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Plan konferencji 

Conference schedule 

 

PIĄTEK 

12.00–14.00 Zwiedzanie zoo z przewodnikiem 

15.30–18.30 Warsztaty 

15.30–17.00 
Kliker dla początkujących – czy kliker w ogóle jest konieczny? 

Ethoplanet Team 

17.00–18.30 
Budowanie motywacji u psów – zabawy motywacyjne 

Ethoplanet Team 

SOBOTA 

9.00–10.00 Rejestracja 

10.00–10.15  Otwarcie konferencji 

10.15–11.00 

Warunkowanie wyższego rzędu – klucz do złożonych zachowań 

 Dr Paweł Boguszewski, Pracownia Modeli Zwierzęcych, Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN 

11.00–11.30  Przerwa kawowa 

11.30–12.15 

Cała prawda o obrożach elektrycznych, czyli metody awersyjne vs nauka 

Lek. wet. Martyna Woszczyło, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we 

Wrocławiu. 

12.15–12.45 

Szkolenie jako element terapii w pracy z psami z zaburzeniami zachowania. 

Studium przypadku 

Piotr Kleszczyński 

12.45–13.15 
Trening medyczny a podawanie leków na przykładzie psów 

Agata Kokocińska-Kusiak 

13.15–14.00  Lunch 

14.00–15.00 

Trening psów do badań nad zdolnością poznawczą z użyciem różnych 

metod 

Sabrina Karl, University of Veterinary Medicine, Wiedeń 

15.00–15.30  Przerwa kawowa 
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15.30–16.15 

Mroczna historia? Szkolenie domowych ulubieńców i psów pracujących w 

drugiej połowie wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX (na przykładzie 

Stanów Zjednoczonych) 

Dr hab. Justyna Włodarczyk, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski 

16.15–17.00 

Przygotowanie psa do pracy w AAI (Animal Assisted Intervention). 

Międzynarodowe testy predyspozycji i standardy pracy 

Sabina Złotorowicz, Zoopsycholog, Instruktor AAI 

17.00–18.15 

Wymarzony duet, czyli budowanie relacji z psem od motywacji do 

początków dogfrisbee 

Joanna Korbal 

NIEDZIELA 

8.00–9.00 Rejestracja uczestników 

9.00–10.30 

Trening zwierząt do badań z uwzględnieniem motywacji i dobrostanu 

dr Kirstin Anderson Hansen, University of Veterinary Medicine, Hannover, 

Department, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife 

10.30–11.00  Przerwa kawowa 

11.00–12.30 

Trening grupowy zwierząt w zoo 

dr Kirstin Anderson Hansen, University of Veterinary Medicine, Hannover, 

Department, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife 

12.30–13.30  Lunch 

13.30–15.00 
Jak trening zwierząt idzie w parze z dobrostanem zwierząt, cz. 1 

Kai Mattsson 

15.00–15.30  Przerwa kawowa 

15.30–16.30 
Jak trening zwierząt idzie w parze z dobrostanem zwierząt, cz. 2 

Kai Mattsson 

16.30–17.00 
Trening użytkowy alpak 

Krzysztof Buczek 

17.00–17.30 

Sterowanie zachowaniem dzikich zwierząt w naturalnym środowisku na 

przykładzie metod zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt 

Joanna Żyłkowska 

*Organizator zastrzega sobie zmiany w programie 
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WYKŁAD INAUGURACYJNY 
 
 

OPENING LECTURE 
 
 
 
 

WARUNKOWANIE WYŻSZEGO RZĘDU – KLUCZ DO ZŁOŻONYCH ZACHOWAŃ 
 

Dr Paweł Boguszewski 
 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Modeli Zwierzęcych 
 

p.boguszewski@nencki.gov.pl 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: warunkowanie wyższego rzędu, zachowanie, uczenie się, pamięć 

 

Uczenie się i pamięć są zjawiskami nierozerwalnie związanymi z funkcjonowaniem ludzi i 

zwierząt. Jego najprostsze formy możemy nawet zaobserwować u tak prymitywnych 

organizmów jak nicienie, które dysponują ledwie 300 neuronami. Wraz z rozwojem 

ewolucyjnym świata zwierząt rośnie nie tylko komplikacja budowy ciała i układu 

nerwowego, ale i złożoność repertuaru behawioralnego. W wykładzie postaram się 

odpowiedzieć na pytanie, czy złożone formy zachowania się, wymagające wieloetapowego 

uczenia się, zaawansowanych procesów poznawczych i wykonawczych, można zredukować 

do elementarnych zjawisk warunkowania klasycznego (pawłowskiego) i warunkowania 

instrumentalnego, czyli traktować je jako warunkowanie wyższego rzędu. 
 

 
HIGHER-ORDER CONDITIONING – A KEY TO COMPLEX BEHAVIOR 
 

Key words: higher-order conditioning, behavior, learning, memory 
 
 

Learning and memory are phenomenons that are crucial for human and animal functioning. In 

simple form they have been reported in even primitive nematodes equipped with little over 

300 neurons. In animal evolution one can see an increase in complexity of body and nervous 

system organisation as well as complexity of behavioral repertoire. In my lecture I will 

address the question whether elaborated behavior can be reduced to elementary classical 

(pavlovian) and instrumental conditioning thus treated as higher-order conditioning. 
 
 
 

mailto:p.boguszewski@nencki.gov.pl
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SESJA I: TRENING PSÓW 
 

CAŁA PRAWDA O OBROŻACH AWERSYJNYCH, CZYLI METODY AWERSYJNE VS NAUKA 

Lek. wet. Martyna Woszczyło 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu 

mkwoszczylo@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: szkolenie awersyjne, obroże elektryczne, kara, obroże antyszczekowe 

 

Celem wykładu jest zebranie i przedstawienie badań dotyczących wpływu treningu na 

dobrostan zwierząt. Obejmuje omówienie mechanizmów uczenia się i charakterystykę reakcji 

zwierzęcia na trening. Szkolenie psów z wykorzystaniem kary dodatniej metodycznie opiera 

się może na kontrolowanych sesjach szkoleniowych, w których trener dostosowuje otoczenie 

oraz natężenie bodźca bólowego, ale również jako źródło kary poza sytuacjami 

szkoleniowymi, przy wykorzystaniu obroży antyszczekowych lub ogrodzeń elektrycznych. 

Metody analizy obejmują ocenę mowy ciała zwierzęcia, sygnałów dyskomfortu oraz 

objawów stresu (ziewanie, dyszenie, obniżona pozycja ciała, unoszenie łapy), poparte 

badaniami parametrów fizjologicznych, takich jak tętno, poziom kortyzolu w ślinie, moczu i 

krwi. W czasie trwania wykładu rozróżnione będą wyniki doniesień analizujących wpływ 

treningu awersyjnego prowadzonego przez doświadczonych i niedoświadczonych trenerów 

oraz przy wyszczególnieniu różnej klasy narzędzi.  

 

THE TRUTH ABOUT SHOCK COLLARS: AVERSIVE TRAINING VS BEHAVIOR MODIFICATION 
 
Key words: aversive training, shock collar, e-collar, punishment, antibarking collar 

 

The aim of this lecture is to present scientific data about aversive training and animal welfare. 

Learning mechanisms and animal reactions to training sessions will be included. Training 

based on shock collar can be performed in fully controlled training sessions, during such 

trainer adjusts time and level of punishment, but also in non-controlled situations (anti-bark 

shock collars or electric fences). Scientific data are based on analyzing dog behavior, stress 

signals (yawning, panting, lowered body postures, paw lifting) and physiological stress 

parameters, such as heart rate or cortisol levels in saliva, blood and urine. Scientific results 

will include training sessions conducted by professional trainers, unexperienced trainers and 

with variety of training equipment. 
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SZKOLENIE JAKO ELEMENT TERAPII W PRACY Z PSAMI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA.  

STUDIUM PRZYPADKU. 
 

Piotr Kleszczyński 

 

Behawiorysta psów 

 

piotr.kleszczynski@dogtalk.waw.pl 

 

Słowa kluczowe: szkolenie, zaburzenia zachowania, trening 

 

Psy są zwierzętami społecznymi. W kontaktach z ludźmi potrzebują jasnych i 

przewidywalnych komunikatów oraz zasad według których mogą funkcjonować w grupie. 

Szkolenie, jako element terapii behawioralnej, pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb psa, 

nauczenie się skutecznej komunikacji, poznanie reakcji zwierzęcia oraz nawiązanie lepszej 

relacji ze swoim pupilem. 

Podczas prelekcji zostaną przedstawione i omówione przypadki pracy z psami, u których 

stwierdzono zaburzenia zachowania. Jako jeden z elementów terapii zostały zastosowane 

metody wykorzystywane w treningu posłuszeństwa i noseworku.  

 

Key words: training, behavioural problems 

 

Dogs are social pets. When it comes to interaction with people, they need very simple, strict 

and clear signals thanks to which they can cooperate in a group. Dogs training as an element 

of behavioural therapy helps the guide to understand the dog and its needs, teaches how to 

communicate with the dog in a proper way, shows how the dog reacts and helps make better 

relationship with the dog.  

During the speech we will show you some cases of dogs which were diagnosed with 

behavioural problems. We will show how nosework and the practice of obedience are used in 

therapy and how they can help your dog recover. 
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TRENING MEDYCZNY A PODAWANIE LEKÓW NA PRZYKŁADZIE PSÓW 

Agata Kokocińska-Kusiak 

IGHZ PAN, Ethoplanet- Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

akokocinska@ethoplanet.com 

Słowa kluczowe: trening medyczny, leki, zwierzęta towarzyszące 

Trening medyczny to procedura szkoleniowa wprowadzana przede wszystkim w celu redukcji 

stresu i poprawy komfortu zwierzęcia podczas wykonywania zabiegów medyczno-

higienicznych. Jest to kluczowy typ treningu ze zwierzętami dzikimi utrzymywanymi w 

ogrodach zoologicznych, co ma dodatkowo korzystny aspekt bezpieczeństwa pracy 

opiekunów. Większość zwierząt z wiekiem zaczyna chorować, a co za tym idzie przyjmować 

leki. Ponadto procedury higieniczne takie jak obcinanie pazurów czy czyszczenie uszu także 

potrafią być silnie stresujące, dlatego też trening medyczny jest tak ważny również w życiu 

codziennym z naszymi zwierzętami towarzyszącymi. Poprzez proste procedury możemy 

znacznie ułatwić (a czasami nawet w ogóle umożliwić) aplikację leków, czy jest to podanie 

doustne, powierzchowne, iniekcyjne itp., szczególnie kiedy zwierzę wymaga codziennej 

aplikacji leku. Ten prosty trening znacząco wpływa na poprawę relacji człowieka ze 

zwierzęciem, która w okresie choroby może zostać silnie zaburzona. 

MEDICAL TRAINING AND MEDICATION ON ODGS EXAMPLE RENING MEDYCZNY 
A PODAWANIE LEKÓW NA PRZYKŁADZIE PSÓW 

Key words: medical training, medication, companion animals 

Medical training introduces primarily to reduce stress and improve animal comfort during 

medical and hygienic procedures. This is a key type of training with wild animals kept in 

zoos, which has an additional positive aspect of the safety of zoo keepers. Most animals get 

sick with age, and therefore take medication. In addition, hygiene procedures such as cutting 

nails and cleaning the ears can also be very stressful, which is why medical training is also 

important in everyday life with our companion animals. Through simple procedures can make 

it much easier (sometimes- get it possible) the application of drugs, whether it is oral, 

superficial, injection etc., Especially when an animal requires daily application of the 

drug. This simple training significantly improves human-animal relationship, which can be 

severely disturbed during illness. 
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TRENING PSÓW DO BADAŃ NAD ZDOLNOŚCIĄ POZNAWCZĄ Z UŻYCIEM RÓŻNYCH METOD 

Sabrina Karl 

University of Veterinary Medicine, Wiedeń 

sabrina.karl@vetmeduni.ac.at 
 
Sabrina Karl1, Magdalena Boch2,3, Zsófia Virányi1, Sarah-Marshall-Pescini,1,4 Claus Lamm2 & Ludwig 

Huber1  
 

1Clever Dog Lab, Comparative Cognition, Messerli Research Institute, University of Veterinary Medicine 

Vienna, Medical University of Vienna, University of Vienna  
2Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Department of Basic Psychological Research and Research 

Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna   
3Department of Cognitive Biology, Faculty of Life Sciences, University of Vienna  
4Wolf Science Center, Domestication Lab, Konrad Lorenz Institute of Ethology, University of Veterinary 

Medicine Vienna, Savoyenstraße 1a, A-1160 Vienna  

 

Słowa kluczowe: badanie okulograficzne, funkcjonalne badanie rezonansem magnetycznym, 

wzmocnienie pozytywne, trening psa 

 

Badania nad zdolnościami poznawczymi u zwierząt są oparte głównie na badaniach 

behawioralnych. Jednakże metody te dają ograniczone możliwości co do wyniku, jaki można 

uzyskać, i jego interpretacji, szczególnie gdy w grę wchodzą nieznane mechanizmy leżące u 

podstaw konkretnych zachowań. Z tego powodu trening zwierząt umożliwiający 

wykorzystanie bardziej zaawansowanych metodologii do zbadania zdolności poznawczych 

jest dziedziną rozwijającą się dynamicznie. Ostatnio różne dobrze rozwinięte metody badania 

percepcji wizualnej, procesów mózgowych i efektów działania hormonów, np. oksytocyny u 

ludzi, zostały z sukcesem zastosowane także na psach.  

Wytrenowaliśmy nasze psy tak, by można było przeprowadzić badanie okulograficzne, czyli 

badanie ruchów gałki ocznej (N= 40) oraz funkcjonalne badanie rezonansem magnetycznym 

w stanie obudzonym, bezinwazyjnie (fMRI; N=20). Dodatkowo uzyskaliśmy wiarygodnie 

wytrenowane zachowanie wkładania przez psy pyska do maski z vaporyzatorem (N=20). 

Wszystkie te metody wymagają od psów, by pozostawały bez ruchu, lecz skupione, przez 

pewien czas, czego nie da się zapewnić bez efektywnego treningu. Podczas treningu 

korzystaliśmy z klikera oraz metod pozytywnego wzmocnienia. 

 
TRAINING PET DOGS TO INVESTIGATE THEIR COGNITIVE ABILITIES BY USING DIFFERENT 
METHODS  

 

Key words: domestic dog eye-tracking, functional magnetic resonance imaging, positive 

reinforcement, dog training 
 

Non-human animal cognition research is mainly based on behavioral studies. However, these 

methods are limited in their outcome and interpretation, especially regarding unknown 

underlying mechanisms. Thus, training non-human animals to use more sophisticated 

methodologies to investigate their cognitive abilities is a growing field. Lately, various well 

developed methods to study visual perception, brain processes and effects of hormones, e.g. 

oxytocin, in humans have been successively applied to dogs. We trained pet dogs to conduct 

accurate eye-tracking (N=40) and awake, non-invasive functional magnetic resonance 

imaging (fMRI; N=20). Additionally, they learned to put their snout reliably in a spraying 

vaporizer mask (N=20). All these methods require dogs to stay motionless but attentive for a 

certain time and demand effective dog training. During the entire dog training process, we 

used a clicker as a secondary reinforcer and worked with positive reinforcement of the correct 
behavior.



 

 
contact@atmconference.eu 

www.atmconference.eu 
 

15 

MROCZNA HISTORIA? SZKOLENIE DOMOWYCH ULUBIEŃCÓW I PSÓW PRACUJĄCYCH W 
DRUGIEJ POŁOWIE WIEKU XX (NA PRZYKŁADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

Dr hab. Justyna Włodarczyk  

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski 

 

j.wlodarczyk@uw.edu.pl 

 

Słowa kluczowe: szkolenie, tresura, poradniki, sztuczki, polowania, historia, XIX wiek 

 

Historia szkolenia psów jest często bagatelizowana przez obecnych szkoleniowców. Wiara w 

postęp idzie w parze z przekonaniem, że wszelkie metody stosowane w przeszłości 

(zwłaszcza tak „odległej” przeszłości jak wiek XIX) były przynajmniej „nienaukowe”, a 

czasem wręcz okrutne. Jak było w rzeczywistości? Bardzo różnie. W drugiej połowie XIX w. 

w USA rozkwita rynek popularnych publikacji skierowanych do przedstawicieli miejskiej 

klasy średniej. W tym okresie znacznie zwiększa się też liczba psów trzymanych w mieście. 

Ta korelacja skutkuje istnieniem ogromnej ilości dokumentów źródłowych w postaci 

podręczników układania psów oraz artykułów dotyczących tresury w prasie popularnej. W 

USA to również okres, kiedy polowania – zwłaszcza na ptaki – staja się rozrywką bogatszych 

przedstawicieli klasy średniej (przy jednoczesnym współistnieniu polowań jako metody 

pozyskiwania pożywienia wśród osób biedniejszych, a zwłaszcza Afroamerykanów na 

południu). Zagłębienie się w meandry historii szkolenia pozwala nam jednak na zrozumienie, 

że historia ma tendencję do powtarzania się: niektóre z dyskusji toczonych w wieku XIX 

zabrzmią znajomo dla współczesnych szkoleniowców. Pozwala także odkryć zupełnie 

zapomniane postaci, których poglądy wyprzedzały ich czas. Wreszcie, pozwala również na 

zrozumienie naprawdę fascynujących zależności między aktywnościami do których szkolono 

psy, metodami szkolenia a normami społecznymi panującymi wśród ich właścicieli. 

 

A DARK HISTORY? THE TRAINING OF PET DOGS AND WORKING DOGS IN THE SECOND HALF 
OF THE 19TH CENTURY AND IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (USING THE EXAMPLE 
OF THE UNITED STATES) 
 

Key words: Training, breaking, guidebooks, tricks, hunting, history, 19th century  

 

The history of dog training is rarely considered to be of importance by contemporary dog 

trainers. The belief in progress is coupled with the conviction that all methods used in the past 

(especially in such a ‘distant’ past as the 19th century) were at least ‘unscientific’ and 

sometimes brutally cruel. What was the reality? Quite heterogenous. The second half of the 

19th century is a period when the market of popular publications aimed at the urban middle-

class reader booms in the United States. At the same time, it is also a period when dog 

ownership rises among middle-class residents of the cities. This happy confluence provides us 

with an abundance of primary texts for researching training methods: from handbooks for pet 

owners to magazine articles published in the popular press. In the USA, this is also a period 

when hunting – especially of birds – becomes a popular form of entertainment among the 

wealthier representatives of the middle class (while subsistence hunting continues to be 

practiced by poorer classes and by African Americans in the South). Delving into the 

complexities of the history of dog training makes it possible to understand that history has a 

tendency to repeat itself: some of the debates that took place in the 19th century are going to 

sound familiar to contemporary trainers. It also becomes possible to discover trainers whose 

ideas were definitely ahead of their time. Finally, it also becomes possible to understand the 

truly fascinating relationships between the activities the dogs were trained for, the training 

methods applied and the social norms dominant among their owners. 

mailto:j.wlodarczyk@uw.edu.pl


 

 
contact@atmconference.eu 

www.atmconference.eu 
 

16 

PRZYGOTOWANIE PSA DO PRACY W AAI (ANIMAL ASSISTED INTERVENTION) 
MIEDZYNARODOWE TESTY PREDYSPOZYCJI I STANDARDY PRACY 

Sabina Złotorowicz 

Zoopsycholog, Instruktor AAI 

Słowa kluczowe: pies, AAI, międzynarodowe testy predyspozycji, dobrostan 

 

Wybór, szkolenie psa czy też jego udział na zajęciach budzą wielkie emocje. Wynika to z 

tego, że terapia z wykorzystaniem zwierząt nie jest w Polsce odpowiednio uregulowana. 

Brakuje jednolitych wytycznych określających przygotowanie zwierząt i ich przewodników. 

Zawód kynoterapeuty jest określony i opisany enigmatycznie. Nie ujawnia wyczerpująco 

specyfiki pracy terapeuty z psem i całkowicie pomija kwestię dobrostanu zwierząt, ich 

predyspozycji czy też odpowiedniego przygotowania do wsparcia zajęć AAI (Animal Asisted 

Intervention). Metody i techniki pracy z psem w polskiej dogoterapii są skrajnie różne, co 

dotyczy zakresu dbałości o dobrostan psa i dbałość o bezpieczeństwo uczestników zajęć.  

Obecnie, każde państwo, a wewnątrz niego każda organizacja, ma swój sposób testowania i 

egzaminowania psów do pracy. Niektóre organizacje dopuszczają do pracy szczeniaki (w 

wieku 6 miesięcy), inne czekają do dorosłości (1,5 lub 2 lata). Stosowane są różne metody 

obserwacji – od swobodnej obserwacji zachowania, przez egzamin z posłuszeństwa do 

„testów predyspozycji” opracowanych przez organizację. Jakoś testów zależy od wiedzy i 

doświadczenia osób je układających i niekiedy testy nie dają żadnej wiarygodnej informacji o 

predyspozycjach psa. 

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom we współpracy z Norvegian Centre of Anthrozoology, 

Open University of the Netherlands oraz prowadzonym przez Adama Miklosiego zespołem 

naukowym z Eötvös Loránd University tworzą pierwszy na świecie protokół testów 

predyspozycji psów do pracy w AAI - PADA (Personality Assesment for dogs in AAI). 

 

PREPARING DOG FOR WORK AT AAI (ANIMAL ASSISTED INTERVENTION) INTERNATIONAL 
PREDISPOSITION TESTS AND WORK STANDARDS 
 

Key words: dog, AAI, international predisposition tests, welfare 

 

The choice, training of a dog or his participation in AAI (Animal Assisted Intervention) 

arouse great emotions. This is due to the fact that animal therapy is not properly regulated in 

Poland. There are no uniform guidelines specifying the preparation of animals and their 

guides. The profession of kynotherapist is defined and enigmatically described. It does not 

fully disclose the specifics of the therapist's work with a dog and completely omits the issue 

of animal welfare, their predisposition or proper preparation to support AAI (Animal Asisted 

Intervention) classes. The methods and techniques of working with a dog in Polish dog 

therapy are extremely different, which concerns the scope of care for the dog's well-being and 

care for the safety of class participants. 

Currently, every country, and inside it every organization, has its own way of testing and 

examining dogs for work. Some organizations allow puppies (6 months old) to work, others 

wait until adulthood (1.5 or 2 years). Various observation methods are used - from free 

observation of behavior, through the obedience exam to "predisposition tests" developed by 

the organization. Somehow the tests depend on the knowledge and experience of the people 

arranging them and sometimes the tests do not give any reliable information about the dog's 

predispositions. 

Animals for People Association in cooperation with the Norvegian Center of Anthrozoology, 

Open University of the Netherlands and the scientific team led by Adam Miklosi from Eötvös 

Loránd University form the world's first test protocol for dogs predisposition to work in AAI - 

PADA (Personality Assessment for dogs in AAI).  
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WYMARZONY DUET, CZYLI BUDOWANIE RELACJI Z PSEM OD MOTYWACJI DO POCZĄTKÓW 
DOGFRISBEE 

Joanna Korbal 

asia.oriero@vp.pl 
 
Słowa kluczowe: budowanie relacji z psem, zaufanie psa, komunikacja z psem, motywacja do 

pracy, treningi z psem, psie sporty, dogfrisbee. 

 

Efektywna współpraca z psem opiera się na tym, że pies sam chce przebywać z człowiekiem, 

wchodzić z nim w relacje, ufa mu i z chęcią za nim podąża. Dla mnie priorytetem jest 

stworzenie zgranego teamu z psem w życiu codziennym. Sport to dodatek, który urozmaica 

nasze życie i pogłębia wieź istniejącą między nami. Zawsze staram się od samego początku 

budować w głowie psa wizję siebie, jako kogoś „super fajnego”, aby pies wybierał mnie 

zamiast np. interesującego środowiska, jeżdżących rowerów lub innych psów. Najłatwiej jest 

to osiągnąć poprzez wzmacnianie pożądanych zachowań w codziennym życiu, treningi w 

warunkach kontrolowanych, przez systematyczny kontakt z psem np. dzięki sesjom nauki 

sztuczek oraz przez trenowanie psich sportów. Trzeba pamiętać, że każdy rodzaj pracy z 

psem wzmacnia relację między nim a człowiekiem. Jednak, aby pies polubił współpracę z 

właścicielem i nauczył się określonych zachowań to… musi być to dla niego opłacalne. Psy z 

założenia nie robią niczego bezsensownie. Muszą widzieć dla siebie jakiś zysk i naszym 

zadaniem jest pokazanie, że współpraca z człowiekiem jest dla nich korzystna, fajna i 

przyjemna. Jak to zrobić? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie mój wykład. 

 

PERFECT DUET - BUILDING RELATIONSHIPS WITH A DOG FROM MOTIVATION TO THE 
BEGINNINGS OF DOGFRISBEE 
 
Key words: building relationship with a dog, trust, communication, motivation, training, dog 

sports, dogfrisbee 

 

Effective cooperation with a dog is based on the fact that the dog wants to be with a human, 

enter into relationships with him, trusts him and follows him. For me, the priority is to create 

a great team with the dog in everyday life. Sport is an addition - it diversifies our lives and 

deepens the bond between us. I always try to build in dog's head a vision of myself as 

someone "super cool", so that the dog would choose me in future instead of, for example, an 

interesting environment or other dogs. The easiest way to achieve this is by strengthening the 

desired behavior in everyday life, training in controlled conditions, through systematic contact 

with the dog (e.g. training sessions of dog's tricks) and by training dog's sports. It should be 

remembered that any kind of work with a dog, strengthens the relationship between him and a 

human. However, for a dog to like cooperation with the owner and learn specific behaviors... 

it must be profitable for him. By definition, dogs do nothing senselessly. They must see some 

profit for themselves and our task is to show that cooperation with people is beneficial, nice 

and pleasant for them. How to do it? The answer to this question is my lecture. 
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SESJA II: TRENING W ZOO ORAZ TRENING INNYCH 
ZWIERZĄT 

 
 

TRAINING OF OTHER ANIMALS 
 

 
TRENING ZWIERZĄT DO BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWACJI I DOBROSTANU 

 

Dr Kirstin Anderson Hansen 

Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research 

University of Veterinary Medicine Hannover 

kirstin.anderson.hansen@tiho-hannover.de 

Słowa kluczowe: badania, dobrostan, ptaki 

W dzisiejszych czasach, o wiele bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, badania 

przeprowadzane w sytuacji ekosystemu zastępczego (ex-situ) są niezbędne, by zapewnić 

ochronę i zachowanie gatunków oraz ich siedlisk. Współcześnie, jednym z istotnych 

zagadnień jest „hałas antropogeniczny” w środowisku morskim. W związku z tym, w 

ostatnich dekadach przeprowadzono sporo badań na ssakach morskich i rybach, co 

przyczyniło się do regulacji poziomu hałasu w oceanach. Jednakże, dotychczas mało 

wiadomo o wpływie hałasu podwodnego na morskie ptaki, głównie dlatego, że trudno jest 

ustalić czy ptaki morskie słyszą pod wodą czy nie.  

Działalność ośrodka badawczego do spraw biologii morskiej przy University of Southern 

Denmark we współpracy z  the University of Veterinary Medicine Hannover i  Woodshole 

Oceangraphic Institute jest poświęcona wysiłkom nad ochroną przyrody w stanie dzikim 

przez stworzenie sposobności do przeprowadzania badań nad bioakustyką i zachowaniem w 

środowisku zastępczym (ex-situ).  Na potrzeby tego badania dwa kormorany  (Phalacrocorax 

carbo), dwa nurzyki zwyczajne (Uria aalge) oraz jeden pingwin królewski (Aptenodytes 

patagonicus) zostały wytrenowane, by móc uczestniczyć w psychofizycznych badaniach. 

Metody psychofizyczne są używane do badania percepcji sensorycznej (zmysłowej) u wielu 

gatunków, przeważnie u ludzi, ssaków morskich, ryb oraz ptaków.  

Jako profesjonaliści w dziedzinie opieki nad zwierzętami i eksperci do spraw zachowania 

oraz dobrostanu jesteśmy w naszej pracy poddani ciągłej, skrupulatnej kontroli. Wcześniejsze 

badania nad słuchem ptaków w powietrzu były zrealizowane przy pomocy środków takich jak 

pozbawienie jedzenia lub korzyści oraz kara. Mimo iż nadrzędnym celem badania jest 

określenie jak ssaki morskie słyszą pod wodą, celem naszego zespołu było przeprowadzenie 

badań bez ograniczania zwierzętom dostępu do pożywienia i z pomocą metod pozytywnego 

wzmocnienia.  
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TRAINING ANIMALS FOR RESEARCH 

Key words: research, welfare, birds  

Today more than ever, ex situ research is necessary for the conservation and preservation of 

animals and their habitats. One of many current concerns focuses on the effects of 

anthropogenic noise on the marine environment.  As a result, a considerable amount of 

research in marine mammals and fish has been conducted over the last two decades, resulting 

in regulation of noise levels in our oceans. However, very little research has been done 

studying the effects of underwater noise in marine birds.  This is mostly due to not being able 

to determine if marine birds are able to hear underwater.   

 The marine biological research facility at the University of Southern Denmark, along with 

the University of Veterinary Medicine Hannover and Woodshole Oceangraphic Institute, are 

dedicated to furthering conservation efforts in the wild by providing an opportunity to do ex 

situ research with focus in bioacoustics and behavior. For this study, two cormorant 

(Phalacrocorax carbo), two common murres (Uria aalge) and one king penguin (Aptenodytes 

patagonicus) were trained to participate in psychophysical studies. Psychophysical methods 

are used to study sensory perceptions in a variety of species of animals, mostly commonly 

humans, marine mammals, fish and birds.  

 

As animal care professionals, and as experts in behavior and welfare, our abilities and work 

are under constant scrutiny. Previous studies of testing in-air hearing in birds have been done 

with the use of deprivation and punishment. Though the main goal of this study is to 

determine how well marine birds can hear underwater, our team’s goal was to achieve this by 

not withholding food and using positive reinforcement. 
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TRENING GRUPOWY ZWIERZĄT W ZOO 

 

Dr. Kirstin Anderson Hansen 

Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research 

University of Veterinary Medicine Hannover 

kirstin.anderson.hansen@tiho-hannover.de 

Słowa kluczowe: społeczne zwierzęta, trening grupowy, stacjonowanie, zarządzanie  

 

Istnieje niewiele instytucji, które mogą poszczycić się posiadaniem osobnego trenera dla 

każdego zwierzęcia. Stąd też, w większości ośrodków trener musi prowadzić trening kilku 

zwierzą na raz. Jest to trudnym wyzwaniem zarówno dla trenera jak i dla zwierząt. 

Jednym z podstawowych powodów dla których trenujemy zwierzęta jest zwiększenie ich 

dobrostanu poprzez stworzenie sytuacji w których zwierzęta są postawione przed wyzwaniem 

natury fizycznej lub mentalnej. Tego typu cel może zostać narażony na szwank, jeżeli 

wytyczne ustanowione na potrzeby danej instytucji są niespójnie w opisie metody treningu 

grupowego. 

Podczas mojego wykładu będę mówić o tym na co trzeba zwrócić uwagę, by podczas 

treningu grupowego dobrostan poszczególnych zwierząt został zachowany. 

 

 

MAINTAINING ANIMAL WELFARE WHILE TRAINING IN A GROUP SETTING 
 

Key words: social animals, group training, station-keeping, management 

 

There are few institutions that are fortunate enough to have one trainer per animal and 

therefore in most facilities, it is necessary for the trainer to train multiple animals at once. 

This is both challenging and difficult, both for the trainer and for the animals. 

 

One of the primary reasons for training our animals is to increase the animal’s well-being by 

creating situations for the animal to be mentally and physically challenged. This can be 

compromised if the guidelines set by the facility are inconsistent in how to train animals in a 

group setting.   

 

Certain considerations need to be made to make sure we do not comprise the individual 

animal’s welfare while working multiple animals. In this talk, I will present what these 

considerations are and what options are available for working with animal in a group setting. 
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JAK TRENING ZWIERZĄT IDZIE „RĘKA W RĘKĘ” Z DOBROSTANEM ZWIERZĄT 

 
Kai Mattsson 

 

Meritime Consulting 
 

kai@meritime.net 

 

Słowa kluczowe: dobrostan, relacja człowiek-zwierzę, wzbogacenie środowiskowe, 

nakierowanie zwierzęcia na sukces 
 
Czy zarządzanie zachowaniem albo trening idą „ręka w rękę” z dobrostanem zwierząt, czy 

może są to czasami pojęcia uważane za cokolwiek odrębne od siebie, szczególnie gdy 

mówimy o dobrostanie zwierząt którymi się opiekujemy?  

Nic bardziej mylnego, nowoczesne techniki treningu to o wiele więcej, niż tylko ideologia 

typu „sztuczki i nagroda”. Należycie użyte, modyfikacje zachowania oraz trening są istotne i 

pomocne, jeżeli chcemy zapewnić dobrostan zwierząt. Używanie warunkowania sprawczego/ 

instrumentalnego, zrozumienie geometrii różnych wzmocnień, a także sił które rządzą 

zachowaniem zwierząt będących pod naszą opieką umożliwia nam poprawienie ich 

dobrostanu, a także daje nam cenne narzędzia do budowy wzajemnej, zdrowej relacji.  

 

 
MODERN ANIMAL BEHAVIOR MANAGEMENT; A GATEWAY TO BETTER ANIMAL WELFARE AND 

RELATIONSHIP WITH ANIMALS UNDER OUR CARE 
 

Key words: animal welfare, human-animal relationship, enrichment, setting animals to 

success 

 

Does animal behavior management or training go “hand in hand” with animal welfare or are 

they sometimes considered somewhat separate matters when discussing of animal behavior 

management under human care. 

On the contrary; Modern animal training technique is lot more than a  “trick’n treat” ideology. 

Properly applied behavior modifications and handling of animals are also a supportive and 

vital part of animal welfare. Using operant conditioning and understanding the geometry of 

different reinforcements and forces which are guiding the behavior of animals under our care 

enables us to increase their wellbeing and it gives us valuable tools in building up a healthy 

relationship with them. 
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TRENING UŻYTKOWY ALPAK 

 

Krzysztof Buczek 

alpakoterapeuta, właściciel firmy Moje Alpaki 

mojealpaki@wp.p 

 

Słowa kluczowe: alpaki, camelidae, trening, alpakoterapia, camelidynamics 

 

Alpaki to nieduże zwierzęta z rodziny wielbłądowatych, które dzięki swojemu wyglądzie i 

usposobieniu zdobywają serca ludzi na całym świecie. Liczba hodowców alpak zwiększa się 

z każdym rokiem, dlatego bardzo ważne jest promowanie pozytywnego i odpowiedniego 

podejście do treningu tych zwierząt. Głównym celem jest zmniejszenie stresu i ułatwienie 

przebiegu podstawowych prac w hodowli, podczas wymaganych zabiegów, takich jak 

coroczna strzyża, korekcja pazurów, a także przygotowanie alpak do spotkań rekreacyjnych i 

alpakoterapii – metody wspomagającej proces terapeutyczny, w której głównym 

motywatorem do zajęć jest bliski kontakt z alpakami. Jedna z metod pracy z alpakami, 

spełniająca ww. wymogi, została opracowana przez Marty McGee Bennett pod nazwą 

Camelidynamics. 

 

ALPACAS TREINING 

 

Key words: alpacas, camelidae, training, alpakotherapy, camelidynamics 

 

Alpacas are not large animals of the camel family, which, thanks to their appearance and 

disposition, win the hearts of people around the world. The number of breeders increases 

every year, so it is very important to promote a positive and appropriate approach to training 

these animals. The main goal is to reduce stress and facilitate the basic work in breeding, 

required treatments such as annual shearing, claw correction, as well as preparing alpacas for 

recreational meetings and alpacotherapy - a method supporting the therapeutic process, where 

the main motivator for childs is close contact with alpacas. One of the methods of working 

with alpacas that meets the all above-mentioned requirements was developed by Marty 

McGee Bennett under the name Camelidynamics. 
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STEROWANIE ZACHOWANIEM DZIKICH ZWIERZĄT W NATURALNYM ŚRODOWISKU NA 
PRZYKŁADZIE METOD ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 
Joanna Żyłkowska 

 

Słowa kluczowe: sterowanie zachowaniem, przywabianie, odstraszanie, wypadki z udziałem 

zwierząt 

 

Sterowanie zachowaniem zwierząt w ich naturalnym środowisku jest zupełnie innym 

wyzwaniem niż trening zwierząt w kontrolowanych warunkach. Aby modyfikować 

zachowania zwierząt dziko żyjących, konieczna jest znajomość biologii i ekologii 

poszczególnych gatunków oraz uwzględnienie funkcjonowania i wrażliwości ich narządów 

zmysłów. 

Upraszczając, w większości przypadków celem jest albo przywabienie zwierząt (żeby je 

złapać, zabić lub np. zaprezentować turystom) albo ich przegonienie (gdy stanowią 

zagrożenie dla ludzi, atakują, wpadają pod pojazdy lub zjadają zapasy żywności). 

Skuteczne oddziaływanie na zachowanie zwierząt w naturze opiera się na oddziaływaniu na 

instynkty. Wykorzystuje się do tego takie bodźce, które niosą informację o potencjalnych 

korzyściach dla zwierzęcia (dostępność pokarmu lub partnera do rozrodu) albo o zagrożeniu 

(obecność drapieżnika). 

Najprostszym sposobem przywabiania jest wykładanie pokarmu. Pokrewną metodą jest 

stosowanie przez myśliwych wabików na lisy. Używa się dźwięku imitującego kniazienie 

zająca (głos wydawany przez zająca złapanego przez drapieżnika). Lis jako padlinożerca 

przychodzi sprawdzić, czy nie zostały jakieś resztki ofiary. 

Do odstraszania zwierząt używa się zaś najczęściej sygnałów świadczących o obecności 

drapieżnika: koncentraty zapachowe, nagrania głosów drapieżników oraz krzyków 

alarmowych zwierząt ostrzegających o niebezpieczeństwie, a czasem także żywych 

drapieżników. Większość lotnisk korzysta z usług sokolników, coraz częściej do płoszenia 

ptaków używa się też psów. Na drogach samochodowych w miejscach kolizji testowane są 

tzw. płoty zapachowe, czyli nośniki nasączone zapachem drapieżników. Natomiast dla linii 

kolejowych opracowano w Polsce system zapobiegający kolizjom pociągów ze zwierzętami, 

który wykorzystuje m.in. nagrania krzyków alarmowych ptaków, szczekania psów i głosów 

mordowanych zwierząt. Sterowanie zachowaniem zwierząt polega wtedy na odsunięciu ich 

od toru kolejowego tylko na czas przejazdu pociągu. Wcześniej i później zwierzęta mogą 

korzystać bez ograniczeń z całego otoczenia linii kolejowej.  
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CONTROLLING THE BEHAVIOUR OF WILD ANIMALS IN THE NATURAL ENVIRONMENT ON THE 
EXAMPLE OF METHODS OF PREVENTING ACCIDENTS INVOLVING ANIMALS 
 

Key words: behaviour control, luring, deterring, animal-vehicle collisions 

  

Controlling the behaviour of animals in their natural environment is a completely different 

challenge than training animals in controlled conditions. To modify the behaviour of wild 

animals it is necessary to know the biology and ecology of given species and to take into 

account the functioning and sensitivity of their sensory organs. 

To put it simply, in most cases the goal is either to lure animals (to catch them, to kill them or 

for example to present them to tourists) or to deter them (if they pose a threat to people, they 

attack, fall under vehicles or eat food supplies). 

Effective impact on animal behaviour in nature is based on acting on instincts. For this, 

various stimuli are used that carry information about potential benefits for the animal 

(availability of food or a partner for reproduction) or about the threat (presence of a predator). 

The easiest way to lure is to lay out food. A related method is the use of fox call decoy by 

hunters. A sound is used to imitate the hare's squeal (a voice made by a hare caught by a 

predator). As a scavenger, the fox comes to see if there are any leftovers of the victim. 

In order to deter animals, the most common signals are those imitating presence of a predator: 

scent concentrates, recordings of predator voices and animal alarm screams warning of 

danger, and sometimes living predators are used. Most airports use falconers, also dogs are 

increasingly used to disturb birds. On roads, places of collisions are tested with “scent 

barriers”, i.e. carriers impregnated with scent of predators. And for railway lines a special 

system was developed in Poland to prevent animal-trains collisions, that uses recordings of 

alarm calls of birds, barking dogs and voices of terrified animals. Controlling the behaviour of 

animals then means making them move away from the railway track only for the duration of 

the train passage. Before and after, the animals can use the entire environment of the railway 

line without restrictions. 
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SESJA PLAKATOWA 
 
 

POSTER SESSION 
 
 
 

 

TERMOGRAFIA DYNAMICZNA W OCENIE POZIOMU STRESU U SZOPÓW 

 

Gulda D.*, Lik M.**, Bejfus Ł.* 

 

*Rada Naukowo-Dydaktycza Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, Leśny Park Kultury i 

Wypoczynku "Myślęcinek" sp z o.o., 

** Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt, WHiBZ, UTP w Bydgoszczy 

 

zoo.rada@myslecinek.pl 

 

Jednym z objawów stresu jest podniesienie temperatury ciała u poddanych działaniu bodźca 

stresowego zwierząt. Termografia z użyciem czułych kamer rejestrujących zmiany termiczne 

w czasie rzeczywistym i dających obraz dynamiczny, stanowi obecnie innowacyjną metodę 

obrazowania emisji termicznej u zwierząt. Badanie termograficzne przeprowadza się z 

pewnej odległości, nie dotykając organizmu. Jest ono nieinwazyjne, a wstępne wyniki 

uzyskiwane są natychmiast. Dopiero jednak analiza komputerowa termogramów dokładnie 

pokazuje zaburzenia symetrii termicznej czy anomalie temperaturowe związane z 

dysfunkcjami organizmu lub bodźcem stresowym.  

Celem badań była analiza rozkładu termiki powierzchniowej u szopów (Procyon lotor) w 

warunkach wywołanego stresu. Zwierzęta utrzymywane były w chowie zamkniętym w 

Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy, zasiedlały wspólną klatkę, tworząc grupę rodzinną. 

Głównymi narządami zmysłu u szopów są słuch, węch oraz dotyk, a percepcja wzrokowa ma 

dla nich drugorzędne znaczenie. Tak więc bodźcem stresogennym dla szopów był hałas 

generowany przez zwiedzające grupy dzieci, przy jednoczesnym celowym ograniczeniu 

możliwości schronienia się w kotniku.  

W opisanych warunkach wyznaczono termogramy dla grupy szopów, przy czym odnotowano 

istotny wzrost termiki powierzchniowej u zestresowanych zwierząt, w szczególności zaś w 

obszarze mięśni kończyn, co związane jest z uruchomieniem fizjologicznego mechanizmu 

obrony „walcz lub uciekaj”.  

W celu zminimalizowania stresu i poprawy dobrostanu zwierząt wprowadzono trening 

behawioralny z efektem pozytywnego wzmocnienia, którym w przypadku szopów był 

smakołyk otrzymywany od pielęgniarza, tylko w przypadku opuszczenia kotnika w obecności 

demotywatora (hałasu). Trening odbywał się 5 dni w tygodniu a rejestrację termogramów 

prowadzono 3 razy w tygodniu, przez okres kwartału. Po 6. tygodniu zaobserwowano 

stabilizację termiki powierzchniowej, a także zauważono chęć podejmowania aktywności 

związanych z normalnym podejmowaniem i poszukiwaniem pokarmu w obecności nawet 

bardzo hałaśliwych zwiedzających ogród. Obecnie, słysząc zbliżających się ludzi, szopy nie 

chowają się, co pozytywnie wpływa na atrakcyjność ekspozycji tych drapieżników. 
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WARUNKOWANIE ZACHOWAŃ MŁODEGO ŁOSIA, JAKO WSTĘP DO TRENINGU MEDYCZNEGO 
– CASE REPORT 

 

Gulda D., Samsonowiecz T. 

 

Rada Naukowo-Dydaktyczna Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, Leśny Park Kultury i 

Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. 

 

zoo.rada@myslecinek.pl 

W celu poprawienia dobrostanu zwierząt trening medyczny w ogrodach zoologicznych 

powinien być wprowadzany u jak najmłodszych osobników, aby gdy osiągną wiek dorosły, 

łatwiejsze było wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz weterynaryjnych. 

Łosie są zwierzętami nie tylko płochliwymi, ale także sezonowo agresywnymi wobec innych 

osobników, a przy skróceniu dystansu także wobec człowieka, stąd też wykonywanie 

czynności hodowlanych wymaga odpowiedniego ich przygotowania.  

Warunkowanie zachowań prowadzono z młodą samicą łosia, która trafiła do bydgoskiego zoo 

latem 2019 r., w wieku około 2 tygodni, przy czym wyznaczono schematy i etapy treningu 

eskalując natężenie stresora. Podczas każdego karmienia zwierzę przyzwyczajano do dotyku 

człowieka, a także zapoznawano ze sprzętem pomiarowym i weterynaryjnym, np. 

automatyczną strzykawką iniekcyjną, pirometrem strzałowym, sprayem ze środkiem 

odkażającym itp. Kontakt ze stresorem odbywał się początkowo w trakcie karmienia mlekiem 

(zwierzę karmiono z butelki specjalną mieszkanką) oraz chwilę przed i po podaniu pokarmu. 

Kiedy łoś osiągnął wiek 3 miesięcy rozpoczęto trening z dystansem. Zwierzę przyzwyczajano 

do zabiegów w stałym miejscu na wybiegu poprzez ogrodzenie separacyjne, gdzie łoś 

otrzymywał pokarm i miał kontakt (dotykowy) z człowiekiem ale bez możliwości przejścia 

łosia na drugą stronę przegrody. Łosza przyzwyczajana jest także do przychodzenia na 

zawołanie, przy czym każdorazowo dostaje nagrodę w postaci pokarmu.  

Tak przygotowane zwierzę nie wykazuje reakcji obronnych, akceptując podstawowe zabiegi i 

manipulacje, jest spokojniejsze, ma obniżony poziom stresu i nie stanowi zagrożenia dla 

siebie i dla ludzi.  

Podczas obserwacji prowadzono także ocenę reaktywności zwierzęcia i tolerancji 

demotywatorów o różnej skali nasilenia w poszczególnych etapach rozwoju i wzrostu łosia. 
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OLFAKTOR W TRENINGU MEDYCZNYM LISÓW 

Gulda D., Wyrwas K. 

Rada Naukowo-Dydaktycza Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, Leśny Park Kultury i 

Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. 

 

zoo.rada@myslecinek.pl 

 

Bodziec olfaktorowy jest najsilniej działającym bodźcem u psowatych ze względu na 

obecność u nich dobrze rozwiniętego narządu nosowo-lemieszowego (narządu Jacobsona), 

szczególnie wrażliwego u nieudomowionych gatunków.  

Celem badań było wykorzystanie bodźca węchowego w treningu medycznym lisów. 

Prowadzone obserwacje obecnie znajdują się w fazie wstępnej i stanowią badania pilotażowe 

z możliwością wykorzystania wyników także w treningu innych gatunków zwierząt 

drapieżnych, utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy.  

Obserwacjami objęto samicę lisa pospolitego odmiany srebrzystej o zmniejszonym dystansie 

ucieczki w stosunku do ludzi. Praca z opiekunem-pielęgniarzem oparta na wyznaczeniu 

ścieżki zapachowej dla lisa odzwierciedla procedury przyjęte w treningu osmologicznym 

oparte na pozytywnym wzmocnieniu zachowań pożądanych. W treningu wykorzystywano 

przysmaki o tym samym składzie odżywczym ale różnej sile oddziaływania zapachowego – 

od przysmaków o słabym zapachu do takich, które wzmocniono proszkiem zapachowym 

stanowiącym bardzo silny bodziec olfaktorowy. Zauważono, że ważniejszy dla poddanego 

doświadczeniu lisa był zapach a nie smak dawanych smakołyków. Zwierzę chętniej 

wchodziło do klatki iniekcyjnej ścieżką wyznaczoną przez silny atraktant, nawet gdy nie 

uzyskiwało nagrody w postaci pożywienia.  

Wyznaczanie ścieżek zapachowych pozytywnie wpływa na dobrostan drapieżników 

utrzymywanych w chowie zamkniętym, zmniejsza stres podczas wykonywania zabiegów 

medycznych czy pielęgnacyjnych, a także bazując na naturalnym instynkcie tropienia 

zapobiega nudzie i stereotypiom. 
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SPOSOBY BAWIENIA JELENIA 

Równy A. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

agatarowny@gmail.com 

 

Na wybiegach ogrodów zoologicznych coraz częściej pojawiają się wzbogacenia 

środowiskowe, które mają zapewnić zwierzętom kontrolę nad środowiskiem oraz stymulować 

ich naturalne zachowania. Celem wzbogaceń jest wywołanie zachowań pożądanych i 

redukcja zachowań anormalnych, a także stymulowanie rozwoju umiejętności typowych dla 

gatunku. Najbardziej zaawansowane są badania nad wzbogaceniami środowiskowymi dla 

naczelnych i dużych drapieżników.  

Dotychczas nie było wielu doniesień o badaniach poświęconych wzbogaceniom wybiegów 

jeleniowatych. Brak naturalnych stymulantów może mieć negatywny wpływ na dobrostan 

osobników i zwiększać występowanie zachowań anormalnych. Osowiałe zwierzęta nie 

przyciągają także uwagi zwiedzających, co obniża atrakcyjność wybiegów z jeleniowatymi. 

Odbija się to na walorze edukacyjnym tych wybiegów.  

Prezentowany poster podsumowuje materiały na temat wzbogaceń środowiskowych 

stosowanych dla jeleniowatych zebrane do pracy inżynierskiej. Wykorzystane zostały 

zarówno doniesienia ze źródeł naukowych, jak i popularnonaukowych, m.in. z oficjalnych 

stron ogrodów zoologicznych na całym świecie. Przedstawiono też analizę trendów i 

rekomendacje dotyczące wzbogaceń środowiskowych. 

HOW TO CHEER A DEER 

The increasing number of enclosures in zoos are being equipped with environmental 

enrichment tools. That enhances animal welfare by increasing the range of behavioral choices 

to animals and draws out their appropriate behaviors and abilities. Majority of enrichment 

efforts is targeted at primates and carnivorans.  

So far, there is hardly any data on behavioral enrichment for family Cervidae members (deer). 

The time they would have to spend in ‘survival mode’ in the wild has been eliminated by 

living in a human- arranged enclosure and not replaced with other activities. It negatively 

affects their mental state and decreases their attractiveness for visitors which is crucial to 

meet the educational and conservation goals of the zoos.  

This study is a review of already used environmental enrichment for deer. The data origin 

from scientific publications as well as non-scientific sources. Moreover, the trends and 

recommendations in the field of environmental enrichment will be presented.  
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