciel szkoły Jiří Ščučka Animal Training
Academy
Motywacja i sposoby jej wykorzystania w pracy psów ratowniczych
Mgr Katarzyna Jakubowska
przewodnik psa ratowniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostce
Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, właściciel szkoły Let’s dog DOGadaj się ze swoim psem, trener psów Jiří Ščučka Animal Training
Academy, kynolog
Podstawy szkolenia psów w obronie
Jiří Ščučka
profesjonalny trener zwierząt, Właściciel szkoły Jiří Ščučka Animal Training
Academy
Zakończenie drugiego dnia konferencji, nagrody, wyróżnienia
Uroczysta kolacja

18.11.2018, NIEDZIELA
8.00

9.00-9.30

9.30- 10.00

10.00-10.20

10.20-10.50

10.50-11.50

11.50-12.15
12.15-13.15
13.15- 14.00
14.00 -14.30

14.30 - 14.50

Rejestracja uczestników
Sesja III Trening koni
Praca z koniem do hipoterapii na różnych etapach jego przygotowania
Mgr Natalia Smagacz, pedagog specjalny, terapeuta SI, hipoterapeuta i
instruktor jazdy konnej, posiada II klasę sędziowską w ujeżdżeniu, komisarz
FEI (The Federation Equestre International)
Hipoterapia w Polsce
Dr Alicja Paszkiewicz - członek Zarządu Głównego PTHip, fizjoterapeutka,
hipoterapeutka, terapeutka SI
Czy konie mogą powiedzieć „nie”? Preferencje a dobrostan koni
wierzchowych
Dr hab., prof. IGHZ, Aleksandra Górecka-Bruzda, Instytut Genetyki i
Hodowli Zwierząt, PAN
Tradycja, przesądy i systemy emocjonalne: dlaczego negatywne
wzmocnienie dominuje w treningu koni?
Lek. wet. Jakub Gołąb, Rancho Stokrotka
Sesja IV Trening w zoo oraz trening innych zwierząt
Uczenie się i szkolenie zwierząt w celu poprawy ich dobrostanu i ochrony
gatunkowej
Sabrina Brando
Dyrektor ds. Dobrostanu Zwierząt Światowego Stowarzyszenia Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów (WAZA)
Przerwa kawowa
Sabrina Brando c.d.
Lunch
Jak trenować pszczoły i po co
Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Pracownia Etologii, Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa
Etologicznego
Trening olfaktoryczny myszy do wykrywania zapachów nowotworów
Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
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14.50- 15.50
15.50-16.15
16.15-17.15
17.15-18.00
18.00

Praktyczne studium przypadku na żywo
Chirag Patel
trener zwierząt, doradca behawioralny, specjalista ds. naukowych British
and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA)
Przerwa kawowa
Kwestionowanie "oczywistości" w treningu zwierząt
Chirag Patel
trener zwierząt, doradca behawioralny, specjalista ds. naukowych British
and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA)
Krótkie prezentacje z wybranych zgłoszeń
Zakończenie konferencji, wręczenie nagród

19.11.2018, PONIEDZIAŁEK
12.00

Zwiedzanie zoo z przewodnikiem
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WYKŁAD INAUGURACYJNY
OPENING LECTURE

ZAGADKI PAMIĘCI PRZESTRZENNEJ
Dr Rafał Czajkowski
Kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

r.czajkowski@nencki.gov.pl
Umiejętność rozpoznawania i zapamiętywania cech środowiska zewnętrznego oraz
korzystanie z tej wiedzy jest jednym z bardziej fascynujących procesów adaptacyjnych w
królestwie zwierząt. Fenomen ten nazywamy pamięcią przestrzenną. Wykształcenie tej
zdolności napędzane jest przez ewolucyjny postęp złożoności struktury i funkcji mózgu.
Wiąże się to m.in. z wykształceniem wyspecjalizowanych struktur mózgowych
odpowiedzialnych za wszystkie aspekty pamięci przestrzennej. U ssaków główną strukturą
odpowiedzialną za pamięć przestrzenną jest hipokamp. Uważa się, że jest on odpowiedzialny
za indeksowanie i przywoływanie śladów pamięciowych tworzących spójną trójwymiarową
reprezentację przestrzenną (mapa poznawcza). Nadzoruje on również procesy takie jak
różnicowanie i odnajdywanie wspólnych cech w podobnym, lecz odrębnym, kontekście. W
hipokampie znajdą się komórki miejsca: neurony reagujące na konkretne miejsce aktywacją
potencjału czynnościowego. Anatomicznymi wrotami do hipokampu jest kora sródwęchowa.
Zbiera ona informacje z pozostałych części mózgu i przekazuje je do hipokampu. W
środkowej części kory śródwęchowej znajduje się kilka rodzajów wyspecjalizowanych
przestrzennie neuronów. Gdy zwierzę przemieszcza się w środowisku, komórki sieci
wysyłają sygnały do węzłów siatki heksagonalnej, tworząc sieć, która może służyć jako
system pomiarowy przestrzeni potrzebny do stworzenia pól miejsca. Komórki graniczne
reagują na fizyczne granice środowiska, aktywując się w chwili zbliżania się do
nieprzekraczalnych przeszkód. Komórki czułe na kierunek głowy reagują na zmianę
położenia głowy, aktywując się, gdy głowa znajduje się pod określonym w stosunku do
horyzontu kątem. Oprócz kory śródwęchowej neurony kierunku głowy obecne są także w
innych obszarach korowych i podkorowych, w tym w korze retrosplenialnej, presubiculum i
parasubiculum, w przednik wzgórzu wzrokowym oraz w ciałach suteczkowatych. Interakcje
zachodzące w ramach elementów tego systemu tworzą razem neurofizjologiczną podstawę
powstawania pamięci przestrzennej u wszystkich ssaków. Badania przeprowadzone na
modelach zwierzęcych wskazują, że te podstawowe mechanizmy odpowiadają także za
złożone wspomnienia epizodyczne i autobiograficzne u ludzi.
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THE RIDDLES OF SPATIAL MEMORY
The ability to recognize and remember the features of external environment and to utilize this
knowledge is one of the most fascinating adaptive features in the animal kingdom. This
phenomenon is commonly referred to as spatial memory. The development of such capability
is fueled by evolutionary progress in the complexity of brain structure and function. This
includes the emergence of specialized brain structures responsible for all aspects of spatial
memory. In mammals the central structure involved in spatial memory is the hippocampus.
This structure is believed to be responsible for indexing and retrieval of memory traces that
form a coherent three dimensional spatial representation (cognitive map). It also orchestrates
processes such as differentiating or finding common features between similar yet distinct
contexts. Hippocampus harbors the place cells: neurons that respond to a particular location in
the environment by firing action potentials. The entorhinal cortex is anatomically positioned
as a gateway to the hippocampal formation. It gathers information from other brain areas and
feeds it to hippocampus. In the medial part of entorhinal cortex several types of spatially
modulated neurons can be found. The grid cells fire at the nodes of a hexagonal pattern as the
animal traverses the environment, creating a lattice that can serve as metric for the generation
of place fields. Border cells react to the physical boundaries of the environment, firing at edge
of impassable walls. The head direction cells react to the changes in the head position, firing
preferentially at a specific horizontal angle. Apart from entorhinal cortex the head direction
neurons can be also found in other cortical and subcortical areas, including retrosplenial
cortex, pre- and parasubiculum, anterior thalamus and mammillary bodies. Together, the
interactions within elements of this system form the neurophysiological foundation for spatial
memory in all mammals. The studies performed on animal models indicate that these basic
mechanisms are also responsible for complex episodic and authobiographical memory in
humans.
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SESJA I: MECHANIZMY UCZENIA SIĘ
MECHANISMS OF LEARNING
NEUROLOGIA PAMIĘCI I UCZENIA SIĘ U ZWIERZĄT
Dr Paweł Boguszewski
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Modeli Zwierzęcych
p.boguszewski@nencki.gov.pl

Uczenie się i pamięć to najbardziej podstawowe funkcje układu nerwowego ludzi i zwierząt.
Możliwość zapamiętywania doświadczeń i kojarzenia związków przyczynowo skutkowych
pozwala na modyfikację zachowania i zwiększenie szans na przeżycie, Zapewnia
elastyczność i pozwalają wyjść poza wrodzone umiejętności. Są to też najczęściej badane
zjawiska przez wszystkie dziedziny neuronauki, od psychologii do badań molekularnych. Ale
uczenie się nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. W wykładzie przedstawiony zostanie
sposób w jaki układ nerwowy zapamiętuję i przechowuje informacje.
NEUROBIOLGY OF LEARNING AND MEMORY IN ANIMALS
Learning and memory are the primary functions of animal and human nervous system. The
ability to memorize experiences and to associate cause and effect allows for behaviour
modification, increased survivability, ensures flexibility and liberates from the limitations of
innate skills. These phenomenon are the main subjects of all neuroscience research, from
psychology to molecular studies. Learning still hides many secrets from us. this lecture will
explain how the nervous system memorizes and stores information.
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JĄDRO ŚRODKOWE CIAŁA MIGDAŁOWATEGO KONTROLUJE EMOCJE PRZEKAZYWANE
SPOŁECZNIE
Dr Ksenia Meyza
Pracownia Neurobiologii Emocji, Instytut Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN
k.meyza@nencki.gov.pl

Społeczny przekaz informacji nacechowanych emocjonalnie jest podstawą funkcjonowania
zwierząt w grupach. Stanowi, obok ułatwienia zdobywania pokarmu także system wczesnego
ostrzegania o zagrożeniu, pozwalający na uniknięcie bezpośredniej konfrontacji z
drapieżnikiem. Jądro środkowe ciała migdałowatego pośredniczy w społecznym
przekazywaniu informacji zarówno o zagrożeniach bezpośrednich jak i odległych, czyli
takich, o których dowiadujemy się z drugiej ręki. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technik
biologii molekularnej, w tym optogenetycznej regulacji aktywności neuronów, wykazano, że
odpowiedzialne za te typy przekazu neurony zgrupowane są w oddzielne populacje oraz, że
ich aktywacja odmiennie wpływa na zachowanie zwierząt w nowym środowisku. Tak
szczegółowe informacje pomagają nam zrozumieć mechanizmy neuronalne zaburzeń
współodczuwania emocji podobne do tych, które występują w schorzeniach takich jak
depresja czy autyzm.
SOCIALLY TRANSFERED EMOTIONS ARE MEDIATED BY THE CENTRAL AMYGDALA
Socially transferred emotions form the fundament of functioning in groups in many species.
Emotional contagion of positive and negative emotions renders animals (including humans)
capable of learning about reward or danger without being directly exposed to it. While the
former merely facilitates the obtaining of the reward, the latter might be crucial for survival.
The central nucleus of the amygdala regulates the between-subject transfer of emotional
information about both remote and immediate danger. With the use of state-of-the-art
molecular techniques, including optogenetic regulation of neuronal activity, it has been shown
that two distinct subpopulations of neurons within the central amygdala respond to either type
of socially transferred information. It has been found that activation of these two
subpopulations of neurons results in distinct behavioral outcomes during subsequent exposure
to a novel environment. Detailed understanding of the neuronal mechanisms underlying these
two types of emotional contagion should help us decode the pathophysiology of empathy
impairments in neuropsychological disorders such as depression and autism.
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SESJA II: TRENING PSÓW
DOG TRAINING

METODA ETNA I JEJ ZASTOSOWANIE W TRENINGU PSÓW WYKAZUJĄCYCH ZACHOWANIA
AGRESYWNE
Dr Ewa Adamkiewicz
zoopsycholog, trener psów, DOC4DOGS

ewa.adamkiewicz@gmail.com
Metoda ETNA uspołecznia psy obniżając poziom stresu w interakcjach, a zarazem sugeruje
zwierzęciu preferowane zachowania w sytuacjach trudnych.
Agresja jest zachowaniem społecznym o złożonym podłożu, zarówno środowiskowym jak i
biologicznym. Jej funkcją jest odstraszenie innego osobnika poprzez ostrzeganie go lub
rzeczywisty atak. Naukowcy podzielili zachowania agresywne stosując klasyfikacje
funkcjonalne lub kategoryczne. Najpopularniejsza dzieli agresję na podtypy w następujący
sposób: łowcza, między osobnikami, wywołana strachem, agresja z rozdrażnienia,
macierzyńska, terytorialna i instrumentalna (Soma i in. 2008). Uproszczona klasyfikacja
dzieli agresję na ofensywną i defensywną (Wall i in. 2003). Zarówno brak właściwej
socjalizacji jak i cechy psychiczne psa wskazuje się jako najczęstsze przyczyny zaburzeń w
zachowaniu.
Agresja jest zachowaniem normalnym dla wszystkich gatunków zwierząt, lecz staje się
niemożliwa do zaakceptowania przez otoczenie, gdy jej poziom jest zbyt wysoki. Jest to
często spotykane w przypadku agresji wywołanej strachem i/lub lękiem. Incydenty związane
z atakami na innych osobników, zachowania lękliwe lub nieumiejętność komunikowania się z
przedstawicielami własnego gatunku mają bezpośredni wpływ na dobrostan zwierząt.
Powodując zwiększenie poziomu stresu, wpływają zarówno na zdrowie psychiczne, jak i
fizyczne psów.
Metoda ETNA jest oparta na 4 krokach:
1. EVALUATION - ocena zachowania się psa w różnych sytuacjach i interakcjach oraz
identyfikacja problemu
2. TRUST - zbudowanie wzajemnego zaufania pomiędzy przewodnikiem a psem, nabywanie
umiejętności społecznych
3. NAVIGATION - zarządzanie emocjami psa i wynikającymi z nich reakcjami
4. ASIMILATION - utrwalenie pożądanych zachowań.
Poprzez ekspozycję psa na kontrolowane interakcje i umiejętne dozowanie doznań, zwierzę
może poczuć się komfortowo w trudnych dla niego sytuacjach i docelowo zmienić wzorzec
tych zachowań.
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ETNA - TRAINING AND ITS APPLICATION IN DOGS AGGRESIVE BEHAVIOR
ETNA training method socializes dogs by reducing the level of stress in interactions and at
the same time suggests preferred behavior in difficult situations.
Aggression is a complex social behavior with multiple mechanisms and causes. Its function is
to reject another individual and in dogs may be manifested in warning or actual attack.
Scientists have divided aggressive behavior in various ways using either functional or
categorical classifications.
The most common division into subtypes as follows: predatory, inter-male, fear induced,
irritable, maternal, territorial, and instrumental aggression (Soma et al. 2008). A simplified
classification divides aggression into offensive and defensive based behaviors (Wall et al.
2003). Both the lack of proper socialization and psychological features of the dog are
indicated as the most common causes of behavioral disorders.
Although aggression is a normal behavioral trait in all species, it becomes unacceptable to the
immediate environment or to society in general when an individual level is too high. The
situation often found in the case of aggression is induced by fear and/or anxiety. Incidents
such as attacks on other individuals, fearful behavior or inability to communicate with
representatives of their own species have a direct impact on animal welfare, causing an
increase in the level of stress and affecting both: mental and physical health of the dog.
ETNA training method is based on 4 steps:
1. EVALUATION - estimation of the dog's behavior in various situations or interactions and
problem identification
2. TRUST - building mutual trust between leader and the dog, acquiring social skills
3. NAVIGATION - learning how to manage emotions and dog's reactions to its results
4. ASIMILATION - consolidation of desirable behaviors.
By the dogs exposition to controlled interactions and skillfully dosed sensations, the animal
can feel comfortable in difficult situations and ultimately change the pattern of its behavior.
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ZNACZENIE INSTYNKTU W KONTEKŚCIE SZKOLENIA PSA PASTERSKIEGO
Dr inż. Małgorzata Goleman
Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

malgorzata.goleman@up.lublin.pl
Domestykacji towarzyszyły zmiany behawioru polegające m.in. na skróceniu dystansu
ucieczki, zmniejszeniu neofobii, hipertrofii i atrofii niektórych zachowań, utracie ścisłego
związku pomiędzy kolejnymi fazami zachowania i wytworzeniu większej odporności na stres.
Wzorce motoryczne u dziko żyjących drapieżników są ze sobą tak powiązane, że pierwsze
ogniwo uruchamia kolejne.
U psów zachowania łowieckie nie są tak ściśle powiązane, dlatego możliwe było
modyfikowanie niektórych ogniw, co umożliwiło różne wykorzystanie psa przez człowieka
(psy myśliwskie, psy pasterskie). Jednakże łańcuch łowiecki jest wrodzonym wzorcem
zachowania, celem jest upolowanie zwierzyny. Usunięcie z łańcucha łowieckiego ostatniej
fazy jaką jest zabicie ofiary oraz uwydatnienie fazy okrążania i podkradania się do zwierzyny
daje możliwość wykorzystania psa w pracy pasterskiej. Wiele młodych, w przyszłości
doskonałych, psów pasterskich ucząc się, w pierwszym etapie często usiłuje pochwycić
zwierzęta gospodarskie i je zabić. Specyfika pracy psa pasterskiego to wykorzystanie silnego
instynktu pasterskiego oraz bazowanie na uległości psa względem człowieka.
Szkolenie psa pasterskiego, gdy praca opiera się na instynkcie, wymaga zastosowania
bodźców awersyjnych by opanować jego zachowanie. Instynkt pasterski jest przerwanym
łańcuchem łowieckim i nie jesteśmy w stanie zaproponować psu bardziej wartościowej
nagrody niż pogoń za zwierzyną (i uchwycenie jej), jest działaniem samonagradzającym o
ogromnej sile. Pogoń i uchwycenie to nagroda używana w większości sportów
kynologicznych i rodzajach pracy psa (np. w agility, obedience, IPO).
By pies pracował, a nie polował, wymagane jest nałożenie presji. Presja nakładana na psa ma
na celu odsunięcie go od owiec. Jej siła jest zależna od siły instynktu pasterskiego. Kłóci się
to z ogólnie przyjętym trendem pozytywnego szkolenia psów. Jednakże presja nie może być
nałożona cały czas gdyż powoduje stres a w stresie zwierzę się nie uczy. Manipulowanie
nakładaniem i zdejmowaniem presji wraz z chwaleniem pozwala psu uczyć się prawidłowych
reakcji względem zwierząt gospodarskich a my możemy przekazać mu jakich zachowań od
niego oczekujemy. Pies musi się nauczyć rozróżniać i dostosować pracę w zależności od
gatunku i rasy zwierząt z którymi pracuje. Presja powinna być tak wyważona by nie
zniechęcić psa do pracy tylko do określonych zachowań.
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IMPORTANCE OF INSTINCT IN THE CONTEXT OF HERDING DOG TRAINING
The domestication was followed by behavioral changes, like shortening escape distance,
reducing neophobia, hypertrophy and atrophy of certain behaviors, losing close relationship
between successive phases of behavior and creating greater resistance to stress. Motor
patterns in wild living predators are so interrelated that the first link triggers successive ones.
In dogs, hunting behaviors are not so closely related, which is why it was possible to modify
some links, which enabled various uses of the dog by humans (hunting dogs, shepherd dogs).
However, the hunting chain is an innate behavior pattern, the goal is to hunt down the game.
Removing the last phase, which is killing the victim, from the hunting chain, while enhancing
the phase of encircling and sneaking up on the game, makes it possible to use the dog in
herding work. During first trainings many young shepherd dogs, which later become excellent
herding dogs, try to catch livestock animals and kill them. The specificity of herding work is
to use a strong herding instinct and to rely on dog submission to the handler.
When the work is based on instinct, herding dogs training requires using aversive stimuli to
control its behavior. Herding instinct is an interrupted hunting chain and the dog cannot be
offered a more valuable reward than to chase animals (and to catch them), it is a selfrewarding action of enormous strength. Chase and catch is a reward used in most dog sports
and types of dog work (e.g. in agility, obedience, IPO).
It is required to put pressure on the dog when it should work and not hunt. The pressure
imposed on the dog is intended to move it away from the sheep. Strength of pressure depends
on the strength of the herding instinct. This is in opposition to the generally accepted trend of
positive dog training. However, the pressure cannot be imposed all the time because it causes
stress and the animal does not learn under stress.
Manipulating the application and releasing of pressure, along with praising, allows the dog to
learn proper responses to livestock and the dog can be shown what behaviors are expected
from him. The dog must learn to distinguish between the species and breed of animals with
which it works and modify the work accordingly. The pressure should be balanced so as not
to discourage the dog from working for certain behaviors.
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POZNAJ PRAKTYKA
MEET THE PRACTICIAN

ZASTOSOWANIE TTOUCH W PRACY Z PSAMI
Sarah Fisher
instruktorka Tellington Touch, doradca behawioralny ds. psów i koni
sarahfisher@ttouchtteam.co.uk

Metoda Tellington Touch stosowana jest na całym świecie przez trenerów/edukatorów,
pracowników schronisk, lekarzy weterynarii, fizjoterapeutów, hydroterapeutów, masażystów,
behawiorystów, techników weterynarii i opiekunów zwierząt. Nie jest konieczne stosowanie
wszystkich elementów TTouch. Znajomość już choćby kilku prostych technik może
poprawić jakość życia zwierzęcia. Sarah Fisher jest instruktorem Tellington Touch i stale
rozwija tę metodę pracując w Wielkiej Brytanii. Wiele spośród technik opracowanych w
Wielkiej Brytanii jest obecnie stosowanych w praktyce pracy ze zwierzętami na całym
świecie. Prezentacja skupia się na obserwowaniu, związkach pomiędzy postawą a
zachowaniem, wolnej pracy z psem, technikach prowadzenia psa na luźnej smyczy (Simple
Lead) i pracy z ciałem (techniki TTouch), których zadaniem jest złagodzenie napięcia i
modyfikacja szeregu zachowań powiązanych z wrażliwością ciała i słabą równowagą.
Poruszony zostanie także temat „piętrzenia się bodźców wyzwalających” z punktu widzenia
metody TTouch
Elementy metody TTouch
Wbrew swojej nazwie metoda TTouch jest czymś więcej niż „tylko” dającym satysfakcję
sposobem nawiązania łączności z psem przy pomocy dłoni. TTouch to połączenie
obserwacji, ćwiczeń naziemnych na smyczy i bez smyczy, pracy z ciałem oraz technik
poprawiających postawę ciała handlera i pomagających opiekunom w rozwijaniu bardziej
świadomego postępowania z psem, oraz rekwizytów takich jak szelki TTouch (lub szelki
innej marki), długie linki bawełniane, podwójnie zapinane smycze, gumowe rękawice
groomerskie, a także różnego rodzaju obiekty i przedmioty, takie jak baseniki z piłeczkami i
maty węchowe do pracy naziemnej zarówno na smyczy, jak i bez smyczy.
Kiedy stosować TTouch?
TTouch uczy opiekunów większej świadomości reagowania zwierzęcia na to, w jaki sposób z
nim postępujemy, na nowe lub codzienne sytuacje, a także oferuje trenerom i behawiorystom
dodatkowe techniki pracy ze zwierzęciem. Zapewnia narzędzia przyspieszające odzyskanie
przez psa równowagi w przypadku pobudzenia, niepokoju lub złego samopoczucia, a
opiekunom umożliwia uświadomienie sobie wpływu, jaki na zwierzę wywierają ich własne
interakcje, zabawy, postawa i środowisko.
TTouch to nie jest coś co robimy psu, lecz sposób, w jaki nawiązujemy z nim łączność, w
każdym aspekcie jego życia, poprzez ciągłe obserwowanie, delikatne postępowanie z nim i
świadomość tego, w jaki sposób postawa opiekuna i jego reakcje wpływają na psa. Pytanie
zatem brzmi: „Kiedy nie stosować TTouch?”.
Delikatne, nieinwazyjne ruchy wykonywane podczas pracy z ciałem psa, znane jako TTouch,
podnoszą świadomość, łagodzą napięcie, poprawiają krążenie, obniżają tętno i22
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częstotliwość oddechu, łagodzą stres. Oferują opiekunom zwierząt pozytywne metody
wpływania na układ nerwowy, umożliwiając zwierzętom naukę zachowań wykraczających
poza ich instynktowne i często wynikające z lęku reakcje.
Spokojne, wykonywane powoli ćwiczenia naziemne polegające na pokonywaniu labiryntów
z tyczek, poruszaniu się na różnego rodzaju powierzchniach, podwyższeniach, niskich
huśtawkach, pomagają poprawić postawę, propriocepcję, sposób poruszania się i
samokontrolę.
Tellington Touch wskazuje na nierozerwalny związek pomiędzy postawą a zachowaniem i
skupia się na tym, co zwierzę może osiągnąć. Zwierzęta poddane technikom TTouch
wykazują się nadzwyczajną zdolnością pozostawania w kontakcie ze swoimi opiekunami i
uczestniczenia w aktywnościach, w których człowiek pełni rolę przewodnika. Stają się lepiej
zsocjalizowane, nabierają pewności siebie i samokontroli, ich zachowanie staje się bardziej
przewidywalne, przez co łatwiejsze staje się postępowanie z nimi w każdym aspekcie dnia
codziennego.
Tellington Touch jest korzystne nie tylko dla psów z problemami fizycznymi lub
behawioralnymi. Jest to również niezwykle przyjemny sposób interakcji ze wszystkimi
zwierzętami, a niezliczone rzesze opiekunów na całym świecie stosują te efektywne techniki
nie tylko w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, lecz także dla poprawy dobrostanu
i w przygotowywaniu młodych lub niewychowanych zwierząt do szczęśliwego życia.
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GETTING IN TTOUCH WITH DOGS
The Tellington Touch is used around the world by trainers/educators, shelter workers, vets,
physiotherapists, hydro therapists, soft tissue therapists, behaviour counsellors, veterinary
nurses and animal guardians. It is not necessary to use all the elements of TTouch. Even
learning a few simple techniques can improve an animal’s life.
Sarah Fisher is a Tellington Touch Instructor and continues to evolve the work here in the
UK. Many of the techniques developed in the UK are now incorporated into the work
worldwide.
The focus for the presentation will be on observations, the link between posture and
behaviour, free work, simple lead handling techniques and body work (TTouches) to help
release tension and modify a variety of behaviours linked to body sensitivity and poor
balance. It will also include ‘trigger stacking’ from a TTouch point of view.
Components of TTouch
Contrary to the name, TTouch is more than ‘just’ a rewarding way to connect with animals
with your hands.
TTouch uses a combination of observations, ground work exercises on and off the lead, body
work, techniques to improve handler posture and help guardians develop more mindful lead
handing and body contact, and equipment such as a TTouch harness (or other makes of
harness), long cotton lines, double ended leads, mitts and rubber groomers, and a variety of
different textures and objects such as a ball pit and treat seeking mats for the ground work
element both on and off the lead.
When would you use TTouch?
TTouch teaches guardians to be more aware of an animal’s response to handling, novel and
everyday situations and supplies additional techniques for trainers and behaviour advisors.
It provides tools to improve the rate of recovery if the dog becomes aroused, anxious or
unwell and enables guardians to recognize the impact their own interactions, games, posture
and the environment have on the animal.
TTouch is not something we do to a dog; it is a way of connecting with them in every aspect
of their life through continued observations, gentle handling and awareness of the impact the
handler’s posture and responses have upon the dog; thus the answer to this question is ‘when
wouldn’t you?’
The gentle non-invasive body work movements, known as TTouches, on and with the
animal’s body increase awareness, release tension, improve circulation, lower heart rate and
respiration, and reduce stress. They give animal guardians and carers positive ways of
influencing the nervous system enabling animals to learn and move beyond their instinctive
and often fear based responses.
The calm, slow ground work exercises through patterns of poles, over different surfaces,
raised boards and the low level see-saw help to improve posture, proprioception, selfcarriage, and self-control.
The Tellington Touch recognizes an inextricable link with posture and behaviour and focuses
on what the animal can achieve. Animals that are exposed to TTouch show a marked ability
to remain engaged with their guardians and to participate in human led activities. They
become more social, develop greater self confidence and self control, become more
consistent in performance and behaviour, and easier to handle in every aspect of daily life.
The Tellington Touch is not only beneficial for dogs that have physical or behavioural
concerns. It is a highly rewarding way of interacting with all animals and countless animal
guardians around the world use these effective techniques not only to address common
problems, but to enhance wellbeing and as a way of setting up young or uneducated animals
for success.
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AGRESYWNE I REAKTYWNE ZACHOWANIA PSÓW: ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM I ICH
ROZWIĄZYWANIE
Jiří Ščučka
profesjonalny trener zwierząt, Właściciel szkoły Jiří Ščučka Animal Training Academy
jiri@scucka.com

Wraz z postępem czasu i zmianą naszego stylu życia, zmienia się także dostępność i warunki
bytowania zwierząt utrzymywanych pod opieką człowieka. Sto lat temu większość psów
utrzymywana była w celach wyłącznie użytkowych. Głównym zadaniem psów było służenie
człowiekowi. Warunkowało to hodowlę, selekcję, żywienie, szkolenie i miejsce ich
utrzymywania. Dzisiaj większość psów utrzymywana jest w celach rekreacyjnych i jako
zwierzęta towarzyszące. Psy przeniosły się ze wsi do miast. Są częścią naszych rodzin, śpią
w naszych łóżkach, zastępują nam dzieci i partnerów życiowych. Służą nam do zaspokajania
naszych potrzeb społecznych. Wszystkie te zmiany dotyczą nie tylko naszego stosunku do
psów, lecz także ich zachowania i populacji psów jako takich – ich zdrowia i kondycji
psychicznej oraz utraty predyspozycji użytkowych. Rasy psów ulegają degeneracji,
obciążone są całą gamą chorób, wykazują mniejszą odporność psychiczną i fizyczną. Psy
bywają nieufne, lękliwe, mają problemy ze skupieniem się i adaptacją. Wszystkie
wspomniane czynniki mogą skutkować mniej lub bardziej poważnym konfliktem pomiędzy
psem a jego otoczeniem – pomiędzy psem a jego właścicielem, psem a osobą obcą, pomiędzy
samymi psami lub pomiędzy psem a zwierzęciem innego gatunku. Do najpoważniejszych
należą sytuacje, w których pies warczy, szczeka, sygnalizuje atak lub nawet przechodzi do
ataku i gryzie. W skrajnych przypadkach atak może okazać się śmiertelny.
Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z głównymi przyczynami leżącymi u podstaw
zachowania psów: zachowanie obronne, agresja społeczna, zachowanie łowieckie i stres, a
także wskazanie, że pies nigdy niczego nie robi bez powodu. Każde zachowanie psa ma
swoją przyczynę-motywację. Zatem jeśli pies na kogoś warczy, to ma ku temu powód!
Poznanie tych powodów-motywacji jest podstawą do zrozumienia zachowania psa. Nie ma
przy tym żadnego znaczenia, czy my podzielamy opinię psa, czy nie albo czy nam się ona
podoba, czy też nie. Pies ocenia sytuację i okoliczności zgodnie ze swoimi potrzebami i
emocjami.
W praktyce zawodowej trenera psów spotkać się można z dużą liczbą zachowań
agresywnych i reaktywnych u psów, jednakże nie ma jednej uniwersalnej metody radzenia
sobie z takimi zachowaniami i należy stosować cały zespół metod i podejść – tylko wtedy
jest szansa na rozwiązanie długotrwałe i progresywne. Wyróżnić można 7 głównych metod:
- prewencja
- szkolenie
- konsultacja z lekarzem weterynarii
- przeciwwarunkowanie
- przekierowanie
- odczulanie
- Active Touch
Z własnego doświadczenia autora oraz innych działających w różnych częściach świata
ekspertów od zachowania i szkolenia zwierząt, m.in. Ken Ramirez, Ema Parson, Jean
Donaldson, Dr. Ferdinand Brunner, jednoznacznie wynika, że większości zachowań
agresywnych i reaktywnych u psów można uniknąć u samego ich zarania! Pierwotną
przyczyną większości tych zachowań jest antropomorfizacja, brak odpowiedniej wiedzy i
szkolenia oraz niezaspokojenie podstawowych potrzeb psa.
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AGGRESSIVE AND REACTIVE BAHAVIOR OF DOGS: PREVENTION AND THEIR SOLUTIONS
While the age and lifestyle change, the access to the animals kept in human care and their
living conditions change. A hundred years ago, most dogs were kept for purely occupational
use. The dogs' main purpose was to serve humans. It affected their breeding, selection,
feeding, training and housing. Today, most dogs are reared for our fun and as our
companions. The dogs moved from the village to the towns. They are part of our family,
sleeping in our beds, replacing our children and life partners. They serve to satisfy our social
needs. All these changes are not just about our approach to dogs, but also about their
behavior and the population of dogs as such - their health, psyche and the loss of their
working predispositions. Dog breeds degenerate, burdened by a variety of diseases, are less
psychically and physically resilient. Dogs are shy, fearful, with disturbances in concentration
and adaptability. The issues just described here may result in some less or more serious
conflict between the dog and his surroundings. Between a dog and his owner, between a dog
and a stranger, between the dogs to each other or between a dog and another animal. The
most serious of these include the situation when a dog is snarling, barking, indicating an
attack, or even really attacking and biting. In extreme cases, the dog will kill someone.
In this lecture lecture, the students will be familiarized with the basic reasons for this dog
behavior, such as "Defensive Behavior", "Social Aggression", "Hunting Behavior" and
"Stress". It will be explaind that the dog never does anything without reason. Whenever the
dog does something it always has a reason - motivation. So if a dog growls on someone it has
reasons to do so! These reasons - the dog's motivations, are vital for understanding and it
does not matter whether we have the same opinion or not, whether we like it or not. The dog
assesses the circumstances according to his feelings and needs.
In the practice of a professional dog trainer, it's possible to encounter a large number of
cases of reactive or aggressive behavior in dogs. There is no universal way to deal with these
behaviors, and it is necessary to apply the whole complex of methods and approaches - then
there is a chance to find a long-term and progressive solution. 7 main methods can be
distinguished:
-Prevention
-Training
-Consulting with a Veterinarian
-Counterconditioning
-Redirecting Behavior
-Desensitization
-Active Touch
The authors experience and experience of other animal behavior and training experts from
around the world such as Ken Ramirez , Ema Parson, Jean Donaldson, or Dr. Ferdinand
Brunner unambiguously proving that most aggressive and reactive behavior in dogs can be
avoided long before its origins! That the majority of these behaviors stem from
Anthropomorphism, lack of proper education and training, and unsatisfying basic needs of
the dog.
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MOTYWACJA I SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA W PRACY PSÓW RATOWNICZYCH
Mgr Katarzyna Jakubowska
przewodnik psa ratowniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostce Ratownictwa
Specjalistycznego we Wrocławiu, właściciel szkoły Let’s dog - DOGadaj się ze swoim psem, trener
psów Jiří Ščučka Animal Training Academy, kynolog
katarzyna@dogadajzpsem.pl

Motywacja to psychiczny proces, który powoduje podjęcie działań. Jest podstawą każdego
zachowania, siłą, która napędza do osiągnięcia celu i pokonywania trudności. Żadne
zachowanie nie pojawia się bez motywacji, a za każdą motywacją stoi potrzeba. Jeśli w
organizmie pojawi się brak lub nadmiar czegoś, podejmuje on działania, żeby tę potrzebę
zaspokoić. Dlatego żadne szkolenie nie może się bez niej odbyć.
Rozpoczynając pracę, przewodnik powinien przede wszystkim odkryć, jaka motywacja
kieruje danym psem, czyli co sprawi, że uzna on, iż warto podjąć aktywny wysiłek, by
wykonać zadanie. Dlatego przed wprowadzeniem konkretnych ćwiczeń należy dowiedzieć
się, jaka będzie najlepsza forma nagrody dla naszego psa. Do szkolenia psa domowego
wystarczy nam jedna mocna motywacja. Natomiast, aby wyszkolić dobrego psa
ratowniczego, musimy rozwinąć i zbalansować minimum dwie, a najlepiej trzy różne silne
motywacje.
Wykład wyjaśni i uzasadni, że bez odpowiednio zbudowanych motywacji nie mamy szansy
na wyszkolenie psa ratowniczego.
W wykładzie zostaną opisane rodzaje motywacji wykorzystywane w szkoleniu psów.
Szczegółowo omówione zostaną te, które można wykorzystać w szkoleniu psów
ratowniczych, wraz z przykładami rozwijania ich w treningu. Omówiony zostanie również
model zachowania wg. BJ Fogga, który ilustruje, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby
pojawiło się dane zachowanie.
Wykład wyjaśni czym jest oś motywacji i jakie jest jej znaczenie w pracy z psem. Konkretne
przykłady zilustrują, jak budować poszczególne elementy w treningu psów ratowniczych,
wykorzystując daną motywację. Poruszone zostanie zagadnienie zbyt niskiej oraz zbyt
wysokiej motywacji oraz ich konsekwencje w treningu. Na zakończenie autorka opowie jak
wykorzystując odpowiednią motywację oraz oczekiwanie nagrody, budować odruchy, które
są podstawą w pracy psów ratowniczych.
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MOTIVATION AND MEANS OF USING IT WITH SEARCH AND RESUCUE DOGS
Motivation is a psychological process that makes us act. It is a foundation of every behaviour,
the force that pushes towards the goal or to overcome obstacles. No behaviour will occur
without motivation and each motivation results from a need. If an organism is lacking
something, it will act towards satisfying that need. Therefore, no training can happen without
motivation.
At the beginning of SAR dog training, a trainer should first find the animal's motivators, i.e.:
what will cause the dog to take active action to perform a task. This means that before we ask
for any behaviour, we need to learn what would be the best reward for our dog. To train a
domestic pet dog, we can use a single, strong motivator, however to train a good search and
rescue dog we need to develop and balance minimum of two, preferably three different strong
motivators.
This lecture will explain and substantiate the necessity to have a properly built motivators to
have a chance of training a SAR dog.
Types of motivators used in dog training will be described. The ones that can be used in SAR
dog training will be described in detail and examples will be given of how to develop them in
training. BJ Fogg's model of beahviour will be discussed and what conditions must be met in
order for a behaviour to occur.
The motivational axis will be described and what is its meaning in working with dogs.
Specific examples will illustrate how to build up each element of the SAR dog's training,
using a specific motivator. The issues of too much and not enough motivation and their
consequences for training will be mentioned as well. Finally, the author will discuss how to
build reflexes necessary in SAR dogs using adequate motivation and expectation for reward.
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PODSTAWY SZKOLENIA PSÓW W OBRONIE
Jiří Ščučka
profesjonalny trener zwierząt, Właściciel szkoły Jiří Ščučka Animal Training Academy
jiri@scucka.com

Czasami pies towarzyszy nam w naszym życiu. Jest pomocnikiem, towarzyszem, członkiem
rodziny. Nie możemy sobie wręcz wyobrazić życia bez psa. Jego czujność,
nieprawdopodobna czułość zmysłów, zdolność ostrzegania nas przed niebezpieczeństwem
prawdopodobnie legły u podstaw nawiązania naszych partnerskich relacji. Z czasem ktoś
zauważył, że siła psa, jego spryt, ogromna energia instynktów, a także jego 42 zęby stanowią
idealną obronę dla nas samych i naszego dobytku. Jednak w miarę jak zmienia się nasz styl
życia, psy stają się coraz bardziej raczej źródłem rekreacji niż jedynie narzędziem roboczym.
Szukamy rozrywki dla siebie i dla naszego psa. W ten sposób obrona, obok praktycznej
konieczności, stała się także niezwykłą dyscypliną sportową.
Co daje nam szkolenie obronne? Jakie cechy musi posiadać dobry pies obronny? Czy każdy
pies może się tego nauczyć? Czy przez szkolenie obronne nie rozwijamy w psie agresywnego
zachowania wobec ludzi? Czy to nie jest niebezpieczne? Ten wykład postara się udzielić
odopowiedzi na te i inne pytania.
Szkolenie obronne jest najbardziej wymagającą dyscypliną spośród wszystkich rodzajów
szkolenia i użytkowania psów. W tym rodzaju szkolenia potrzebne są psy o wyjątkowych
cechach charakteru – śmiałe, wytrzymałe fizycznie, o nadzwyczajnych wrodzonych
instynktach łowieckich. Bardzo niewiele psów w obecnej populacji spełnia te oczekiwania.
W tej dyscyplinie pracuje się na nieprawdopodobnie silnej motywacji i nadzwyczajnych
emocjach psa. Ogromna energia instynktów i emocji, która się z niego uwalnia, koliduje z
wysiłkiem handlera do kontrolowania lub powstrzymania psa z jednej strony, a z drugiej do
wywarcia na nim przymusu za wszelką cenę w przypadku ich braku. Prowadzi to często do
wzajemnego niezrozumienia pomiędzy psem, handlerem i pomocnikiem.
W celu zminimalizowania ryzyka takich nieporozumień, handler i pomocnik muszą być
wyposażeni zarówno w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, a także mieć mnóstwo szacunku
dla psa i do siebie samych nawzajem. Zarówno handler jak i pomocnik muszą nauczyć się
właściwie komunikować z psem.
Wykład oparty jest na o 38-letnie doświadczenie autora jako handler i trener psów
sportowych, wojskowych i policyjnych, a także na doświadczeniu i pracy dr Helmuta Raisera
i Vladimira Mikulicy.
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BASICS OF DOG TRAINING IN BITE WORK
The dog is accompanying us from time to time. He is a helper, a companion, a member of our
family. We cannot even imagine living without him. His alertness, the incredible power of
the senses, and the ability to warn us of the dangers were probably some of the first reasons
why our partnership was established. Over time, one has noticed that the dog's power,
shrewdness, tremendous energy of instincts and 42 teeth make him a perfect means of
defending ourselves and our property. But the way our lives are changing more and more, the
more the dog becomes the source of our entertainment than the mere working tool. We are
looking for fun for ourselves and for the dog. And so the defense, besides practical necessity,
has also become an amazing sporting discipline.
What can we get from "bite work" training? What qualities must the correct Dog Defender
have? Can every dog learn it? Do we not develop aggressive behavior towards humans in dog
training, is not it dangerous? I will try to find answers to these and other questions during my
lecture.
Bite Work is the most demanding discipline of all for whom dogs train and use. For this type
of training, we need dogs with unique characteristics. Self-conscious, physically tough with
extreme innate hunting instincts. Very few dogs in the current population meet those
expectations. This discipline relies on working with incredibly strong dog motivation and
extraordinary emotions. The tremendous energies of instincts and the emotions that spring
from them interfere with the effort of the handler to control or stop them on the one hand, and
to force them at all costs, in their absence, on the other. This often leads to mutual
misunderstanding between the dog, the dog handler and the helper.
In order to minimize these misunderstandings, the dog handler and helper must be
equipped with both theoretical and practical knowledge, a tremendous amount of respect for
the dog and each other. Both handler and helper must learn to communicate properly with the
dog.
This lecture will draw on the authors 38 years of experience as a handler and trainer of
sports, military and police dogs and the experience and work of Dr. Helmut Raiser and
Vladimir Mikulica.
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SESJA III: TRENING KONI
HORSE TRAINING

PRACA Z KONIEM DO HIPOTERAPII NA RÓŻNYCH ETAPACH JEGO PRZYGOTOWANIA
Mgr Natalia Smagacz
pedagog specjalny, terapeuta SI, hipoterapeuta i instruktor jazdy konnej, posiada II klasę sędziowską
w ujeżdżeniu, komisarz FEI (The Federation Equestre International)

fundacja@hipoterapia.org
Referat prezentuje przebieg pracy z koniem, która ma na celu przygotowanie zwierzęcia do
pracy z osobami niepełnosprawnymi. Omówione zostaną wymagania stawiane koniowi do
hipoterapii oraz koniowi sportowemu wskazując na szczególne wyzwania w pracy z tym
pierwszym. Kolejne etapy pracy (od zajeżdżania po przygotowanie do startów w zawodach
parajeździeckich) powinny uwzględniać te specyficzne wymagania. Często koń taki musi być
wszechstronny i nie tylko brać udział w zajęciach hipoterapii, ale również umożliwić osobie
niepełnosprawnej udział w zawodach parajeździeckich lub Olimpiad Specjalnych. Stąd
niezbędne jest również dalsze szkolenie ujeżdżeniowe. Opracowanie zawiera zdjęcia
pokazujące pracę koni na różnych etapach wyszkolenia.
WORKING WITH A HIPPOTHERAPY HORSE ON THE COSECUTIVE STAGES OF THE HORSE
PREPARATION
Paper presents work with horse which is being prepared for work with disabled. Author talks
about requirements towards hippotherapy horse and sport horse pointing out specific
challenges of work with the first one. Consecutive stages of training (from breaking to
paradressage training) should consider this specific demands. Hippotherapy horse often has
to be universal and not only work in hippotherapy but also enable disabled person to start in
paradressage or Special Olypics. Therefore further dressage training is also needed.
Presentation incudes photos showing horses on different stages of training.
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HIPOTERAPIA W POLSCE
Dr Alicja Paszkiewicz
członek Zarządu Głównego PTHip, fizjoterapeutka, hipoterapeutka, terapeutka SI

fundacja@hipoterapia.org
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (PTHip) powstało w 1992 roku w Krakowie.
Założycielami Towarzystwa byli lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, instruktorzy
jazdy konnej i hodowcy koni, czyli wszyscy którzy w rozwoju hipoterapii widzieli jedną z
dróg pomocy osobom dotkniętym chorobą i niepełnosprawnym. Obecnie Towarzystwo liczy
252 członków i ma trzy działające oddziały terenowe warszawki, kujawsko-pomorski i
małopolski.
Misją Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego jest:
Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako ukierunkowanego działania terapeutycznego
mającego służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej,
poznawczej i/lub społecznej.
Doskonalenie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów.
Zapewnienie swoim członkom dostępu do literatury fachowej i informacji o rozwoju
hipoterapii w kraju i za jego granicami.
Podstawowe formy działalności Towarzystwa:
Prowadzenie szkoleń hipoterapeutów.
Promowanie najlepszych ośrodków hipoterapeutycznych.
Udział w projektach mających na celu promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej
hipoterapii.
Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Najważniejsze dokonania:
Opracowywanie programu szkolenia i prowadzenie kursów zawodowych dla przyszłych
hipoterapeutów (w latach 1994-2010 PTHip przeszkolił ponad 1.600 instruktorów rekreacji
ruchowej ze specjalnością hipoterapii).
Wprowadzenie nowego zawodu instruktora hipoterapii do Kwalifikacji zawodów i
specjalności i umieszczenie go w grupie zawodów medycznych.
Opracowywanie i wdrożenie szkolenia dla instruktorów hipoterapii PTHip.
Opracowywanie systemu kształcenia ustawicznego dla pracujących hipoterapeutów.
Prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów hipoterapeutycznych.
Opracowywanie programu i prowadzenie szkoleń dotyczących hipoterapii dla lekarzy.
Prowadzenie przez specjalistów zrzeszonych w PTHip indywidualnych konsultacji dla
hipoterapeutów i ośrodków hipoterapii.
Opracowanie Kanonów Polskiej Hipoterapii.
Opracowanie i wydanie informatora „Hipoterapia. Informator dla lekarzy, rodziców i
specjalistów.”
Objęcie patronatem ośrodków hipoterapii zapewniających pacjentom poziom zajęć zgodny z
Kanonami Polskiej Hipoterapii (36 ośrodków patronackich w 2018r.).
Realizacja projektu „Hipoterapia w leczeniu dzieci niepełnosprawnych” z Fundacją Heifer
Project International (HPI) w latach 2005-2009.
Realizacja projektu „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia” z Equine Collage
Ypaja (Finlandia) i Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding
(ACPTR) (Wielka Brytania) Program Leonardo da Vinci w latach 2010-2012.
Wydawania czasopisma „Przegląd Hipoterapeutyczne” (od 2006 r.).
Wydanie książki „Horse and I” (2009) dla dzieci korzystających z zajęć hipoterapii i polskiej
wersji książki „Koń i ja” (2016).
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Realizacja projektu HO.R.S.E. “Horse Riding in Special Education for autistic children" w
ramach Programu Erasmus+z EEEEK Serres (Pracownia Specjalistycznego Zawodowego
Szkolenie i Dokształcania w Serres, Grecja), KETHIS (Grecja), CIRCES (Włochy),
DRUSTVO HIPPOS (Słowenia) oraz EQUI PARK i HIPODROM (Czechy) w latach 20152017.
Realizacja projektu „Warsztaty doskonalące dla hipoterapeutów” z PFRON (2015, 2016).
Realizacja projektu „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym” z PFRON (2016).
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HIPPOTHERAPY IN POLAND
Polish Hippotherapeutical Association (PHA) originated in 1992 in Cracow. Among its
founders there were medicine doctors, rehabilitation specialists, psychologists, pedagogues,
horse riding instructors and horse breeders, that is all who understood that developing
hippotherapy was one of the solutions for diseased and disabled people. Now the organization
consists 252 members and three regional units.
The mission of Polish Hippotherapeutic Association is:
To support and popularize hippotherapy as a goal oriented therapeutic activity aimed at better
human functioning in physical, emotional, cognitive and/or social sphere;
to improve and unify the knowledge and skills of hippotherapists;
to ensure its members the access to professional literature and information about the
hippotherapy development in Poland and abroad.
Basic forms of activity:
Trainings for hippotherapists.
Promoting the best hippotherapy centers.
Participating in the projects oriented on promotion of safe and responsible hippotherapy.
Editing and publishing informative and educational aids.
Most important achievements:
Training program study and arrangement of professional courses for hippotherapy students
(between 1994 and 2010 PTHip trained over 1600 instructors of motor recreation, specialists
in hippotherapy).
Introducing a new profession, hippotherapy instructor, into Qualified Professions and
Specializations, and including it in medical professions group.
Elaboration and implementation of training for PTHip hippotherapists.
Elaboration of lifelong education for active hippotherapists.
Responsibility for hippotherapy workshops, conferences and seminars.
Content and organization of trainings for physicians on hippotherapy.
Individual consultations for hippotherapists and hippotherapy centers, conducted by
specialists, members of PTHip.
Compilation of Canons of Polish Hippotherapy.
Editing and publishing of a guidebook “Hippotherapy. A Guide for Physicians, Parents and
Specialists”.
Taking under the patronage the hippotherapy centers, where the sessions’ level fulfils Canons
of Polish Hippotherapy (41 patronage centers in 2016).
Carrying out the project “Hippotherapy in Disabled Children Treatment” with Heifer Project
International (HPI) in 2005-2009.
Implementation of the project “Hippotherapy - Shared Learning Opportunities” with Equine
Collage Ypaja (Finland) and Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding
(ACPTR) (Great Britain) Programme Leonardo da Vinci in 2010-2012.
Journal publishing - “Przegląd Hipoterapeutyczny” (“Hippotherapeutic Review”) (since
2006)
Publishing the book entitled “The Horse and I” for the children attending hippotherapy
sessions (Polish version of the book was issued as 2007/3(6) Przegląd Hipoterapeutyczny and
as the book “Koń i ja” in 2016)
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CZY KONIE MOGĄ POWIEDZIEĆ NIE? PREFERENCJE A DOBROSTAN KONII WIERZCHOWYCH
Dr hab., prof. IGHZ, Aleksandra Górecka-Bruzda
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
a.gorecka@ighz.pl

Odpowiedzmy sobie szczerze: czy dbając o swojego konia, nie dbamy przede wszystkim o
samych siebie i własne spokojne sumienie? Czy nie kierujemy się własną wygodą utrzymując
konia blisko miasta, w pojedynczym boksie, nie wypuszczając go na dwór kiedy pada i jest
błoto, przykrywając go derką, bo jest ostrzyżony i może być mu zimno? Albo żeby nie zrobił
sobie krzywdy, bo sam albo inne konie mogą go zranić? Albo tak będzie brykał, że okuleje?
Albo straci chęć do ruchu i nie będzie tak energiczny, że nie będzie chciał skakać czy ścigać
się? Utrzymujemy go na trocinach, żeby nie jadł słomy, bo obciąży przewód pokarmowy?
Uczymy go, żeby podążał za człowiekiem. Wszystko po to, żeby utrzymać jego „chęć
walki”, „ambicję”, „potencjał fizyczny i psychiczny” dobrego zawodnika albo żeby było nam
miło że „chce” z nami być i tak łatwo sobie możemy z nim poradzić?
To może wróćmy do natury, do której tak chętnie się odwołujemy w treningu koni. W
naturze konie zawsze dążą do tego, aby przebywać grupie. Jeśli mogą, konie tworzą więzi na
całe życie (Jaworska i wsp. złożone do druku), a mając do dyspozycji pusty padok i padok z
końmi preferują ten właśnie (Lee i wsp. 2011). Wiedzą, kto należy do grupy i ilu członków
stada brakuje w danej chwili (Jezierski i Górecka, 2000). Utrzymują hierarchię dzięki
agresywnym sygnałom, ale w stabilnym stadzie nie dochodzi do okaleczeń (Fureix i wsp.
2012), z wyjątkiem wypędzeń potomstwa lub walk ogierów. Przez większą część doby
przemieszczają się stępem, kłus i galop to kilka procent w ciągu dnia (Kownacki i wsp.
1978). Tarzają się, ocierają o drzewa, żeby zrzucić zimową sierść, wzajemnie się pielęgnują.
Omijają naturalne przeszkody i jedzą paszę o sezonowo zmiennej jakości. Środowisko
zapewnia im pełną stymulację zmysłów i mimo agresji (ojcowska prowadzi do wypędzenia
potomstwa ze stada, a walki o przywództwo zwykle kończą się śmiercią ustępującego ogiera)
nie obserwowano nigdy zachowań wskazujących na monotonię i frustrację.
Ograniczenie kontaktów z innymi końmi, swobodnego ruchu oraz zaspokojenia potrzeby
pobierania paszy to trzy podstawowe grzechy utrzymania koni prowadzące do występowania
aberracji behawioralnych. Stereotypie oralne i ruchowe, nadmierna lękliwość w reakcji na
nowe sytuacje, agresja, zachowania konfliktowe (frustracyjne) podczas jazdy, złamanie
psychiczne (wyuczona bezradność), bolesność pyska, grzbietu i kończyn to konsekwencje
nieprawidłowego sposobu utrzymania i użytkowania koni, mimo dbałości o samopoczucie
konia. Trening niedostosowany do poziomu zaawansowania i dojrzałości fizycznej i
psychicznej konia, rozwiązania siłowe czy całkowite podporządkowanie ruchów konia
skutkują odmową ruchu naprzód lub wykonania skoku, nadmierną lękliwością czy paniką
(ponoszeniem). W ten sposób konie mówią „nie”, lecz zwykle są za to karane. Czy możemy
temu zapobiec?
Badania etologiczne wskazują, że konie utrzymywane na grupowo wybiegach dobrze
rozwijają swoje zdolności komunikacyjne z innymi końmi i łatwiej pracują w grupie (Fureix
i wsp. 2012), ponadto mają lepszy potencjał fizyczny i mniejszą skłonność do kontuzji
(Rivera i wsp. 2002). Nie wykazano, żeby konie połączone w nową grupę miały większą
liczbę zranień niż przed połączeniem, były to jedynie otarcia czy lekkie opuchlizny, co
więcej, większość zranień powstało przed połączeniem i było spowodowane sprzętem
jeździeckim (Keeling, 2016). Konie padokowane wykazują chęć do brykania jedynie w
pierwszych 3 minutach pierwszego wypuszczenia po długotrwałym unieruchomieniu w
boksie, następne wypuszczenia nie skutkują nadmiernym ruchem (Szymiec, 2015). Nie
wykazano, aby konie w treningu sportowym utrzymywane w grupie na padoku straciły chęć
do ruchu – przeciwnie, stwierdzono ich większe zaangażowanie w pracę (Werhahn i wsp. 35
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2011). Spowolnienie czasu jedzenia siana przez umieszczenie dawki w siatce o małych
oczkach czy specjalnych żłobach wymagających długotrwałego skubania źdźbeł pomagało w
zredukowaniu czasu, który koń spędzał nieaktywnie w boksie (Jørgensen i wsp. 2011; Ellis i
wsp. 2015; Rochais i wsp. 2018).
Kiedy zapytano się koni, czy potrzebna im derka, w ciepłe dni odpowiedziały, że nie, ale w
zimne już nie chciały się z nią rozstawać (Mejdell i wsp. 2016). Kiedy pozostawiono im
wybór co do sposobu jazdy: w normalnym ustawieniu głowy i szyi czy w silnym zgięciu,
wybrały to pierwsze (von Borstel i wsp. 2009).
Zachęcane smakowitą paszą wolały ominąć przeszkodę niż przez nią skakać, aby się do niej
dostać (Górecka-Bruzda i wsp. 2013). Te o bardziej rozwiniętym poczuciu niezależności
wolały czasem wybrać smakołyk niż towarzystwo innego konia, na krótką metę, oczywiście
(Drewka i wsp. 2018). Interesowały się różnymi zabawkami zachęcającymi je do aktywności
w boksie (Becker i wsp. 2018), ale głównie wolały takie zabawki, które miały element
wzmocnienia pokarmowego (Jørgensen i wsp. 2011).
Niestety, niewiele jest badań, które podejmują temat preferencji koni, co do sposobu
utrzymania czy użytkowania przez człowieka. Może nie chcemy się dowiedzieć, czego one
naprawdę chcą?
Oczywiście konie były i będą zwierzętami pracującymi. Wiele koni sportowych i
rekreacyjnych dożywa długich dni doskonale łącząc użytkowość z dobrym samopoczuciem.
Pamiętajmy jednak, żeby nie przypisywać im własnych ambicji i motywacji, takich jak np.
„chęć wygranej”, popatrzmy na nie ich własnymi oczami.
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CAN HORSES SAY 'NO'? PREFERENCES AND WELFARE OF RIDING HORSES
Let’s say honestly: when taking care of our horse, don’t we take care of ourselves and our
peace of mind in the first place, do we?
Aren’t we driven by our own comfort by keeping the horse close to big city, in individual
box, inside when it rains and there is a mud on a paddock, covering it with blanket, because it
is clipped and can suffer from cold? Or when in a group, it could be injured by itself or by
other horses? Or will be bucking so to cause lameness? Or will lose the willingness to move
forward and will refuse to jump or run? We keep it on the wooden shavings to prevent eating
the straw, because it will overload its digestive system? We train it to follow the human. All
that for keeping its “willingness for win”, “ambition”, “physical and mental potential” of
good athlete or to please us that it “wants” to be with us and we can handle it so easily?
Thus, let’s back to the nature, which is so willingly referred to in horse training. In the nature,
the horses always strive to stay in group. If allowed, the horses bond for a lifetime (Jaworska
et al. in submission) and prefer paddock with horses than an empty one (Lee et al. 2011).
They know, who is the group member and how many members are absent in a given moment
(Jezierski and Górecka, 2000).
They keep social hierarchy applying aggressive signals, but in stable band no injuries occur
(Fureix et al. 2012), except for paternal expelling or stallions’ fights. Most of daytime they
spent moving in walk; trot and canter total to few percent of their time budget (Kownacki et
al. 1978). Horses roll, scratch against trees to get rid of winter coat, they present mutual
maintenance behaviours.
Horses omit natural obstacles and eat the feed of seasonally variable quality. The
environment provides them with full stimulation of senses and regardless some level of
aggression (paternal leading to offspring dispersion and fights between stallions ends usually
by death of the looser male) no frustration behaviours were ever observed in horses living in
natural groups.
Restriction of social contact, free movement and roughage consumption are three basic sins
in housing, leading to behavioural aberrations in horses. Oral and locomotor stereotypies,
excessive fearfulness in reaction to novelty, aggression, conflict (frustration) behaviours
during riding, mental learned helplessness, mouth, back and limbs painfulness are the
consequences of inappropriate housing and using of horses, regardless the care for horse
wellbeing.
The training not adjusted to experience and physical and psychological maturity of horse,
coercion and overwhelming control of horse’s movements results in refusal to move forward
or to jump, excessive fearfulness or panic escapes. It’s horses’ way to say “no”, but usually
they are punished for that. Can we prevent such situations?
Ethological studies indicates, that horses paddocked in groups develop good communication
skills and are easier to work in groups (Fureix at al. 2012), moreover, they have better
physical potential and lower inclination for contusions (Rivera et al. 2002). No evidence for
higher number of injuries after grouping horses (hair loss or small swellings) as compared to
pre-grouping assessment, was found (Keeling et al. 2016). Moreover, the majority of them
were pre-grouping injuries and were provoked by the tackle.
Paddocked horses bucks for first 3 minutes after being let out after long stay in the box;
successive running out does not provoke excessive locomotion (Szymiec 2015). No loss of
willingness for moving forward was reported in horses in sport training after being run out; in
contrary, they were more engaged in work (Werhahn et al. 2011). Slowing the time to
consume hay by placing it in the net with small holes or in special buckets allowing timeconsuming picking out hay leaves was helpful in reducing time the horse spent inactive
(Jørgensen et al. 2011; Ellis et al. 2015; Rochais et al. 2018).
When asked if they need a blanket, in warm days the horses said “no”, but in cold days they
preferred to stay in the blanket (Mejdell et al. 2016) . When left to decide how to be ridden –
in normal head and neck position or in over-bending, they chose the first one (von Borstel et
al. 2009). When encouraged with palatable feed they preferred to go around the obstacle
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than to jump it to get the food (Górecka-Bruzda et al. 2013). More independent horses
preferred sometimes the treat that the company of another horse, for short time, of course
(Drewka et al. 2018). The horses showed interest toward toys encouraging the activity in the
box (Becker et al. 2018), but preferred mainly these items that provided food reinforcement
(Jørgensen et al. 2011).
Unfortunately, the number of scientific studies on horse preferences for housing or using is
scarce. Maybe we don’t want to know what the horses really want?
There is no doubt that horses were and will be working animals. Plenty of sport and
recreational horses live their lives combining excellent performance and wellbeing. However,
please remember to not ascribe them our own ambitions and motivations, such as
“willingness to win”, look at them with their own eyes.
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TRADYCJA, PRZESĄDY I SYSTEMY EMOCJONALNE: DLACZEGO NEGATYWNE WZMOCNIENIE
DOMINUJE W TRENINGU KONII?
Lek. wet. Jakub Gołąb
Ranczo Stokrotka
stokrotka@rancho-stokrotka.com

Od czasu udomowienia ponad 6000 lat temu, konie odgrywały ważną rolę w ludzkim
społeczeństwie. Niestety, tak długi czas gromadzenia doświadczeń, a jednocześnie czysto
utylitarna rola konia sprawiły, że ich trening pozostaje bardzo konserwatywną dziedziną.
Literatura jeździecka przesiąknięta jest wieloma przesądami i uproszczeniami, stojącymi
często w bezpośredniej opozycji do aktualnych badań naukowych.
Chociaż teoria uczenia się, szczególnie pozytywne strategie wzmacniania, wywarły znaczący
wpływ na nowoczesne metody szkolenia zwierząt, „koński światek” pozostaje w dużej
mierze niezmieniony. Podczas gdy trudno jest obecnie znaleźć trenera psów, który nie
rozumie i nie stosuje zasad teorii uczenia się, niestety nie jest to regułą w przypadku trenerów
koni. Większość metod treningowych opiera się na osobistych doświadczeniach trenerów,
często sklejanych z mętnymi wyjaśnieniami o życiu społecznym koni i dominacji w stadzie.
Smutnym skutkiem tej ignorancji jest to, że "chętne" konie są niewielką mniejszością, a
zachowania problemowe pozostają głównym powodem eutanazji koni w USA.
Czysto utylitarna rola konia stworzyła sytuację, w której większość ludzi jest zaskoczona
tym, że konie robią coś innego niż "są jeżdżone". Nacisk na ten szczególny efekt treningu,
czyniąc konia narzędziem do ludzkiej aktywności, doprowadził do lekceważenia środków,
jakimi ten efekt jest osiągany, jak i potrzeb zwierzęcia.
Przeważająca większość tradycyjnych metod szkoleniowych opiera się na wzmocnieniu
ujemnym. Złożone splątanie przyczyn sprawia, że czasami trudno jest zrozumieć, dlaczego
tak jest. W związku z tym postaramy się rozwikłać niektóre powody i wyjaśnić je bardziej
szczegółowo:
- Konie są zwierzętami uciekającymi, więc ich system emocjonalny FEAR jest łatwo
aktywowany przez wszystko, co może im zagrozić. Jak wiemy, system FEAR ułatwia
uczenie się przez unikanie. Konie szybko nauczą się unikać wszystkiego, co wyprowadza je z
ich strefy komfortu, a zatem mogą być łatwo manipulowane przez presję. Ta względna
łatwość osiągania trwałych efektów przy wykorzystaniu presji na przestrzeni historii
doczekała się już wielu mniej lub bardziej udanych prób wyjaśnienia.
- Jedno z najnowszych i najniebezpieczniejszych wyjaśnień, reklamowane przez wiele tak
zwanych szkół "naturalnego jeździectwa", łączy to z dynamiką stada. Zwolennicy tego
podejścia twierdzą, że jest to "droga naturalna", którą konie rozumieją ponieważ dominacja w
stadzie jest ustalana za pomocą technik negatywnego wzmocnienia i stosując je stawiamy się
w roli przewodnika stada. Podejście to wprowadza takie pojęcia jak dynamika stada,
dominacja, szacunek, który nie tylko nie mają nic wspólnego z procesem uczenia się, ale
także ich aktualność jest ostatnio kwestionowana. To dodatkowo zaciemnia sytuację i
sprawia, że trudno jest zobaczyć rzeczywiste mechanizmy kryjące się pod tą otoczką.
- Brak podstaw teoretycznych prowadzi do nieporozumień dotyczących samego procesu
uczenia się. Trenerzy często twierdzą, że korzystają z nagród, a następnie wyjaśniają, że ich
nagrodą jest brak presji. To nie jest nagroda! To normalny stan, który koń próbuje utrzymać.
Nagroda jest czymś ekstra, ekscytującym, czymś, czego konie aktywnie szukają. Chociaż
zarówno nagroda, jak i zabranie presji są wzmocnieniami, to aktywują różne systemy
emocjonalne i dają bardzo różne podejście do treningu.
- Podejście czysto utylitarne często powoduje, że trenerzy nie mają ogólnej wiedzy i nie
widzą powodu, aby się kształcić. Traktują konia jako izolowaną wyspę wymagającą
"specjalnego podejścia do konia, które już znamy" ("koń nie jest psem" jest tutaj 40
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popularnym argumentem), pomijając ewolucyjną ciągłość procesów poznawczych i uczenia
się.
- Istnieje silne, tradycyjne przekonanie, że konie nie powinny być motywowane jedzeniem,
ponieważ prowadzi to do żebrania, agresji i innych niebezpiecznych sytuacji. Przesąd ten
oparty jest głównie na doświadczeniach z niewłaściwym wykorzystaniem jedzenia jako
motywatora. Ponieważ konsekwencja w nagradzaniu jest trudna, żebrzący koń jest
chodzącym dowodem błędów trenera. Konie, które rozumieją koncepcję nagród, ponieważ
ich trening był konsekwentny, nie żebrzą.
Wyżej wymienione przyczyny powodują, że wykorzystanie dodatniego wzmocnienia jest
nadal rzadkością w treningu koni. Utrudnia to przeciętnemu trenerowi odkrycie, że istnieją
lepsze alternatywy, co skutkuje silniejszą motywacją, szybszym uczeniem się i lepszą relacją
emocjonalną z koniem.

41
contact@atm2018.eu
www.atm2018.eu

TRADITION, SUPERSTITIONS AND EMOTIONAL SYSTEMS: WHY THE USE OF NEGATIVE
REINFORCEMENT PREVAILS IN HORSE TRAINING
Since their domestication over 6000 years ago, horses have played an important part in
human society. Unfortunately, such a long time of gathering experiences and the purely
utilitarian role of horses, have made their training one of the most conservative and stiff
fields. Horsemanship literature is haunted with many superstitions and oversimplifications
often in direct opposition to current scientific studies.
Although the learning theory, especially the positive reinforcement strategies, has made a
significant impact on the modern animal training methods, the horse world remains largely
unaffected. Whereas it is difficult to find a dog trainer who does not understand and use the
rules of operant conditioning, it is not the case with horse trainers. Most training methods are
based on personal experiences of trainers, often glued together with muddy explanations
about horses’ social lives and herd dominance. The sad result of this ignorance is that „eager”
horses are a small minority, and problem behaviours remain the main reason for euthanasia in
the USA.
The purely utilitarian role of the horse has created the situation where most people are
surprised by horses doing different things than „being ridden”. This emphasis on this
particular effect of training, effectively making the horse a tool for human activity, has led to
disregarding the means and needs of the animal. What works „best” in this context is what is
being used.
The overwhelming majority of the traditional training methods are based on negative
reinforcement. The complex entanglement of the causes makes it sometimes difficult to
understand why it is the case. We will therefore try to untangle some of the reasons and
explain them in more detail.
- Horses are prey species, so their FEAR emotional system is easily activated by anything
that may put them in danger. As we know, the FEAR system facilitates the avoidance
learning. Horses will quickly learn to avoid everything which puts them out of their comfort
zone and therefore may be easily manipulated by pressure producing consistent training
results. This has been observed and used since their domestication, though various
explanations why have been proposed throughout the history.
- One of the most recent, and most dangerous explanations, advertised by many so-called
„natural horsemanship” schools, connect this with herd dynamics. Proponents of this
approach state that it is „the natural way” because herd dominance is established by negative
reinforcement techniques and we should put ourselves in the role of the herd leader by
applying them. It tries to introduce concepts like herd dynamics, domination, respect which
not only have nothing in common with learning process, but also their validity is being
recently questioned. This further obscures the situation and makes it nearly impossible for the
average student to see the real mechanisms behind this curtain.
- The lack of theoretical basis leads to heavy misconceptions about the learning process itself.
Trainers often claim they use rewards, and then proceed to explain that their reward is the
lack of pressure. This is not a reward! It is the normal state the horse desperately tries to
maintain. Reward is something extra, exciting, something the horses actively seek that
activates their SEEKING emotional system. Although both are reinforcers, they activate
different emotional systems and produce very different attitude towards training.
- The purely utilitarian approach often results in trainers having no general knowledge and
seeing no reason to educate themselves. They tend to treat the horse as isolated island
requiring „special horse approach we already know” ( „the horse is not a dog” is a popular
argument here ), disregarding the evolutionary continuity of the learning and cognition
processes.
- There is strong traditional notion that horses should not be motivated by food, because it
leads to begging, aggression and other dangerous situations. This is founded mainly on
experiences with improper use of food as a motivator. Because the rigor of rewarding is
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difficult, the begging horse is the walking proof of the trainer’s faults. Horses that understand
the concept of food rewards because their training was consistent, do not beg.
Because of the above, there are very few real-life examples of positive reinforcement
strategies. It makes difficult for the average trainer to discover that there are better
alternatives, resulting in stronger motivation, faster learning and better emotional relation
with human trainer.
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SESJA IV: TRENING W ZOO ORAZ TRENING INNYCH
ZWIERZĄT
TRAINING OF OTHER ANIMALS
UCZENIE SIĘ I SZKOLENIE ZWIERZĄT W CELU W POPRAWY ICH DOBROSTANIU I OCHRONY
GATUNKOWEJ
Sabrina Brando
Dyrektor ds. Dobrostanu Zwierząt Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
(WAZA)
sabrina.brando@waza.org

Zrozumienie zachowania i uczenia się u zwierząt jest kluczowe w dobrostanie zwierząt oraz
w programach ochrony przyrody. Zwierzęta uczą się nieustannie, czy jesteśmy tego świadomi
czy nie - aktualizują już nabytą wiedzę lub zdobywają nową. Robią to w trakcie każdej
bezpośredniej interakcji z nami, jak sprzątanie, karmienie, czy nawet gdy pracujemy wokół
nich. Istotne jest również aby brać pod uwagę proces uczenia się zwierząt przy projektowaniu
habitatu, wzbogacania środowiska czy programach rehabilitacji i reintrodukcji. Jest to o tyle
ważne, że mogą one wtedy nauczyć się wielu pożądanych ale również szkodliwych
zachowań. Zwierzęta można wytrenować do udziału w codziennej opiece, projektach
badawczych, oraz programach edukacyjnych. Osobniki mające brać udział w rehabilitacji czy
reintrodukcji mogą wymagać dodatkowego treningu z poświęceniem szczególnej uwagi na
efekty interakcji człowiek-zwierzę. W jaki sposób można wykorzystać uczenie się i trening
do poszerzenia kontroli i wyboru dla zwierząt? Czy plan dbania o dobrostan zwierząt jest
złożony, opiera się o zarządzanie i pełnym wykorzystaniu habitatu, ma wpisane podejście
całodobowe, każdego dnia przez cały okres życia zwierzęcia? Czy stosujemy wiedzę
naukową w tematyce zdolności poznawczych I uczenia się oraz pogramy oparte o tzw:
najlepsze praktyki? Ta prezentacja ma za zadania ukazać przegląd możliwości oraz wyzwań
jakie niesie uczenie się zwierząt oraz trening w promowaniu dobrostanu zwierząt,
podkreślając ich znaczenie w badaniach naukowych, edukacji i ochronie gatunkowej.
Podważy ona i podda w wątpliwość niektóre z obecnych praktyk wraz z pomysłami na ich
poprawę jako wezwanie do globalnej współpracy na rzecz dobrostanu zwierząt.
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ANIMAL LEARNING AND TRAINING FOR ANIMAL WELFARE AND CONSERVATION
Understanding animal learning and behaviour is fundamental for animal welfare and
conservation programs. Whether we are aware of it or not, animals learn all the time, updating
information, learning new. When we are interacting with the animals directly while cleaning,
feeding, working around them. Or when considering e.g. habitat design, environmental
enrichment and rehabilitation and reintroduction programs, animal learning and training
should always be kept in mind, as many positive things can be learned, but also undesirable
and detrimental. Animals can be trained to participate in e.g. the care and management,
research projects, as well educational programs. Animals who are candidates for rehabilitation
and/or reintroduction might require additional training and include attention to the effect of
human-other animal interactions. How can learning and be training be used to increase
opportunities, choice and control? Are animal welfare programs complex, revolve around
habit management, and have a 24/7 across lifespan approach? Are we integrating scientific
knowledge of cognition & learning, transiting to evidence- and best practice-based programs?
This presentation will give a short overview of opportunities and challenges of animal
learning and training in promoting predominantly positive animal welfare, highlighting their
importance in achieving research, education and conservation goals. It will question and
challenge some of current practices with suggestions for melioration, a call for global
collaboration for animal welfare.
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JAK TRENOWAĆ PSZCZOŁY I PO CO?
Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska
Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Prezes Polskiego
Towarzystwa Etologicznego
e.godzinska@nencki.gov.pl

Pszczoła miodna (Apis mellifera) należy do modelowych gatunków zwierzęcych najczęściej
używanych w badaniach neurobiologicznych procesów leżących u podłoża uczenia się i
pamięci. Jednym z najważniejszych paradygmatów stosowanych w tych badaniach jest
szybkie warunkowanie klasyczne znane jako warunkowanie odruchu wysuwania ssawki.
Unieruchomiona pszczoła jest trenowana w taki sposób, by wysuwała ssawkę w odpowiedzi
na bodziec wzrokowy lub węchowy, który jest wzmacniany przez nagrodę pokarmową, na
przykład kropelkę roztworu sacharozy. Szybkie warunkowanie węchowe odruchu wysuwania
ssawki ma również miejsce, gdy określony zapach jest kojarzony z wewnątrzkomórkową
stymulacją elektryczną dużego neuronu VUMmx1, którego ciało znajduje się w obrębie
zwoju podprzełykowego, zaś liczne rozgałęzienia aksonalne wnikają do płatów czułkowych i
kielichów ciał grzybkowatych mózgu pszczoły. Lokalne iniekcje neuroprzekaźnika
oktopaminy do rozgałęzień aksonalnych tego neuronu również mogą zainicjować szybkie
warunkowanie węchowe odruchu wysuwania ssawki. Kolejny paradygmat stosowany w
badaniach procesów uczenia się pszczoły miodnej stanowi warunkowanie instrumentalne
ruchów czułków oraz aktywności mięśni poruszających czułkami. Zbieraczki pszczoły
miodnej mogą być też poddawane treningowi mającemu za cel zapamiętywanie bodźców
wzrokowych postrzeganych przez nie podczas wykonywania specyficznego wzorca
zachowania określanego jako „Odwróć się i patrz”, który ma miejsce podczas odlotu
pszczoły od nowego źródła pokarmu. Ten paradygmat treningowy opiera się na tzw.
warunkowaniu wstecznym. Trening robotnic pszczoły miodnej ma też ważne zastosowania w
pszczelnictwie. W szczególności, zbieraczki mogą być trenowane w taki sposób, by
zapamiętywały barwę swojego ula, co ułatwia im powrót i zapobiega ich dryfowaniu do
obcych uli. Warunkowanie węchowe jest z kolei stosowane, by uczyć pszczoły wykrywania
materiałów wybuchowych, różnych nielegalnych narkotyków oraz niektórych chorób ludzi i
roślin.
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HOW TO TRAIN HONYBEES AND TO WHAT PURPOSE
The honeybee (Apis mellifera) belongs to model animal species most frequently investigated
in the research on neurobiological processes involved in the mediation of learning and
memory. One of the most important paradigms used in that research involves rapid classical
conditioning known as the Proboscis Extension Response (PER) conditioning. A harnessed
honeybee is trained to extend its proboscis in response to a visual or olfactory cue which is
reinforced by alimentary reward such as a drop of sucrose solution. Rapid olfactory PER
conditioning also occurs if a specific odour is paired with intracellular electrical stimulation
of the neuron VUMmx1, a large neuron with the body located in the subesophageal ganglion,
and multiple axonal branches extending into the antennal lobes and mushroom body calyces
of the honeybee brain. Local injections of the neurotransmitter octopamine into axonal
arborizations of that neuron also may induce rapid olfactory PER conditioning. Another
paradigm used in the research on honeybee learning processes involves operant conditioning
of antennal movements and of antennal muscle activity. Honeybee foragers may also be
trained to memorize visual stimuli perceived by them while performing a specific behaviour
pattern called „Turn Back and Look” (TBL) which takes place during the departure of the bee
from a novel food source. TBL training paradigm involves the so called backward
conditioning. Training of honeybee workers also has important applications in apiculture. In
particular, foragers may be trained to memorize the colour of their hive to facilitate their
homing and to prevent their drifting to alien hives. Lastly, olfactory conditioning is also
applied to train the bees to detect explosives, various illegal drugs, and some human and plant
diseases.
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TRENING OLFAKTORYCZNY MYSZY DO WYKRYWANIA ZAPACHÓW NOWOTWORÓW
Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
akokocinska@ethoplanet.com

Procesy patologiczne obejmują produkcję nowych lotnych związków organicznych (LZO,
ang. VOCs), których nie było u osób zdrowych, lub zmiany w proporcji poszczególnych
LZO. Wytwarzane podczas choroby krążą we krwi i są wydalane z oddechem, moczem,
potem, śliną, wydzieliną pochwową lub kałem. Wykazano, że wyszkolone myszy są zdolne
do odróżnienia zapachów moczu od zwierząt z lub bez nowotworu płuc (Matsumura i wsp.
2010). W tym badaniu opracowano metodologię postępowania z myszami przed treningiem
oraz metodologię treningu olfaktorycznego z wykorzystaniem próbek pochodzących od
osobników zdrowych i chorych. Przed treningiem myszy wskazywały próbki z nowotworem
w 47,92%, zaś te bez w 52,08%. Po treningu myszy wybrały próbkę z nowotworem w
86,67% (próbki bez nowotworu - 9,17%, brak wyboru - 4,17%). Szansa wskazania
odpowiedniej próbki jest o 91% wyższa po treningu niż przed treningiem.

OLFACTORY TRAINING IN MICE TO DETECT CANCER
Pathological processes involve production of either new volatile organic compounds (VOCs),
that were not present in healthy individuals, or changes in the proportion of particular VOCs.
VOCs produced during disease circulate with blood and are excreted with breath, urine,
sweat, saliva, vaginal secretion or feces. Trained mice have been shown capable to distinguish
urinary odours from conspecifics with and without experimentally induced cancer, for
example lung cancer tumors (Matsumura et al. 2010). The methodology of mice handling
before, during and after training was developed. In this research we trained mice to
distinguish neoplasm and healthy samples by odour. An effective training methodology to
show the samples with neoplasm has been developed. Before training mice showed the
samples with neoplasm in 47,92%, and without neoplasm in 52,08%. After training mice
choose samples with neoplasm in 86,67% (samples without neoplasm - 9,17%, no choice4,17%). Chance of mice indicating urine samples from mice with tumors is 91% higher after
training than before training.
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PRAKTYCZNE STUDIUM PRZYPADKU NA ŻYWO
Chirag Patel
trener zwierząt, doradca behawioralny, specjalista ds. naukowych British and Irish Association of
Zoos and Aquariums (BIAZA)
cpatel@domesticatedmanners.com

Chirag zademonstruje różne techniki pracy z psem. Głównym tematem tych sesji będzie
zastosowanie warunkowania instrumentalnego oraz analizy behawioralnej. Bedą one
podstawą dyskusji z uczestnikami ATM.
LIVE TRAINING DEMONSTRATION
Chirag will work with a dog to demonstrate various training practices. Focusing on the ethical
application of operant conditioning and behaviour analysis this practical session will provide
opportunity for discussion with the participants of ATM.

KWESTIONOWANIE "OCZYWISTOŚCI" W TRENINGU ZWIERZĄT
Chirag Patel
trener zwierząt, doradca behawioralny, specjalista ds. naukowych British and Irish Association of
Zoos and Aquariums (BIAZA)
cpatel@domesticatedmanners.com

Podczas tej prezentacji Chirag omówi idee, teorie oraz powszechne praktyki w treningu
zwierząt jednocześnie analizując je naukowo, zamiast "na zdrowy rozsądek".
QUESTIONING THE OBVIOUS IN ANIMAL TRAINING
During this presentation Chirag will discuss ideas, theories and practices common in animal
training while analyzing them with "science sense rather than common sense".
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KRÓTKIE WYSTĄPIENIA
SHORT ORAL PRESETATIONS

OBSERWACJA JAKO GŁÓWNA METODA UCZENIA SIĘ GEKONA LAMPARCIEGO
Mgr Jakub Pacoń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki

jakub.pacon@upwr.edu.pl
Dokonano obserwacji zachowań gekona lamparciego. Obserwacje prowadzono przez 10 lat,
od października 2008 roku do października 2018 roku. Monitoring odbywał się metodą
powtórzonych obserwacji trzy razy w ciągu dnia: rano między godziną 8, a 10, po południu
pomiędzy godziną 13 a 15 (połączone z pracami porządkowymi w terrarium) oraz wieczorem
między godziną 20 a północą (połączone z karmieniem). Łączna liczba monitorowanych
osobników wynosiła 21, podzielonych w 5 grup: gr. I- 4 osobniki, gr. II-6 osobników, gr. III5 osobników, gr. IV-1 osobnik, gr. V- 5 osobników; w zależności od czasu trwania
obserwacji, liczby osobników, struktury stada oraz rodzaju materiału, z którego wykonano
terrarium.
Zaobserwowano, iż w trzech spośród 5 grup znajdowały się osobniki nabywające umiejętność
otwierania jednej z szyb przednich terrarium: grupa I – 2 osobniki, grupa II – 4 osobniki,
grupa III i IV – 0 osobników, grupa V – 3 osobniki. Zanotowano także, że były to jedynie te
szyby, które otwierano przy wykonywaniu prac porządkowych i karmieniu. Dalsze
obserwacje pozwoliły na zapoznanie się z mechanizmem uczenia się gekonów, który
wyglądał w sposób następujący: podczas wykonywania prac porządkowych, naprawczych
oraz wprowadzania zwierząt karmowych, przynajmniej jeden osobnik ze stada uważnie
przyglądał się wykonywanym czynnościom. Następnie zaobserwowano w godzinach
wieczornych (stała aktywność gekonów lamparcich), iż jeden z obserwujących osobników
podejmował próbę otwarcia przedniej szyby (niejednokrotnie z sukcesem), jednakże
odbywało się to jedynie w dniach gdy gekony nie były karmione. Osobniki z grupy 5
przebywające w terrarium z płyty OSB, po rezygnacji z prób otwarcia szyby przedniej (która
była zdecydowanie cięższa niż w poprzednich terrariach), podejmowały próbę wypchnięcia
kratek wentylacyjnych (również z sukcesem). Zanotowano także, iż rodzaj pokarmu nie miał
wpływu na zachowanie się zwierząt, natomiast ustalono, że tego typu czynności znacznie
częściej, tj. stosunek 8:1 wykonywały osobniki, u których dominował żółty barwnik w
skórze.
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OBSERVATION AS A MAJOR LEARNING MECHANISM FOR LEOPARD GECKOS
Behaviour of leopard gecko was observed over the period of 10 years from October 2008
through to October 2018. Monitoring was carried out by multiple observations three times per
day: in the morning between 8:00 am and 10:00 am, in the afternoon between 1:00 pm and
3:00 pm (along with cleaning the terrarium) and in the evening between 8:00 pm and
midnight (along with feeding). The total number of monitored individuals was 21, divided
into 5 groups: group I – 4 individuals, group II – 6 individuals, group III – 5 individuals,
group IV – 1 individual, group V – 5 individuals; depending on the length of the observation,
number of observed individuals, structure of the group and the building material of the
terrarium.
Individuals in 3 out of 5 groups, were observed learning the ability to open one of the front
glass of the terrarium: group I – 2 individuals, group II – 4 individuals, groups III and IV – 0
individuals, group V – 3 individuals. Only the glass opened by the staff for cleaning and
feeding were opened by the animals. Further observations revealed the mechanism of learning
of the geckos that can be described as follows: during maintenance, repairs and serving live
food, at least one leopard gecko from the group would watch the activity. Afterwards, during
evening hours (constant activity of the leopard geckos), one of the observing individuals
would attempt to open the front glass (often succeeding), however it was performed only on
days, that geckos were not fed. Individuals from group V, housed in oriented strand board
terrarium, after ceasing attempts to open the front glass (which was significantly heavier than
in other terrariums), attempted to push out ventilation cover (often succeeding). It was noted,
that the type of food did not have influence on the animals' behaviour, however, individuals
with yellow pigment in their skin were observed attempting forementioned activities more
frequently, at the ratio of 8:1.
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ZNACZENIE TRENINGU MEDYCZNEGO W HODOWLI FOK SZARYCH (HALICHOERUS GRYPUS)
Mgr Kaminska Olga
ZOO Charlotta

olga-kami@wp.pl
Foka szara (Halichoerus grypus) to najliczniejszy przedstawiciel ssaków morskich w polskich
ogrodach zoologicznych. Zwierzęta te przetrzymywane są również w wielu ośrodkach za
granicą. Mimo, że trening ssaków morskich jest bardzo popularny, to jednak najczęściej
dotyczy jedynie delfinów oraz uchatek. Foki są uznawane za nieśmiałe, płochliwe i mało
mobilne na lądzie, przez co często w ogóle nie są trenowane lub ich trening kończy się na
przyzwyczajeniu zwierzęcia do pobierania pokarmu z ręki. Foki szare są jednak bardzo
inteligentne i przy odpowiednio dobranej metodzie jest możliwe trenowanie ich na takim
samym poziomie jak jest to robione z delfinami czy uchatkami. Właściwie przeprowadzony
trening medyczny ma na celu nauczenie fok dobrowolnego poddawania się badaniom i
zabiegom weterynaryjnym. Umożliwia on bezstresową profilaktykę, diagnostykę oraz
leczenie tych morskich ssaków. Jest to szczególnie ważne z powodu trybu życia jaki
prowadzą foki. Większość czasu spędzają one w wodzie co skutecznie utrudnia ocenę stanu
ich zdrowia. Inną ważną zaletą treningu medycznego jest jego korzystny wpływ na kondycję
psychiczną i fizyczną tych zwierząt. Foki szare w naturze poddawane są wielu bodźcom,
które stymulują ich rozwój. Twarde zasady życia na wolności mówią "nie uczysz sie giniesz" a zdobycie pokarmu jest ściśle powiązane z wysiłkiem fizycznym. Z tego względu w
życiu dzikich fok nie ma czasu na nudę. Natomiast w warunkach hodowlanych te inteligentne
zwierzęta przeważnie spędzają czas na bezcelowym pływaniu dookoła basenu a samo
zdobycie pokarmu najczęściej ogranicza się jedynie do konieczności podpłynięcia do
opiekuna. Odpowiednio przeprowadzony trening medyczny i nauka nowych zachowań to
bardzo ważny element urozmaicenia codzienności fok szarych. Zwierzęta te powinny mieć
szansę doświadczania różnorodnych sytuacji oraz mieć okazję używania swoich umysłów do
rozwiązywania problemów, tak jak ma to miejsce w warunkach naturalnych.
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THE IMPORTANCE OF MEDICAL TRAINING OF GREY SEALS (HALICHOERUS GRYPUS) KEPT IN
CAPTIVITY
The grey seal (Halichoerus grypus) represents the majority of marine mammals kept in Polish
Zoos. These animals are also kept in many animal institutions abroad. Although the training
of marine mammals is very popular, it usually only concerns dolphins and sea lions. Seals are
considered to be timid, shy and not very mobile on land, which is why they are not trained at
all or their training ends with the animal getting used to hand feeding. However, grey seals
are very intelligent and with a properly selected method it is possible to train them at the same
level as it is done with dolphins or sea lions. The aim of medical training, when done
properly, is to avoid causing any distress to the animal whilst also teaching the seal to
undergo the veterinary treatment. It allows stress-free prevention, diagnosis and treatment of
these marine mammals. This is especially important because of the lifestyle that seals lead.
They spend most of their time in the water, which makes it difficult to assess their health
condition. Another important advantage of medical training is its advantageous effect on the
mental and physical condition of these animals. In the wild grey seals are subjected to many
stimuli that stimulate their development. The hard rules of life in the wild say "you do not
learn - you die" and the acquisition of food is closely related to physical effort. For this
reason, there is no time for boredom in the life of wild seals. In captivity, on the other hand,
these intelligent animals usually spend time aimlessly swimming around the pool and the
acquisition of food is usually limited only to the need to swim to the keeper. Properly
performed medical training and learning new behaviors is a very important element of
diversifying the everyday life of grey seals. These animals should have the opportunity to
experience a variety of situations and to use their minds to solve problems, as they do it in the
wild.
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SESJA PLAKATOWA
POSTER SESSION

NIE RUSZAJ SIĘ! – SZKOLENIE PSÓW DO BADAŃ FMRI W PEŁNEJ ŚWIADOMOŚCI
Karl S1, Boch M2, Lamm C2 i Huber L1
1 Comparative Cognition, Messerli Research Institute, University of Veterinary Medicine Vienna,
Medical University of Vienna, University of Vienna, 1210 Vienna, Austria
2 Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit Department of Basic Psychological Research and
Research Methods University of Vienna, Austria
sabrina.karl@vetmeduni.ac.at

Psy stały się drugą po naczelnych grupą zwierząt modelowych do badań kompetencji
społecznych. Po badaniach genetycznych, fizjologicznych i obserwacji zachowań, badania
nad aktywnością neurologiczną są kolejnym ważnym krokiem. Aktualnie psy są jedynymi
ssakami (poza ludźmi), które można wytrenować, by z własnej woli wchodziły do tuby
skanera fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego). Pozwala to badaczom na
jednoczesne, bezinwazyjne prowadzenie obserwacji procesów poznawczych i aktywności
mózgu.
By osiągnąć ten cel zastosowano w szkoleniu psów kombinację pozytywnego wzmocnienia
pożądanych zachowań i systematycznego odczulania. W przygotowaniu do treningu użyto
atrapy skanera, wyposażonej w ruchome łoże, głośniki i umocowany z przodu wyświetlacz.
Pierwszym krokiem było wytrenowanie 15 psów, by pozostawały w bezruchu w pozycji
leżącej, z głową w mini-atrapie tuby skanera, a następnie podeszły do łoża i położyły się na
nim. Po położeniu się na łożu, psy były powoli wsuwane do tuby atrapy skanera. W kolejnych
sesjach przygotowawczych głośność odtwarzanych odgłosów skanera fMRI była stopniowo
zwiększana. Psy nauczone zostały noszenia zatyczek do uszu, w celu ochrony przed hałasem.
Kolejnym krokiem było nauczenie psów, by nie poruszały głową w atrapie skanera i oglądały
wyświetlane przed nimi filmy. Po uzyskaniu pożądanych efektów rozpoczynano szkolenie w
prawdziwym skanerze fMRI. Na początku właściwego szkolenia psom pozwolono na
swobodne zapoznanie z pomieszczeniem, następne kroki były analogiczne do szkolenia z
atrapą.
Rezultatem zastosowania tych metod było wyszkolenie psów dobrze radzących sobie z
badaniem fMRI, nie wykazujących objawów stresu, wytrzymujących w bezruchu do 10 minut
z zachowaniem skupienia na bodźcach wizualnych. W trakcie skanowania nie było potrzeby
ograniczania ruchliwości, psy mogły wyjść z tuby skanera w dowolnym momencie.
Efektywne przygotowanie wstępne pozwoliło psom na łatwe przeniesienie dotychczasowych
doświadczeń z atrapą na szkolenie z prawdziwym skanerem fMRI. W plakacie
zaprezentowano istotne wartości opisujące zachowanie psów przed, w trakcie i po
skanowaniu.
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DON'T MOVE! – TRAINING DOGS TO CONDUCT FMRI STUDIES WHILE THEY ARE AWAKE
Canines have become the second main non-human model of social cognition besides
primates. After genetic, behavioural and physiological examinations, studying their brain
activity is an important step forward. To date, dogs are the only non-human mammal that can
be trained to voluntarily enter an fMRI scanner. This enables researchers to conduct cognitive
tasks and to simultaneously examine their brain processes in a non-invasive way.
To achieve this a combination of positive reinforcement of the correct behaviour and
systematic desensitization method was used. For the dogs’ pre-training a mock scanner was
used, equipped with a moving table, loudspeakers and a screen affixed to the front. First, 15
dogs were trained to stay motionless in a prone position, with their heads in the mock coil on
the floor, then walk up a ramp to the patient table and to lay down on it. Then the table was
slowly moved into the mock scanner bore. During the pre-training the volume of different
fMRI playback sounds was slowly increased over several sessions. To protect the dogs from
the scanner noise they learned to wear human ear plugs. Next, the dogs were shaped to keep
their heads still in the mock coil while watching videos. When they performed well they
advanced to training in the real fMRI scanner. First, dogs could explore the room, and then
training proceeded as was done with the mock scanner. These applied methods resulted in
dogs that performed well in the scanner, never showing signs of distress, lying relaxed and
motionless for up to 10 minutes, but still attentive to the visual stimuli. They had been
completely unrestrained during scanning, allowing them to leave the scanner at any time. Due
to the effective pre-training all dogs were able to easily transfer their previous experience and
skills to the real fMRI scanner environment. The poster will present the data of several
important variables describing the behaviour of the dogs before, during and after scanning.
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SPOŁECZNE UCZENIE CELOWYCH DZIAŁAŃ U PSÓW: NAŚLADOWNICTWO CZY EMULACJA?
Petró E
Research Centre for Natural Sciences, Hung. Acad. Sci.
doasidoinhungary@gmail.com

Psy mieszkające w naszych domach często obserwują nasze poczynania, lecz czy rozumieją
dlaczego robimy to co robimy? Czy potrafią zrozumieć, że nasze działania mają w zamyśle
konkretny cel? Celem pracy było opracowanie metody, która może dostarczyć odpowiedź na
to pytanie. Psy zostały nauczone naśladowania akcji człowieka na komendę "naśladuj mnie".
Czynność celowa składa się z dwóch elementów na których obserwator może się skupić:
wykonany ruch (czynność) oraz rezultat (cel). W uczeniu się w grupie, obserwator może
naśladować czynność modela lub próbować odtworzyć rezultat danej czynności. Uważa się,
iż u ludzi oraz naczelnych, tendencja odnośnie zaangażowania się w któryś z tych procesów,
zależy od dostępności oraz jakości informacji na temat celu, co sugeruję zdolność
rozpoznania celu czynności wykonywanej przez innego osobnika. Psy mają duże zdolności
społecznego uczenia się od ludzi, stąd gdy opanują koncepcję „naśladuj mnie”, będą
naśladowały zachowania człowieka. Zbadano preferencje do zaangażowania się w
naśladowanie oraz w emulację. Manipulując transparentnością celu działania w fazie
demonstracji zachowania, odkryto, że psy obserwujące demonstrację z przedmiotem jako
celem czynności skłaniały się ku naśladowaniu ruchów ciała człowieka – modela, gdy cel nie
był dla nich jasny. Jednakże psy obserwujące dokładnie te same ruchy, gdy cel akcji był
wyraźnie widoczny, próbowały wykonać zadanie po swojemu poprzez emulację, zamiast
naśladownictwa ruchów człowieka. Te rezultaty ukazują doświadczalne dowody na
umiejętność psów do rozpoznania celu czynności u innych oraz elastyczność w ich
zachowaniu (wybór pomiędzy naśladownictwem a emulacją) bazując na dostępnej informacji
na temat celu.
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SOCIAL LEARNING OF GOAL-DIRECTED ACTIONS IN DOGS: IMITATION OR EMULATION?
Dogs living in our families often observe our actions, but do they understand why we do what
we do? Do they understand that our actions may be aiming at a specific goal? The aim of this
study was to develop a method that may provide an answer to this question. The dogs were
trained with the Do as I Do method to faithfully imitate human-demonstrated actions upon
request "Do it!" A goal-directed action is composed of two main elements on which the
observer may focus his attention: the movement performed (i.e. the action) and the outcome
(i.e. the goal). In a social learning situation, consequently, the observer may imitate the action
of the model or emulate the result of its action. In humans and primates, the tendency to
selectively engage in any of these two processes is thought to be dependent upon the
availability and saliency of information about the goal, implying the capacity to recognize the
goals of others' actions. Dogs are skilful in learning socially from humans and, when trained
with the Do as I Do method, they imitate human actions. For this study dogs preference to
engage in imitation or emulation was tested. By manipulating the presence of a goal to be
reached in the demonstration phase, it was found that dogs observing the demonstration of an
object-related action in the absence of a clear goal tended to solve the task by matching the
body movement of the human demonstrator. In contrast, when they could observe the exact
same movement, but the goal was apparent, they attempted to solve the task by their own
means, i.e. by emulation, instead of imitating the demonstrated action. These results provide
experimental evidence for dogs being able to recognize the goals of others and flexibly adjust
their behaviour (relying on imitation or emulation) based on availability of information about
the goal.
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OPRACOWANIE PROTOKOŁU TRENINGU MINITUROWYCH ŚWIŃ DOMOWYCH (SUS SCROFA
DOMESTICUS) DO BADAŃ FMRI W PEŁNEJ ŚWIADOMOŚCI
Ujváry D1, 2, Lovas M1, Perez Fraga P1, Gelencser L1, 2, Andics A.1, 2
1 Department of Ethology, Eötvös Loránd University, Hungary
2 MTA-ELTE 'Lendület' Neuroethology of Communication Research Group, Hungarian Academy of
Sciences – Eötvös Loránd University, Hungary
ujvarydori@gmail.com

Miniaturowa odmiana świni domowej jest idealnym gatunkiem modelowym do badań
porównawczych neurologicznych ssaków, u których metody obrazowania takie jak fMRI
(funkcjonalny rezonans magnetyczny) są niezwykle cenne jeśli badane zwierzęta są
świadome i nieskrępowane. Celem tego pionierskiego projektu jest wypracowanie
metodologii treningu i socjalizacji, które pozwolą na skuteczne obrazowanie rezonansem
magnetycznym świadomych, nieskrępowanych miniaturowych świń domowych. Poster
zaprezentuje krótkie streszczenie planu treningowego, którego ostatecznym celem jest
nauczenie zwierząt aby przezwyciężyły swoje naturalne potrzeby i leżały bez ruchu w
żądanej pozycji wewnątrz skanera fMRI przez kilka minut, bez żądnych form fizycznego
skrepowania.
Głównymi metodami treningowymi użytymi były pozytywne wzmocnienie z nagrodami w
postaci jedzenia oraz zachowań socjalnych, w polaczeniu z odczulaniem, warunkowaniem
oraz modelowaniem. Jako, że świnie są silnie motywowane jedzeniem, wypracowanie
samokontroli jest niezbędne aby móc później osiągnąć dobre wyniki oraz ograniczyć agresję.
Proces treningu ma następujące etapy: 1) leżenie bez ruchu na podłodze, 2) odczulanie i
habituacja do dźwięku skanera, 3) habituacja do słuchawek, 4) poruszania się po rampie, 5)
habituacja do leżenia bez ruchu ponad poziomem gruntu, 6) habituacja do braku kontaktu
wizualnego z trenerem, 7) habituacja do ruchów łoża, 8) habituacja do wnętrza skanera oraz
9) prawdziwego skanera fMRI i jego otoczenia. Pierwsze 8 etapów odbywa się na terenie
laboratorium uniwersyteckiego z atrapą skanera.
Obecnie w projekcie bierze udział dziewięć świń. Cotygodniowe sesje treningowe oraz
ćwiczenia w domu zaczynają się w wieku 3 miesięcy. Średnio, świnią zajęło 4.7 miesiąca aby
osiągnąć etap 4 (atrapa skanera). Trzy świnie osiągnęły etap 10 (faktyczny skan fMRI), zajęło
im to 9 miesięcy.
Opracowanie skutecznego planu treningowego może być fundamentem do porównawczego
funkcjonalnego obrazowania mózgu u świni domowej.
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DEVELOPMENT OF A TRAINING PROTOCOL FOR AWAKE FMRI MEASUREMENTS ON
MINIATURE PIGS (SUS SCROFA DOMESTICUS)
The miniature variant of the domestic pig is an ideal model species candidate for comparative
mammalian neuroscience, where brain imaging technique tools such as fMRI (Functional
Magnetic Resonance Imaging) are most valuable if used in awake, unrestrained animals. The
main objective of this pioneer project is to develop a socialization and training methodology
that allows for accomplishing fMRI measurements on awake, unrestrained minipigs. The
poster will present a brief outline of the training protocol, the final goal of which is to teach
the animals to inhibit their natural urges and lay motionless in a given position in the MRI
scanner for several minutes without any physical constraints.
Food- and social reward-based positive reinforcement with combinations of behavioural
shaping, conditioning and modelling are the main training techniques. Since pigs are overmotivated for food, developing their inhibitory control is essential for later good performance
and reduced aggression. The training process has the following stages: 1) laying motionless
on the floor; 2) desensitization and habituation to scanner noise; 3) habituation to wearing
earphones; 4) walking up a ramp; habituation to 5) laying motionless at higher altitude; 6)
visual disconnection from the trainer; habituation to 7) table movements, 8) the scanner's tube
and 9) the real MRI scanner and its environment. The first 8 stages of the training are carried
out at the university's laboratory with a dummy scanner.
Nine pigs participate in the program currently. Weekly training sessions and home practices
start at 3 months of age. It took the pigs 4.7 months on average to reach stage 4 (dummy
scanner). Three pigs have already reached stage 10 (MRI scanner), which took them 9 months
on average.
The development of a successful training protocol can contribute to laying the foundations of
the comparative functional brain imaging studies of the domestic pig.
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RODZAJ NAGRODY WPŁYWA NA EFEKTYWNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ KONIE
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Celem pracy było określenie wpływu rodzaju nagrody na czas wykonania zadania oraz
występujące wówczas zachowanie i pobudliwość emocjonalną koni. Badaniami objęto 24
dorosłe klacze angloarabskie. Doświadczenie polegało na poddaniu koni testom polegającym
na wprowadzaniu ich na rozłożoną na ziemi niebieską folię. Za wykonanie zadania konie były
nagradzane. Przed rozpoczęciem doświadczenia klacze podzielono losowo na grupę kontrolną
(brak specjalnej nagrody) i trzy grupy doświadczalne, które po zaliczeniu każdego zadania
otrzymywały: plaster marchewki, nagrodę głosową lub były głaskane po szyi. Analizie
poddano czas zaliczenia zadania oraz zachowanie, liczbę uderzeń serca na minutę (HR) i
wybrane parametry zmienności pracy serca (rMSSD) podczas testu. Zaprojektowano również
metodę rankingowania skuteczności stosowania różnych nagród. Konie nagradzane
wykonywały zadanie w krótszym czasie, wykazując przy tym niższe wartości HR, ni ż konie
w grupie kontrolnej. Głaskanie po szyi przyniosło znaczne uspokojenie konia oceniane na
podstawie zachowania i pomiaru rMSSD, natomiast konie nagradzane głosowo wykonywały
zadania najszybciej, osiągając najlepsze oceny za zachowanie, a jednocześnie najniższe oceny
za rMSSD. Stwierdzono zatem słuszność stosowania wzmocnienia pozytywnego w poprawie
skuteczności szkolenia koni. Jednakże rodzaj nagrody powinien być dostosowany do
zamierzonych efektów i trudności zadania. W celu zwiększenia skuteczności treningu
wskazane jest stosowanie nagród głosowych, zaś podczas relaksacji nagrodą powinno być co
najwyżej głaskanie po szyi. Podawanie smakołyków może natomiast przynosić najmniej
korzystne rezultaty.
REWARD TYPE INFLUENCES THE EFFECTIVNESS OF TASK PERFORMANCE IN HORSES
The goal of the project was to define the influence of the reward type on time it took horses to
perform a task along with co-occuring behaviours and excitability. 24 adult angloarab mares
took part in the study. The experiment was to test horses by directing them onto a blue foil
stretched on the ground. Horses were rewarded for performing this task. Before the
experiment, the mares were randomly divided into a control group (no special reward) and 3
test groups which were rewarded for completing the task either with a slice of carrot, verbal
praise or stroking on the neck. During the trails, time of completion the task, behaviour, heart
rate (beats per minute) and Root Mean Square of the Successive Differences (rMSSD) were
measured. A method of ranking the effectiveness of different rewards was designed. Horses
that were rewarded performed the task in shortest period of time and were showing lower
heart rate than horses in the control group. Neck stroking resulted in significant calmness of
the horses based on their behaviour and rMSSD, whereas horses rewarded with vocal praise,
performed the task the quickest and scored best in the behavioural measures with lowest
rMSSD. Using positive reinforcement to increase the effectiveness fo horses was validated.
However, type of reward should be suited to specific goals and difficulty of the task. In order
to increase the effectiveness of training, it is recommended to use vocal praise whereas for
relaxation the only reward should be a stoke on the neck. Food-based rewards may yield the
least satisfying results.
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SZKIEŁKO I OKO WYBORZE PSA DO PRACY
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Przygotowanie do pracy psa przewodnika, psa ratowniczego czy tropiącego to wiele miesięcy
pracy i ogromne koszty. Jak zmaksymalizować szanse sukcesu? Jak wybrać szczeniaka
odpowiedniego do sportu lub pracy? Czy testować szczenięta? Jak nie zgubić się w labiryncie
ras, linii i miotów? Poster przedstawia przegląd wyników badań naukowych dotyczących
czynników, które warto wziąć pod uwagę wybierając psa: dziedziczność predyspozycji do
pracy, wyniki testów dla szczeniąt i testów temperamentu, różnice pomiędzy liniami
pracującymi i wystawowymi. Lata doświadczeń hodowców i przewodników często dają
odpowiedź na pytanie "Czym różnią się psy?", nauka dokłada do tego pierwsze odpowiedzi
na pytanie "Jaki mechanizm za to odpowiada", a co najważniejsze "Czy i jak potrafimy to
przewidzieć?".

THE SCIENCE OF CHOOSING THE RIGHT DOG
Preparing a guide dog, a search and rescue dog or a military K9 consumes enormous amounts
of time and money. How to maximize the chance of success? How to choose the right puppy?
Is puppy testing effective? How to find the way in the eerie of breeds, lines and litters? This
poster presents the review of scientific studies that refer to choosing the right working dog,
including: heritability of working traits, reliability of puppy tests and temperament tests,
differences between working lines and show lines. Handlers and breeders are often able to say
"how the dogs differ", based on years of experience. It's time for science to start answering
questions "how does it work?" and "how can we predict it?"
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