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Wydanie to przygotowano z najwi´kszà starannoÊcià, bioràc pod uwag´ ostatnie badania i odkrycia naukowe.
Odsy∏amy Paƒstwa do ulotek leków oraz sk∏adu karm, które cz´sto ulegajà zmianie. Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç i ró˝norodnoÊç przypad-
ków klinicznych u psów i kotów, nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie wyst´pujàce w tym wydaniu opisy dodatkowych testów i post´po-

wania terapeutycznego sà w pe∏ni wyczerpujàce.
Terapia i rozwiàzania proponowane w tym wydaniu pod ˝adnym pozorem nie mogà zastàpiç badania przeprowadzonego przez wykwali-
fikowanego lekarza weterynarii. Wydawca i autorzy w ˝adnym wypadku nie mogà braç odpowiedzialnoÊci za niepowodzenia w stoso-

waniu proponowanych rozwiàzaƒ i terapii. Nie wykorzystywaç w Kanadzie, ani USA.
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Christine Halsberghe (Belgia)

Po ukoƒczeniu Wydzia∏u Medycyny Weterynaryjnej
na Uniwersytecie w Gent w 1979 roku, Christine pra-
cowa∏a w lecznicy ma∏ych zwierzàt. Od 1995 roku
zajmuje si´ przypadkami zaburzeƒ w zachowaniu
zwierzàt prowadzàc w∏asnà praktyk´ oraz praktyk´
referencyjnà.
W 2002 roku uzyska∏a dyplom z zakresu weterynaryj-
nej medycyny behawioralnej („Vétérinaire Compor-
tementaliste Diplomé des Ecoles Vétérinaires Fran-
˜aises”).
Obecnie jest prezydentem VDWE (Flamandzkiej we-
terynaryjnej grupy behawioralnej) oraz cz∏onkiem Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnej Etologii
i Zoopsji Klinicznej. W Belgii, Christine pracowa∏a
nad kampanià dotyczàcà zapobieganiu wyst´powa-
nia zaburzeƒ w zachowaniu szczeniàt skierowanà
do lekarzy weterynarii, w∏aÊcicieli i hodowców; jest
tak˝e mi´dzynarodowym wyk∏adowcà w zakresie we-
terynaryjnej medycyny behawioralnej.

Sarah Heath (Wlk. Bryt.)

Sarah ukoƒczy∏a Szko∏´ Weterynaryjnà na Uniwersy-
tecie w Brystolu w 1988 roku a w 1992 roku za∏o˝y-
∏a praktyk´ referencyjnà zajmujàcà si´ przypadkami
zaburzeƒ behawioralnych. Zajmuje si´ przypadkami
dotyczàcymi zmian w zachowaniu zwierzàt przyjmu-
jàc w Szkole Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Li-
verpool oraz w prywatnych praktykach w pó∏nocno-
-zachodniej Anglii. Jest autorkà ksià˝ek o tematyce
dotyczàcej zachowania kotów oraz zarówno wydaw-
cà, jak i autorem Podr´cznika Medycyny Behawioral-
nej Kotów i Psów BSAVA. W 2005 roku zosta∏a, wraz
z Joem Bowen, wspó∏autorem podr´cznika zatytu∏o-
wanego „Problemy behawioralne u ma∏ych zwierzàt-
praktyczne porady dla lekarzy weterynarii”.
W 2001 roku Sarah otrzyma∏a nagrod´ BSAVA Mel-
ton za wk∏ad w praktyk´ ma∏ych zwierzàt. Od 1997
roku do 2005 by∏a sekretarzem CABTSG (brytyjskiej
organizacji d/s behawioryzmu weterynaryjnego),
a obecnie jest cz∏onkiem zarzàdu. Jest tak˝e Prezy-
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dentem Europejsiego Stowarzyszenia Klinicznej Eto-
logii Weterynaryjnej. Sarah jest mi´dzynarodowym
wyk∏adowcà z dziedziny medycyny behawioralnej.
Na Uniwersytecie Liverpool jest honorowym wyk∏a-
dowcà z dziedziny medycyny behawioralnej a na Uni-
wersytecie w Bristolu jest uznanym i cenionym na-
uczycielem. By∏a za∏o˝ycielem Europejskiego Kolegium
Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, a obecnie
jest jego Prezydentem. 

Joanna Iracka (Polska)

Joanna ukoƒczy∏a Wydzia∏ Medycyny Weterynaryj-
nej w SGGW w Warszawie (Polska) w 1993 roku.
Pierwszych pi´ç lat po ukoƒczeniu studiów sp´dzi∏a
w praktyce ogólnej a od 1997 roku przyjmowa∏a tak-
˝e przypadki zaburzeƒ zachowania odsy∏ane z innych
praktyk.
W 2000 roku uzyska∏a Francuski Dyplom z dziedziny
Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej („Vétérinai-
re Comportementaliste Diplômé des Ecoles Vétéri-
naires Fran˜aises”). Od 1998 roku prowadzi podyplo-
mowe kursy specjalizacyjne w zakresie behawioryzmu
dla polskich lekarzy weterynarii ma∏ych zwierzàt. By-
∏a pierwszà autorkà wÊród lekarzy weterynarii w Pol-
sce piszàcà artyku∏y dotyczàce zaburzeƒ zachowania
oraz wyk∏adajàcà na ten temat. Jest mi´dzynarodo-
wym wyk∏adowcà w zakresie medycyny behawioral-
nej oraz asystentem na kursach w tej dziedzinie.
Od 1995 roku jest cz∏onkiem ESVCE a od 2000 roku-
cz∏onkiem Zoopsy.

Gérard Muller (Francja)

Gérard ukoƒczy∏ Szko∏´ Weterynaryjnà w Alfort (Fran-
cja) i od 1985 roku pracowa∏, jako lekarz weterynarii
ma∏ych zwierzàt. Do roku 2003 by∏ cz∏onkiem zarzà-
du GECAF (Organizacji Behawiorystów AFVAC, Fran-
cuskiego Stowarzyszenia Lekarzy Ma∏ych Zwierzàt)
a do 2000 roku cz∏onkiem zarzàdu ESVCE (Europej-
skiej grupy etologów klinicznych). Nadal jest cz∏on-
kiem obu tych stowarzyszeƒ. Od 1998 roku sprawo-
wa∏ funkcj´ zast´pcy prezydenta Zoopsy (Mi´dzy-
narodowej Grupy Francuskiej Szko∏y Psychiatrii Zwie-
rzàt). By∏ za∏o˝ycielem Europejskiego Kolegium,
a od 2000 roku jest cz∏onkiem zarzàdu tego stowa-
rzyszenia.
W 1998 roku Gerard uzyska∏ Francuski Dyplom We-
terynaryjnej Medycyny Behawioralnej („Vétérinaire
Comportementaliste Diplômé des Ecoles Vétérina-
ires Fran˜aises”), a obecnie prowadzi sesje szkole-
niowe konieczne do uzyskania tego dyplomu.
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Wst´p

Dlaczego do oty∏oÊci u psów konieczne jest podejÊcie
behawioralne?

Wielu w∏aÊcicieli po prostu nie zdaje sobie sprawy z prawid∏owego zachowania swojego zwierz´cia podczas
jedzenia, a brak zrozumienia naturalnego zachowania psa mo˝e prowadziç do nieporozumieƒ. Na przyk∏ad, w∏a-
Êciciele cz´sto nie doceniajà szkolenia wartoÊci socjalnych po˝ywienia dla ich psa, co powoduje wiele b∏´d-
nych zastosowaƒ karmy podczas nauki i szkolenia. Te b∏´dy mogà predysponowaç psy do wyst´powania pro-
blemów z utrzymaniem odpowiedniej wagi i zwi´kszaç ryzyko oty∏oÊci.

Magazyn ten ma na celu lepsze zrozumienie prawid∏owych nawyków ˝ywieniowych i zmniejszenie w ten spo-
sób ryzyka wyst´powania oty∏oÊci w populacji psów domowych. Zawiera porady dotyczàce zapobiegania oty-
∏oÊci i podkreÊla istot´ odpowiedniego post´powania ze szczeni´ciem od samego poczàtku, aby u∏atwiç mu
samokontrol´ i przyswojenie koncepcji poczucia sytoÊci. Pewne powszechnie spotykane mity zwiàzane z kar-
mieniem zosta∏y tu dok∏adnie wyjaÊnione i obalone a istotne porady dla w∏aÊcicieli zosta∏y przedstawione w po-
staci 10 zachowaƒ, których nale˝y unikaç. 

Nawet, jeÊli lekarze weterynarii zalecajà odpowiednie diety w celu redukcji lub kontroli masy cia∏a, wcià˝ bar-
dzo cz´sto powodzenie takiej terapii odchudzajàcej jest zagro˝one przez samych w∏aÊcicieli podajàcych ulu-
bieƒcom dodatkowe przekàski. Nierzadko zdarza si´, ˝e w∏aÊciciel podaje karm´ w postaci nagrody w celu
poprawy wspólnych relacji lub zyskania zaufania, ale taki, wydawa∏oby si´ nic nie znaczàcy, dodatek do dzien-
nej dawki pokarmowej jest cz´sto przyczynà za niepowodzenia w terapii odchudzajàcej. Dlatego, ustalajàc le-
czenie pacjentów z nadwagà, wa˝ne sà dok∏adne rozmowy z klientami o mo˝liwych problemach, a tak˝e uwzgl´d-
nienie zarówno samego w∏aÊciciela, jak i Êrodowiska, w którym przebywa zwierz´.
Wykorzystanie diet niskokalorycznych jest tylko jednym z aspektów post´powania, a zwracanie uwagi na rów-
nowag´ pomi´dzy poda˝à a wykorzystaniem energii jest absolutnie konieczne.
Jednà z g∏ównych przeszkód w uzyskaniu odpowiedniej redukcji masy cia∏a u psów jest brak motywacji w∏a-
Êciciela, dlatego w tym wydaniu spoglàdamy na problem oty∏oÊci psów z perspektywy w∏aÊciciela. Wielu
w∏aÊcicieli niech´tnie zmienia sposób karmienia swoich ulubieƒców, a ich opór mo˝e byç znacznym problemem
dla personelu weterynaryjnego.

W niniejszym opracowaniu badamy motywacj´ w∏aÊcicieli i przedstawiamy sposoby zmiany ich podejÊcia do te-
rapii odchudzajàcej zwierz´cia. 
Z inicjatywy Royal Canin, czterech specjalistów w zakresu behawioryzmu zwierzàt opracowa∏o nowy schemat
post´powania behawiorystycznego w rozwiàzywaniu problemu oty∏oÊci u psów, który ma u∏atwiç lekarzom we-
terynarii podj´cie wyzwania, jakim jest terapia pacjenta z nadwagà.

Philippe Marniquet
DVM

Head of Scientific Communication



P o s t ´ p o w a n i e   b e h a w i o r a l n e  w  l e c z e n i u  o t y ∏ o Ê c i  p s ó w  

10



P o s t ´ p o w a n i e   b e h a w i o r a l n e  w  l e c z e n i u  o t y ∏ o Ê c i  p s ó w  

11

1/ Definicja

Oty∏oÊç definiowana jest zwykle jako nadmierne od-
k∏adanie t∏uszczu w tkance t∏uszczowej spichrzenio-
wej, prowadzàce do zwi´kszenia masy cia∏a o 15-20%
ponad optymalnà, fizjologicznà mas´ cia∏a (tzw. in-
deks masy cia∏a).
Definicja ta odnosi si´ mo˝e bardziej do ludzi, dla któ-
rych istnieje ju˝ standard umo˝liwiajàcy obliczenie in-
deksu masy cia∏a, a nie do psów. Wzorce optymalnej
masy cia∏a dost´pne sà jedynie dla psów rasowych,
dlatego obiektywna iloÊciowa ocena stopnia oty∏oÊci
jest utrudniona w przypadku psów mieszaƒców.

W warunkach klinicznych, oty∏oÊç jest oceniana g∏ów-
nie przy zastosowaniu metod subiektywnych, takich
jak obserwacja i omacywanie. Najbardziej praktycz-
nà metodà jest omacywanie i oglàdanie przestrzeni
mi´dzy˝ebrowych. JeÊli ˝ebra sà dobrze widoczne,
mo˝na uznaç, ˝e zwierz´ ma niedowag´, natomiast
jeÊli ˝ebra sà prawie niewyczuwalne- Êwiadczy to
o nadwadze. Ca∏kowicie niewyczuwalne ̋ ebra sà jed-
noznaczne z postawieniem diagnozy oty∏oÊci. Ideal-
nie, gdy ˝ebra zwierz´cia sà wyczuwalne pod skórà,
bez grubej warstwy t∏uszczu, ale nie sà widoczne
na pierwszy rzut oka.

1. Co to jest oty∏oÊç?

> Streszczenie
Oty∏oÊç definiuje si´ zwykle w odniesieniu do optymalnej masy cia∏a konkretnego osobnika. Poniewa˝
jednak w przypadku psów brak standardów pozwalajàcych okreÊliç idealnà mas´ cia∏a, oty∏oÊç ocenia
si´ przede wszystkim metodami subiektywnymi: przez oglàdanie i omacywanie.

Do oty∏oÊci mo˝e si´ przyczyniç ka˝dy czynnik dzia∏ajàcy w organizmie lub Êrodowisku psa, który
zwi´ksza pobranie energii z pokarmem lub zmniejsza jej wydatkowanie. Sk∏onnoÊç do oty∏oÊci mo˝e
te˝ mieç pod∏o˝e dziedziczne.

Oty∏oÊç nale˝y traktowaç jako stan patologiczny, w którym widoczne objawy nadwagi Êwiadczà o za-
burzeniach w równowadze fizjologicznej. Pierwszym krokiem w przypadku terapii oty∏oÊci jest zatem
wyeliminowanie wszystkich czynników, które mogà zaburzaç t´ równowag´. W przypadkach, w któ-
rych uda si´ zidentyfikowaç konkretnà przyczyn´, nale˝y rozpoczàç odpowiednià terapi´. JeÊli post´-
powanie takie nie przyniesie rezultatów, nale˝y wziàç pod uwag´ zaburzenia behawioralne i po ich zi-
dentyfikowaniu rozpoczàç w∏aÊciwe leczenie. W koƒcu, trzeba tak˝e pami´taç, ˝e oty∏oÊç sama w so-
bie mo˝e predysponowaç do rozwoju pewnych schorzeƒ i cz´sto mo˝e okazaç si´ konieczne dalsze
poszukiwanie zale˝noÊci pomi´dzy oty∏oÊcià a innymi wyst´pujàcymi zaburzeniami. 

W ka˝dym przypadku nale˝y przeanalizowaç Êrodowisko oraz tryb ˝ycia psa, poniewa˝ mogà one nie
tylko przyczyniaç si´ do rozwoju oty∏oÊci, ale tak˝e utrudniaç powrót do prawid∏owej masy cia∏a oraz
jej utrzymanie.



2/ Przyczyny oty∏oÊci

BezpoÊrednià przyczynà odk∏adania si´ tkanki t∏usz-
czowej jest dodatni bilans energetyczny, który jest
rezultatem zaburzenia równowagi pomi´dzy energià
dostarczonà z po˝ywieniem a energià wydatkowa-
nà przez zwierz´. Oty∏oÊç jest z∏o˝onym zagadnieniem
i nie mo˝e byç traktowana jako zwyk∏y wynik nad-
miernego pobierania pokarmu lub nieprawid∏owego
post´powania czy braku motywacji ze strony w∏aÊci-
ciela. Powinna byç raczej postrzegana jako choroba,

która podobnie jak inne schorzenia, jest wynikiem za-
burzeƒ fizjologicznych i behawioralnych.
Czynniki, które nale˝y rozwa˝yç, jako predysponujà-
ce do wyst´powania oty∏oÊci:

1) Czynniki zwi´kszajàce pobranie energii 
a) Zaburzenia wewn´trznej kontroli pobierania pokar-

mu lub sygna∏ów sytoÊci, w tym:
• Uszkodzenia oÊrodka sytoÊci
• Zaburzenia hormonalne, np. wp∏yw estrogenów

na apetyt suki po sterylizacji 
• Zaburzenia emocjonalne
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MINI MEDIUM MAXI Cz∏owiek Ryzyko

˚ebra, kr´gos∏up,

miednica 

- niewidoczne, 5kg 12kg 30kg 70kg
ale wyczuwalne 

Idealna przy omacywaniu

Brak „wci´cia”, Stan

odk∏adanie tkanki przed-cukrzycowy, 

t∏uszczowej 6kg 15kg 36kg 84kg Zap. stawów
wzd∏u˝ kr´gos∏upa Nietolerancja 

Nadwaga i u nasady ogona wysi∏ku

Wyraêne Ryzyko przy

zwi´kszenie znieczuleniu

obrysu 7kg 17kg 42kg 98kg Choroby serca

brzucha Krótsze ˝ycie
Oty∏oÊç

Jak rozpoznaç oty∏oÊç?
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G∏ównym niebezpieczeƒstwem jest ograniczenie terapii oty∏oÊci wy∏àcznie 
do terapii objawowej.

Oty∏oÊç, 
jako choroba

Terapia przyczynowa, np. terapia 
zaburzeƒ Êrodowiskowych 

czy behawioralnych

Konsekwencje
oty∏oÊci, 

np. kulawizna

Objawy
oty∏oÊci

b) Zaburzenia zewn´trznej kontroli pobierania pokar-
mu, w tym:

• SmakowitoÊç i dost´pnoÊç pokarmu
• Czynniki spo∏eczne: smakowitoÊç i dost´pnoÊç je-

dzenia:
> Konkurencja pomi´dzy psami
> Wp∏yw w∏aÊciciela na pobieranie pokarmu, np.

poprzez podawanie rozmaitych pokarmów wyso-
koenergetycznych i/ lub smako∏yków

c) Czynniki genetyczne

2) Czynniki obni˝ajàce wydatkowanie energii 
a) Wiek
b) Obni˝enie aktywnoÊci fizycznej, np. w wyniku:
• Przebywania na ograniczonej przestrzeni 
• Kastracji
• Schorzeƒ uk∏adu ruchu, krà˝enia lub uk∏adu odde-

chowego
• Problemów behawioralnych, które ograniczajà zdol-

noÊç zwierz´cia do odpowiedniego poziomu aktyw-
noÊci fizycznej.

c) Czynniki zwi´kszajàce skutecznoÊç wykorzysta-
nia energii, tj:

• Sk∏ad diety (wysoka zawartoÊç t∏uszczu i w´-
glowodanów)

• Zmniejszenie poziomu testosteronu po kastracji
d) Czynniki genetyczne
Czynniki genetyczne majà znaczny wp∏yw na rozwój
oty∏oÊci u psów, przy czym niektóre rasy psów sà bar-
dziej lub mniej predysponowane do wyst´powania
oty∏oÊci. Przyczyny, dla których wyst´pujà ró˝nice po-
mi´dzy rasami nie zosta∏y wyjaÊnione, a dotyczà
prawdopodobnie zarówno zwi´kszenia pobrania, jak
i zmniejszenia zu˝ycia energii. 

Czynniki wp∏ywajàce na wyst´powanie oty∏oÊci mo˝-
na podzieliç na trzy g∏ówne kategorie:
• Organiczne, które wymagajà leczenia weterynaryj-

nego
• Problemy behawioralne i zaburzenia, które wyma-

gajà leczenia przez specjalist´ medycyny behawio-
ralnej

• Czynniki Êrodowiskowe wp∏ywajàce na zachowanie
psów, na które wp∏yw mo˝e mieç sam w∏aÊciciel,
ale które muszà byç rozpoznane przez lekarza wete-
rynarii

Terapia wspó∏istniejàcych zaburzeƒ,
np. leki p/bólowe 

Terapia objawowa, np. ograniczenie
dziennych dawek pokarmowych
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A) Czynniki organiczne

Przed zastosowaniem odpowiedniej terapii dietetycz-
nej czy behawioralnej w przypadku oty∏oÊci, istotne
jest wykluczenie wszystkich potencjalnych czynni-
ków organicznych i jatrogennych. Do potencjalnych
czynników organicznych mo˝na zaliczyç: 
• Cukrzyc´
• NiedoczynnoÊç kory nadnerczy - w∏àczajàc 
jatrogennà
• NiedoczynnoÊç tarczycy
• Stosowanie progestagenów
• Stosowanie Êrodków pobudzajàcych apetyt

B) Zaburzenia behawioralne

Zaburzenia behawioralne to kolejna wa˝na grupa po-
tencjalnych przyczyn wyst´powania oty∏oÊci, które
nale˝y braç pod uwag´:
• Zaburzenia behawioralne, które mogà bezpoÊred-

nio prowadziç do oty∏oÊci:
> L´k
> Depresja
> Zaburzenia rozwojowe:
- Nieprawid∏owe nawyki ˝ywieniowe
- Brak zdolnoÊci rozpoznawania uczucia sytoÊci 
• Problemy behawioralne oraz zaburzenia powodu-

jàce, ˝e w∏aÊciciele ograniczajà wyprowadzanie

zwierzàt bez smyczy, co w konsekwencji prowadzi
do ograniczenia ruchu (w niektórych przypadkach
problemy te mogà byç zwiàzane z zaburzeniami
wymienionymi powy˝ej):

> Niepos∏uszeƒstwo (np. brak reakcji na przywo∏y-
wanie)

> Agresja w stosunku do innych psów
> Agresja w stosunku do ludzi
> Zjadanie odpadków i/lub koprofagia

Zaleca si´, by lekarze weterynarii ogólnej praktyki,
którzy podejrzewajà wyst´powanie zaburzeƒ beha-
wioralnych u swojego pacjenta skonsultowali si´ z le-
karzem weterynarii zajmujàcym si´ medycynà be-
hawioralnà. 

C) Czynniki Êrodowiskowe

Czynniki Êrodowiskowe wp∏ywajàce na zachowania
pokarmowe psa, a tak˝e jego aktywnoÊç fizycznà,
majà du˝e znaczenie w terapii oty∏oÊci. Na przyk∏ad:
• Wp∏yw w∏aÊciciela na iloÊç i jakoÊç zjadanej karmy

(patrz rozdzia∏ 2)
• Wp∏yw w∏aÊciciela i Êrodowiska na ograniczenie

ruchu, np.:
> Ograniczenia dotyczàce w∏aÊcicieli ̋ yjàcych w du-

˝ych miastach
> Ograniczenia powodowane przez brak dost´pu

do obszarów spacerowych
> Tryb ˝ycia w∏aÊciciela, ∏àcznie z brakiem czasu

na wyprowadzanie psa
> Niepe∏nosprawnoÊç w∏aÊciciela

Na podstawie d∏ugotrwa∏ych
badaƒ ustalono, ˝e psy kar-
mione ad libitum przez
pierwsze trzy lata ˝ycia,
przed wprowadzeniem usta-
lonego programu ˝ywienia
zgodnego z ich zapotrzebo-
waniami bytowymi, umiera∏y
Êrednio dwa lata wczeÊniej,
ni˝ psy karmione zgodnie
z ustalonym programem re-
strykcyjnym od samego po-
czàtku!

© Yves Lanceau
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> Oty∏oÊç a d∏ugoÊç ˝ycia
Oty∏oÊç wp∏ywa ujemnie na jakoÊç ˝ycia zwierzàt oraz przyczynia si´ do wyst´powania licznych cho-
rób, natomiast ograniczenie energii poni˝ej wyliczonego zapotrzebowania bytowego ma pozytywny
wp∏yw na zdrowie i d∏ugoÊç ˝ycia. Badania naukowe wykaza∏y, ˝e u psów, które by∏y ˝ywione od 6 
tygodnia ˝ycia do wieku 3,25 lat ad libitum, a nast´pnie do koƒca ˝ycia otrzymywa∏y o 25% karmy
mniej ni˝ szacowane zapotrzebowanie bytowe, wyst´powa∏y nast´pujàce korzystne efekty (Ke-
aly 2002, Lawler 2005):
• Zwi´kszona Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia, która wyliczana jest jako wiek, do którego prze˝ywa 50 % psów.

W badaniu tym uczestniczy∏o 48 labradorów, które Êrednio do˝ywa∏y 11,2 lat w grupie kontrolnej i 13
lat w grupie z ograniczonà dawkà pokarmowà.

• Zwi´kszona Êrednia procentowa bezt∏uszczowa masa cia∏a i opóêniona jej utrata. W doÊwiadczeniu
tym stopniowy spadek bezt∏uszczowej masy cia∏a rozpoczyna∏ si´ w wieku 9 lat w grupie kontrolnej
i w wieku 11 lat w grupie z ograniczonà dawkà pokarmowà. 

• Podobny wp∏yw na Êrednià mas´ koÊci, co na bezt∏uszczowà mas´ cia∏a.
• Obni˝enie Êredniej procentowej masy tkanki t∏uszczowej.
• Opóênienie koniecznoÊci leczenia osteoarthritis i innych chorób przewlek∏ych.
• Obni˝enie ryzyka Êmierci spowodowanej problemami mi´Êniowo-szkieletowymi.

W kontekÊcie oty∏oÊci, nale˝y pami´taç, ˝e wp∏yw diety z ograniczonà iloÊcià energii nie jest koniecznie
bezpoÊrednio zwiàzany z ni˝szà procentowà t∏uszczowà masà cia∏a. U gryzoni d∏ugoÊç ˝ycia wydaje si´
bardziej powiàzana z iloÊcià konsumowanego pokarmu, ni˝ ze stopniem ot∏uszczenia. (Kealy, 2002). Jed-
nak w badaniu cytowanym powy˝ej autorzy dowodzà, ˝e „utrzymujàca si´ wysoka masa tkanki t∏uszczo-
wej tak˝e predysponuje do przyÊpieszonej Êmierci psów” (Lawler, 2005).

3/ Schorzenia zwiàzane 
z oty∏oÊcià
Istnieje dobrze opisany zwiàzek pomi´dzy oty∏oÊcià
a stanem zdrowia danego osobnika. Oty∏oÊç jest czyn-
nikiem ryzyka w rozwoju nast´pujàcych schorzeƒ:

• Zapalenia koÊci i stawów
• Schorzeƒ uk∏adu oddechowego
• Schorzeƒ sercowo-naczyniowych
• Cukrzycy
• Zwi´kszonego ryzyka infekcji
• Zwi´kszonego ryzyka komplikacji podczas znieczu-

lenia ogólnego
• Utrudnionego gojenia ran
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Wst´p

Psy, podobnie jak ludzie sà gatunkiem spo∏ecznym. Dla
obu tych gatunków organizacja grup spo∏ecznych jest
rezultatem selekcji, która powoduje powszechnà orga-
nizacj´ dotyczàcà zarzàdzania dóbr. (Goldberg, 1998).
Istniejà trzy podstawowe dobra, które znajdujà si´
w sferze zarzàdzania:

• Pokarm
• Przestrzeƒ
• Partnerzy seksualni i spo∏eczni
Zarówno u ludzi, jak i u psów mo˝liwe jest odnalezie-
nie dowodów na istnienie zasad spo∏ecznych, które
kierujà zarzàdzaniem dóbr. Podobieƒstwo pomi´dzy
tymi zasadami jest prawdopodobnie zwiàzane z atrak-
cyjnoÊcià spo∏ecznà mi´dzy obu gatunkami.

2. Zromumienie nawyków
˝ywieniowych

Nauka p∏ynàca ze sposobu jedzenia mo˝e mieç znaczenie w kontekÊcie
zarzàdzania innymi dobrami takimi, jak przestrzeƒ i atencja w∏aÊciciela. Wielu

w∏aÊcicieli nie zdaje sobie sprawy z tego, ˝e nieprawid∏owe zachowanie podczas
jedzenia mo˝e mieç konsekwencje w innym wymiarze.

> Streszczenie 
Pokarm odgrywa specyficznà rol´ w kszta∏towaniu stosunków pomi´dzy w∏aÊcicielem i psem. Psy i lu-
dzie przywiàzujà znacznà wag´ do pokarmu chcàc ustaliç relacje spo∏eczne, jednak znaczenie zdoby-
wania kontroli nad tym dobrem ró˝ni si´ u obu gatunków. Dla ludzi dzielenie si´ pokarmem z psem
jest oznakà przyjaêni, a oferowanie smako∏yku mo˝e byç postrzegane, jako sposób okazywania poczu-
cia winy przez w∏aÊciciela i zach´cenie psa do pozytywnego odbioru w∏aÊciciela. Z perspektywy psa
brak ograniczeƒ w dost´pie do po˝ywienia mo˝e prowadziç do rozmaitych konfliktów.
Podczas rozwoju szczeni´cia ograniczenia dietetyczne prowadzà do uzyskania samokontroli i zach´ca-
jà do wytworzenia prawid∏owych stosunków spo∏ecznych. Znaczne urozmaicanie diety psa mo˝e przy-
czyniaç si´ do rozwoju nawyku ˝ebrania, co prowadzi do przekarmiania i oty∏oÊci.

 



1/ Regulowanie dost´pu
do po˝ywienia
WÊród psów ˝yjàcych na wolnoÊci lub wÊród psów
zdzicza∏ych panujà bardzo jasne zasady dotyczàce
wzajemnych relacji spo∏ecznych, co umo˝liwia regu-
lowanie dost´pu do dóbr z jednoczesnym unikaniem
konfliktów. Tworzà one stabilnà hierarchi´ i ustalajà
regu∏y spo∏eczne w bardzo logiczny sposób, co pro-
wadzi do zbudowania dobrze okreÊlonej struktury spo-
∏ecznej oraz poczucia pewnoÊci i bezpieczeƒstwa.
W przypadku psów domowych, ˝yjàcych w bliskim
zwiàzku z cz∏owiekiem, cz´stym zjawiskiem jest brak
konsekwencji i nieprzewidywalnoÊç oraz brak okre-
Êlenia jasnej struktury spo∏ecznej, co mo˝e wywo∏aç
silny niepokój, a nawet strach.

Brak pewnoÊci siebie i konflikt emocjonalny w sto-
sunkach pomi´dzy w∏aÊcicielem i psem mo˝e prowa-
dziç do wystàpienia szeregu zachowaƒ obronnych
psa, które sà b∏´dnie interpretowane, jako oznaki kon-
frontacji. Wierzàc, ̋ e pies podwa˝a ich autorytet, wie-
lu w∏aÊcicieli próbuje kontrolowaç psa fizycznie, co

jeszcze bardziej zaburza ich stosunki i powoduje, ˝e
pies spodziewa si´ konfrontacji i kary. Spo∏ecznoÊç
psów nie jest regulowana przy wykorzystaniu si∏y fi-
zycznej, lecz dzi´ki kontroli dost´pu do wa˝nych dóbr.
Dlatego w celu ustalenia stabilnych i pewnych sto-
sunków mi´dzy psem i w∏aÊcicielem, nale˝y unikaç
niepotrzebnej konfrontacji fizycznej. Zamiast tego,
w∏aÊciciele powinni ustaliç konsekwentne zasady
spo∏eczne i dawaç jasne oznaki kontrolowania dóbr
w celu wytworzenia bezpiecznego i pewnego Êrodo-
wiska, w którym pies b´dzie czu∏ si´ spokojnie. Jed-
nym ze sposobów osiàgni´cia tego celu jest kontro-
lowanie dost´pu do pokarmu we wczesnych stadiach
rozwoju behawioralnego. 

A) Nauka samokontroli 
u szczeniàt

Samokontrola to istotna umiej´tnoÊç w doros∏ym ̋ y-
ciu, której ka˝dy pies musi si´ nauczyç b´dàc szcze-
ni´ciem. Samokontrola u psa polega na umiej´tnoÊci
kontrolowania poziomu aktywnoÊci ruchowej (tak,
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> Czy koprofagia jest normalnym zachowaniem? 
Normalnym zachowaniem poznawczym
szczeni´cia jest poznawanie ró˝nych obiek-
tów przy u˝yciu jamy ustnej z jednoczesnym
dok∏adnym obwàchiwaniem. W rezultacie
zdarza si´ cz´sto, ˝e m∏ode szczeni´ta biorà
wiele rzeczy do pyska i chocia˝ w niektórych
sytuacjach mo˝na to zaakceptowaç, niewie-
lu w∏aÊcicieli zaakceptuje fakt, ˝e tym przed-
miotem b´dà odchody. Wa˝ne jest, aby pa-
mi´taç, ˝e spo˝ywanie odchodów mo˝e byç
normalnym zachowaniem psów, a suki wyli-
zujà krocze swoich szczeniàt w ciàgu pierw-
szych dni po porodzie w celu wywo∏ania de-
fekacji i zjadajà odchody szczeniàt natych-
miast po ich wydaleniu.
Widok psa zjadajàcego odchody nie tylko
obrzydza wi´kszoÊç w∏aÊcicieli, ale tak˝e
wywo∏uje l´k, ˝e pies mo˝e si´ czymÊ zara-
ziç, co w rezultacie zmusza w∏aÊcicieli
do podj´cia interwencji, czasami bardzo de-
monstracyjnej. W wyniku widocznej deter-

minacji w∏aÊciciela, by odebraç szczeni´ciu
odchody, szczeni´ szybko uczy si´, ˝e musi
to byç bardzo wartoÊciowe dobro, warte za-
trzymania. Zamiast st∏umiç koprofagi´, w∏a-
Êciciel zauwa˝a, ˝e szczeni´ jest jeszcze bar-
dziej zdeterminowane, by dotrzeç do odcho-
dów i zjada je z jeszcze wi´kszym zapa∏em.
Takie zachowanie szczeni´cia cz´sto irytuje
w∏aÊcicieli jeszcze bardziej, dlatego mamy
szybko do czynienia z b∏´dnym ko∏em. Poza
przyÊpieszeniem tempa zjadania odchodów
w wyniku widocznej konkurencji z w∏aÊcicie-
lem, praktyka karania szczeniàt za za∏atwia-
nie si´ w mieszkaniu mo˝e tak˝e nieÊwiado-
mie zach´caç do takiego zachowania. Kiedy
szczeni´ karane jest za za∏atwianie potrzeb
fizjologicznych w domu cz´sto b´dzie stara-
∏o si´ unikaç problematycznych sytuacji,
chowajàc si´. Poniewa˝ odchody sà sygna-
∏em, ˝e kara si´ zbli˝a, niektóre szczeni´ta
zaczynajà je zjadaç w celu unikni´cia kary.

Sugerowano tak˝e, ˝e takie zachowanie jest
jeszcze bardziej prawdopodobne, jeÊli w∏a-
Êciciel „wk∏ada” nos szczeni´cia w odchody.
W niektórych przypadkach koprofagia mo˝e
mieç zwiàzek ze Êrodowiskiem, w którym
pies si´ wychowywa∏. Niektóre grupy psów
adaptujà to zachowanie systematycznie
i wszystkie szczeni´ta, które wychowujà si´
w tej grupie mogà wykazywaç to zachowa-
nie. W tej sytuacji rola nauczania jest jasna.
Szczeni´ta widzà, ˝e starsze psy wspó∏za-
wodniczà o dost´p do odchodów i ju˝
od wczesnego wieku ich zainteresowanie
odchodami jest wzmagane przez widocznà
wartoÊç, jakà inni cz∏onkowie grupy im na-
dajà. Post´powanie w takich przypadkach
b´dzie polega∏o na zmniejszeniu postrzega-
nej wartoÊci odchodów i sprzeciwianiu si´
reakcji psów na ich obecnoÊç. 



aby nie by∏a nadmierna czy nieopanowana), zdolno-
Êci do kontrolowania si∏y nacisku w∏asnych z´bów
(si∏y ugryzienia) oraz zdolnoÊci rozpoznawania pozio-
mu zaspokojenia potrzeb takich jak g∏ód, pragnienie
czy relacje spo∏eczne, np. zabawa. We wczesnych
etapach rozwoju behawioralnego u szczeniàt brak
jest samokontroli i umiej´tnoÊci dostosowania si´
do zewn´trznych ograniczeƒ. Proces nauki samokon-
troli zaczyna si´ podczas wzajemnych relacji z mat-
kà i zwiàzany jest z naukà radzenia sobie z uczuciem
frustracji. Ograniczanie szczeni´ciu dost´pu do po˝y-
wienia, ograniczanie jego aktywnoÊci ruchowej czy
nauka „u˝ywania” z´bów podczas zabawy, to elemen-
ty tego w∏aÊnie procesu. 

Szczeni´ opuszcza hodowl´ i trafia do swoich przy-
sz∏ych w∏aÊcicieli najcz´Êciej w wieku oko∏o 8 tygo-
dni. Proces nauki samokontroli przebiega najinten-
sywniej przed ukoƒczeniem 3 miesiàca ˝ycia, ale nie
jest jeszcze w tym wieku zakoƒczony i szczeni´ przez
kolejne miesiàce b´dzie uczy∏o si´ wielu istotnych
rzeczy. W tym okresie w∏aÊciciel powinien wspieraç
szczeni´ w nauce radzenia sobie z frustracjà, kontro-
lujàc dost´pnoÊç do istotnych dóbr, takich jak po˝y-
wienie czy kontakty socjalne oraz dajàc jasne i wy-
raêne sygna∏y, kiedy dobra te sà dost´pne. Potrzeby
m∏odych psów do kontaktów spo∏ecznych sà bardzo
wysokie i ograniczenie mo˝liwoÊci kontaktu fizyczne-
go czy mo˝liwoÊci zabawy ze szczeni´ciem mogà byç
bardzo trudne zarówno dla w∏aÊciciela, jak i szczeni´-
cia. Kiedy szczeni´ znajdzie si´ w nowej grupie spo-
∏ecznej, b´dzie potrzebowa∏o ustaliç zasady komu-
nikacji. Tworzenie pewnych rytua∏ów stanowi istotnà
cz´Êç rozwoju behawioralnego. 

B) Ustalanie rytua∏ów

Rytua∏y u∏atwiajà komunikacj´ i wyznaczajà szczeni´-
ciu pewne regu∏y dzi´ki, którym szczeni´ uspokaja si´
i odpr´˝a. DoÊç cz´sto zaleca si´ w∏aÊcicielom ogra-
niczanie kontaktów ze szczeni´ciem, np. poprzez nie
zwracanie uwagi na szczeni´ po powrocie do domu

czy nie reagowanie, gdy szczeni´ stara si´ zainicjo-
waç kontakty spo∏eczne. Ograniczenie interakcji spo-
∏ecznych, pozbawione jasnych sygna∏ów dla szcze-
ni´cia, mo˝e byç przyczynà frustracji, zniszczyç proces
wytwarzania typowych rytua∏ów oraz doprowadziç
do zaburzeƒ we wzajemnych relacjach pomi´dzy w∏a-
Êcicielem a szczeni´ciem. 
To raczej regulowanie, a nie ograniczanie dost´pu
do najwa˝niejszych dóbr jest istotne. Jednym ze spo-
sób, aby to osiàgnàç jest zwrócenie szczególnej uwa-
gi na proces karmienia. Zaleca si´, aby szczeni´ mia-
∏o dost´p do swojej miski przez ograniczony okres
czasu (np. przez 4 minuty) podczas ka˝dego posi∏ku.
Czas ten powinien byç wystarczajàco d∏ugi, aby szcze-
ni´ mog∏o zaspokoiç swój g∏ód i po tym czasie misk´
nale˝y niezw∏ocznie zabraç. JeÊli szczeni´ nie zjad∏o
wszystkiego bardzo wa˝ne jest, aby odebranie mi-
ski nie by∏o postrzeganie jako oznaka konfrontacji.
W tym celu nale˝y zawo∏aç szczeni´ do innego po-
mieszczenia i dopiero wówczas zabraç misk´. Celem
jest tutaj nauka szczeni´cia, i˝ dobro, jakim jest po-
˝ywienie dost´pne jest jedynie w okreÊlonym cza-
sie i w okreÊlonym miejsc oraz pokazanie szczeni´-
ciu jasnych i konsekwentnych sygna∏ów, i˝ to w∏aÊnie
w∏aÊciciel kontroluje dost´p do najwa˝niejszych dóbr.

C) Wra˝liwoÊç oraz rozwój zmy-
s∏u smaku 

Podawanie szczeni´ciu bardzo zró˝nicowanego po-
karmu w okresie rozwoju mo˝e zwi´kszyç jego wra˝-
liwoÊç na smak i predysponowaç do powstawania
okreÊlonych preferencji (Muller, 1998). 
Podczas okresu rozwoju behawioralnego, który roz-
poczyna si´ w wieku oko∏o 6 tygodni i w wielu kwe-
stiach koƒczy si´ w wieku oko∏o 12 tygodni, bogate
doÊwiadczenia powodujà cz´ste pobudzenie synaps
(Changeaux, 1983), czego efektem jest lepszy roz-
wój zmys∏u poznawczego. Nasza zdolnoÊç do roz-
poznawania ró˝nych zjawisk stanowi prosty przyk∏ad
zasady plastycznoÊci neuronalnej. W aspekcie wra˝-
liwoÊci zmys∏u smaku, dostarczanie zró˝nicowanego
pokarmu stanowi doskona∏à drog´ na zwi´kszenie tej
wra˝liwoÊci. Jednym z mo˝liwych rezultatów tego
zjawiska jest zwi´kszenie preferencji smakowych. Kie-
dy pies odmawia zjedzenia posi∏ku, w∏aÊciciel bardzo
cz´sto natychmiast podaje mu coÊ innego. Takie po-
st´powanie nauczy psa, i˝ b´dzie mia∏ on dost´p
do alternatywnych êróde∏ po˝ywienia i mo˝e dopro-
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Samokontrola u psa pozwala na:

• kontrolowanie aktywnoÊci ruchowej
• kontrolowanie si∏y ugryzieƒ
• rozpoznawanie oznak zaspokojenia



wadziç do rozwoju „wybrednego” zachowania pokar-
mowego.

2/ Zrozumienie socjalnej
wartoÊci po˝ywienia

Pierwsza wizyta u lekarza weterynarii stanowi dosko-
na∏à okazj´ do rozmowy z w∏aÊcicielem o w∏aÊciwym
sposobie ̋ ywienia ich zwierz´cia. Bardzo wa˝ne jest,
aby zapoznaç w∏aÊciciela z zapotrzebowaniem ̋ ywie-
niowym szczeni´cia a tak˝e wyjaÊniç „spo∏ecznà”
wartoÊç posi∏ków u zwierzàt z gatunku psowatych
i uczuliç go na koniecznoÊç konsekwentnego post´-
powania w aspekcie ̋ ywienia psa. Ustalenie jasnych
rytua∏ów zwiàzanych z karmieniem pomo˝e dostar-
czyç szczeni´ciu wyrazistych i logicznych dla niego
sygna∏ów i jednoczeÊnie zwi´kszyç poczucie bezpie-
czeƒstwa i samokontroli. 

A) Zarzàdzanie zasobami po˝y-
wienia

W grupach spo∏ecznych organizacja zarzàdzania do-
brami wynika ze zjawiska selekcji, która wy∏ania naj-
bardziej odpowiednie do tego osobniki. 
Wy˝ej usytuowani cz∏onkowie grupy majà preferen-
cyjny dost´p do dóbr, takich jak po˝ywienie, co pro-
wadzi do ustalenia przywilejów w postaci pierwszeƒ-
stwa w obr´bie grupy. Proces rytualizacji ustala
zasady socjalne (najprawdopodobniej na drodze mo-
tywacji) i w przeciàgu czasu, przynajmniej cz´Êcio-
wo, determinuje charakterystyk´ danej grupy (zarów-
no pod wzgl´dem genetycznym, jak i stopnia
rozwoju). Zasady, jakie wyst´pujà przy s∏abej dost´p-
noÊci do dóbr, obowiàzujà tak˝e, kiedy dost´p do dóbr
jest nieograniczony i kiedy zasady te sà praktycznie
nie potrzebne (Lorenz, 1978). Rytualizacja przekszta∏-
ca niezb´dne sekwencje zachowania w form´ sym-
bolicznych komunikatów (Heymer, 1977).
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Dost´p do zró˝nicowanej
diety mo˝e doprowadziç 
do rozwoju „wybrednego”
zachowania

W przypadku, gdy zwierz´
jest chore konieczne mo˝e

okazaç si´ karmienie z r´ki,
ale wa˝ne jest aby powróciç

do normalnego sposobu
˝ywienia zaraz po powrocie

zwierz´cia do zdrowia 



W kontekÊcie zarzàdzania po˝ywieniem, zasady, któ-
re faworyzujà najbardziej dostosowane osobniki, sta-
jà si´ jednoczeÊnie oznakà przywództwa. Jedzenie
przed innymi, dost´p do najbardziej wartoÊciowych
cz´Êci po˝ywienia, kontrolowanie innych osobników
czy odganianie ich od po˝ywienia to przywileje osob-
ników najwy˝ej postawionych w hierarchii a tak˝e
elementy zdobywania przewodnictwa w stadzie. Na-
le˝y jednak pami´taç, ˝e hierarchia stanowi zjawisko
dynamiczne i zawsze panuje tu pewien stopieƒ ela-
stycznoÊci. Na przyk∏ad, jeÊli ni˝ej usytuowany cz∏o-
nek grupy ma wy˝sze zapotrzebowanie pokarmowe
w danym czasie, istnieje mo˝liwoÊç, aby osobnik ta-
ki uzyska∏ dost´p do po˝ywienia przed osobnikami zaj-
mujàcymi wy˝sze miejsce w hierarchii, co jednak nie
zmienia ich pozycji w grupie spo∏ecznej.

B) ˚ywienie w okresie choroby

W przypadku, gdy zwierz´ jest chore, ma tak˝e s∏ab-
szy apetyt i naturalnym zachowaniem w∏aÊciciela jest
poszukiwanie sposobu zach´cenia zwierz´cia do je-
dzenia. Jednym z takich sposobów jest karmienie
z r´ki. Takie post´powanie mo˝e byç konieczne na po-
czàtku choroby, gdy zwierz´ jest bardzo s∏abe, cze-
mu towarzyszy spadek apetytu. Bardzo wa˝ne jest,
aby jak tylko jest to mo˝liwe powróciç do poprzed-
niej metody karmienia. Jest to szczególnie wa˝ne
zw∏aszcza w przypadku m∏odych szczeniàt, chorujà-
cych w poczàtkowym okresie rozwoju behawioralne-
go. Karmienie z r´ki w tym okresie mo˝e spowodo-
waç wytworzenie rytua∏u ̋ ywieniowego, który mo˝e
zaburzaç wzajemne stosunki pomi´dzy psem a w∏a-
Êcicielem i sprzyjaç powstawaniu problemów w re-
lacjach spo∏ecznych w póêniejszym okresie ˝ycia.

3/ Znaczenie stosowania
karmy, jako smako∏yku lub
jako nagrody

W przypadku ludzi, zw∏aszcza w kulturach zachod-
nich, po˝ywienie ma du˝à wartoÊç spo∏ecznà i sta-
nowi sposób okazywania uczuç. Dzielenie si´ po˝y-
wieniem odbierane jest, jako oznaka akceptacji
i przyjaêni i mo˝e byç interpretowane, jako wyraz rów-
noÊci spo∏ecznej (Muller, 1998).
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Po˝ywienie cz´sto postrzegane jest przez
cz∏owieka, jako najprostsza droga do zainicjowania

kontaktu ze zwierz´ciem

Podstawowe zasady podczas karmienia psa:

• W∏aÊciciel powinien ustaliç sta∏e pory karmienia i sta∏e ilo-
Êci karmy.

• Miska psa powinna byç zabrana po ÊciÊle okreÊlonym cza-
sie (np. po kilku minutach).

• Pies podczas jedzenia powinien byç sam- w∏aÊciciel nie
powinien mu si´ przyglàdaç podczas posi∏ku.

• JeÊli pies nie skoƒczy∏ jedzenia w wyznaczonym czasie,
nale˝y go przywo∏aç do innego pomieszczenia i dopiero
wówczas zabraç misk´.

• W∏aÊciciel powinien unikaç zach´cania psa do jedzenia
(wyjàtek stanowià powa˝ne choroby, którym towarzyszy
utrata apetytu).

NIE DOKARMIAå ZWIERZÑT!



A) Karma, jako „podarunek”

Kiedy ludzie podajà swojemu psu pokarm w postaci
„podarunku”, robià tak, poniewa˝ chcà traktowaç
zwierz´, jako cz∏onka rodziny. Nale˝y jednak pami´-
taç, ˝e dawanie „prezentów” mo˝e byç interpreto-
wane w ró˝ny sposób i mo˝e byç postrzegane, jako
okazywanie kontroli nad obdarowywanym. Kiedy lu-
dzie odwiedzajà zoo, cz´sto dokarmiajà zwierz´ta,
mimo obecnoÊci wielu napisów informujàcych, ̋ e jest
to zabronione. W tej sytuacji pokarm u˝ywany jest ja-
ko sposób komunikacji ze zwierz´tami i nawiàzania
kontaktu z nimi. Niektórzy autorzy interpretujà to, ja-
ko oznak´ kontroli, a nie dzielenia si´, poniewa˝ ob-
darowywany przyjmuje rol´ d∏u˝nika, dlatego suge-
rowano, ˝e mo˝e to wyjaÊniaç znaczenie podarków
w postaci karmy w stosunkach pies-w∏aÊciciel.
Inny sposób, w jaki karma mo˝e byç wykorzysta-
na przez w∏aÊcicieli to sposób przepraszania zwierz´-
cia i przyznawania si´ do winy. W∏aÊciciele, którzy
czujà si´ winni za to w jaki sposób ich styl ˝ycia wp∏y-
wa na ich ulubieƒca, np. wychodzenie do pracy na ca-
∏y dzieƒ, mogà oferowaç ró˝ne smako∏yki, jako wy-
równanie krzywd. Smako∏yki te, pies otrzymuje
bezinteresownie, bez koniecznoÊci wykonania jakie-
gokolwiek zadania, by je zdobyç. Nie sà u˝ywane ja-
ko nagroda, ale raczej „podarunek”, co dla psa sta-
nowi bardzo niejasny komunikat. W rezultacie wzrasta
niepewnoÊç psa, poniewa˝ brak jest przywódcy
w grupie spo∏ecznej, a Êrodowisko wydaje si´ bar-
dziej nieprzewidywalne i mniej konsekwentne.
W efekcie, u psa mo˝e dojÊç do rozwoju ca∏ego sze-
regu zaburzeƒ behawioralnych takich, jak zwracanie
na siebie uwagi, poniewa˝ próbuje on ustaliç logicz-
ny sposób komunikacji ze swoim w∏aÊcicielem.

B) Pokarm, jako nagroda

Karma jest cz´sto wykorzystywana w tresurze psów
i terapii behawioralnej. S∏u˝y po pierwsze i przede
wszystkim, jako wzmocnienie (nagroda) w uzale˝nia-
niu instrumentalnym. JeÊli nagroda jest podawana na-
tychmiast (najlepiej w ciàgu pó∏ sekundy) po wyko-
naniu okreÊlonego zadania, prawdopodobieƒstwo
powtórzenia tego rodzaju zachowania w przysz∏oÊci
wzrasta. Czas podania nagrody jest cz´sto proble-
mem dla w∏aÊcicieli i dla u∏atwienia stosuje si´ pro-
ces wtórnego wzmocnienia. Polega to na po∏àczeniu
sygna∏u werbalnego („dobry pies” lub „tak”) lub s∏y-
szalnego (klikanie - patrz strona 27 lub gwizdanie)
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Lepiej jest wykorzystaç pokarm
jako nagrod´, a nie jako
“podarunek”. Na smako∏yk 
pies powinien zawsze
zapracowaç, aby uniknàç
b∏´dnych komunikatów!

W∏aÊciciele cz´sto czujà si´ winni,
kiedy zostawiajà swoje psy 

i wykorzystujà jedzenie, ˝eby ukoiç
swoje poczucie winy



z podaniem nagrody, ale z zapewnieniem, ˝e sygna∏
ten zawsze poprzedza pojawienie si´ pokarmu. Wtór-
ne wzmocnienie mo˝e byç stosowane w celu iden-
tyfikacji odpowiednich zachowaƒ, po których poda-
jemy nagrod´ w postaci pokarmu.
Po˝ywienie nie jest jedynym pierwotnym wzmocnie-
niem. Dla niektórych psów interakcja spo∏eczna w po-
staci pochwa∏y, g∏askania czy zabawy mo˝e byç rów-
nie, jeÊli nie bardziej, atrakcyjna. Dla tych psów, które
wolà nagrod´ w postaci jedzenia pomocne mo˝e byç
stopniowe zast´powanie innymi nagrodami np. w po-
staci kontaktów spo∏ecznych z w∏aÊcicielem, co
zmniejszy zale˝noÊç od pojawienia si´ karmy, ale tak-
˝e pomo˝e zacieÊniç stosunki pies-w∏aÊciciel.
Kiedy podajemy smako∏yki, jako nagrod´ w proce-
sie podporzàdkowywania, wa˝ne jest by nie mieszaç
poj´cia nagrody z „przekupstwem”. W celu wzmoc-
nienia pewnych zachowaƒ, powinny one pojawiaç
si´ bezpoÊrednio przed lub w tym samym czasie, co
nagroda lub zapowiedê nagrody (na przyk∏ad klikanie).
JeÊli pies widzi, ˝e w∏aÊciciel si´ga po smako∏yk
przed wydaniem komendy lub przed wykonaniem za-
dania, nagroda nie spe∏nia roli wzmacniacza. Oczy-
wiÊcie pies nauczy si´ wykonywaç zadanie w celu
uzyskania nagrody, ale prawdopodobieƒstwo powta-
rzania tego dzia∏ania w przysz∏oÊci nie wzrasta, chy-
ba ˝e w∏aÊciciel b´dzie trzyma∏ nagrod´ w d∏oni! Po-
karm dzia∏a raczej, jako „zwiastun” wykonywanego
dzia∏ania, a nie wzmocnienie. Z tej przyczyny w∏a-
Êciciele cz´sto narzekajà, ˝e pies nie reaguje na ko-
mendy, chyba ˝e trzymajà w r´ce smako∏yk. Dopie-
ro wtedy pies wykonuje wszystkie zadania, które zna,
nawet bez wydawania ˝adnej komendy!

4/ Wykorzystanie po˝y-
wienia w procesie naucza-
nia 
Jednym ze sposobów wykorzystania pokarmu, jako
nagrody w celu wykonania okreÊlonego zadania jest
„pokusa”. Dobrym przyk∏adem jest nauka komendy
„siad”. W∏aÊciciel trzyma smako∏yk w palcach
przed nosem psa, nast´pnie porusza r´kà do góry
i do ty∏u tak, by pies odchyli∏ g∏ow´ do ty∏u. Ta pozy-
cja g∏owy i szyi powoduje, ˝e pies spontanicznie k∏a-
dzie zad na pod∏odze, a po wykonaniu pozycji „siad”
smako∏yk jest opuszczany, a w∏aÊciwe zachowanie

nagrodzone.
W celu zwi´kszenia motywacji psa do wykonania no-
wego zadania, wa˝ne jest, by wiedzieç, ˝e nie wszyst-
kie smako∏yki sà traktowane „jednakowo” i nale˝y do-
stosowaç ich wartoÊç do wykonywanego zadania.
Do stosunkowo ∏atwych zadaƒ lub takich, które wy-
konywane sà w Êrodowisku nie b´dàcym pokusà (np.
nie powodujàcym rozproszenia uwagi), wystarczajà-
cà nagrodà mo˝e byç kàsek normalnej karmy,
a do bardziej wymagajàcych zadaƒ lub wykonywa-
nych w szczególnie trudnych warunkach konieczne
mo˝e byç podanie np. kawa∏ka Êwie˝ego mi´sa!
Podczas treningu nale˝y stopniowo przechodziç od na-
gradzania psa po ka˝dym prawid∏owo wykonanym za-
daniu do podawania nagrody nieco rzadziej. Taki „prze-
rywany” schemat nagradzania zwi´ksza motywacj´
psa i powoduje, ˝e okreÊlone zachowanie b´dzie le-
piej utrwalone i nie zaniknie. 

A) Wykorzystanie po˝ywienia
w terapii behawioralnej

Po˝ywienie mo˝e wp∏ywaç na nastrój psa wywo∏u-
jàc stan rozluênienia, a w sytuacjach, które powo-
dujà l´k mo˝e skutecznie odwróciç uwag´ psa
od êród∏a zagro˝enia. W takiej sytuacji nale˝y nagro-
dziç psa zaraz, jak zwróci swojà uwag´ na w∏aÊcicie-
la. Wykorzystanie smako∏yków w sytuacjach budzà-
cych l´k i strach musi byç dok∏adnie kontrolowane.
Nale˝y unikaç nie zamierzonego kojarzenia pojawia-
nia si´ nagrody w postaci pokarmu i negatywnego
stanu emocjonalnego. Na przyk∏ad, nie nale˝y pro-
siç obcej osoby o podanie smako∏yku l´kliwemu psu,
ale mo˝na tak nauczyç psa siadaç i patrzeç na w∏a-
Êciciela zamiast patrzeç i szczekaç na obcà osob´
i nagrodziç to w∏aÊnie zachowanie podaniem smako-
∏yku przez w∏aÊciciela.
Nale˝y tak˝e zdawaç sobie spraw´, ˝e l´k mo˝e t∏u-
miç apetyt, dlatego bardzo wystraszone zwierz´ nie
b´dzie zainteresowane nawet najsmaczniejszym kà-
skiem. Mo˝na wykorzystaç to zjawisko do oceny sta-
nu emocjonalnego, a reakcja na po˝ywienie mo˝e
staç si´ „termometrem emocjonalnym”, który b´dzie
skuteczny podczas oceny post´pów terapii behawio-
ralnej.
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Wygrana czasami zach´ca 
do dalszej gry! 

W celu zach´cania do
wykonywania zadaƒ

powinno si´ stale nagradzaç,
a w celu ich zapami´tania na

d∏u˝ej, nagrody nale˝y
podawaç z przerwami.
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Nagradzanie pokarmem mo˝e byç skutecznym narz´-
dziem w uzyskiwaniu pozytywnych skojarzeƒ podczas
rozwiàzywania problemów behawioralnych. Przyk∏a-
dem mo˝e byç wykorzystanie po˝ywienia podczas
przyzwyczajania psa do obro˝y czy kagaƒca. Kojarzàc
te elementy z podaniem nagrody, mo˝na zmieniç spo-
sób percepcji psa i zmniejszyç jego niech´ç do no-
szenia obro˝y czy kagaƒca. Podobnie, jeÊli pies boi
si´ podró˝owania samochodem, dzi´ki podawaniu
mu wewnàtrz auta normalnych posi∏ków, ∏atwiej b´-
dzie wytworzyç u niego pozytywne reakcje emocjo-
nalne. Do tego problemu nale˝y jednak podejÊç stop-
niowo, poczàtkowo stawiajàc misk´ w pobli˝u
samochodu, a dopiero póêniej zaczàç wstawiaç jà
do Êrodka przy szeroko otwartych drzwiach. JeÊli pies
przyzwyczai si´ ju˝ do takiej sytuacji, mo˝na zaczàç
karmiç psa w zaparkowanym samochodzie, ale
przy w∏àczonym silniku!

B) Unikanie nieodpowiedniego
wykorzystania jedzenia

W wielu przypadkach zaburzenia behawioralne sà wy-
nikiem niezamierzonego, pozytywnego wzmocnienia
przez w∏aÊcicieli. Na przyk∏ad, kiedy pies ˝ebra
przy stole, w∏aÊciciele cz´sto akceptujà takie zacho-
wanie i stale je nagradzajà. Jednak po pewnym cza-
sie mogà uznaç, ˝e takie zachowanie staje si´ ucià˝-
liwe i decydujà si´ nie ulegaç dalej proÊbom psa.
Pies jeszcze bardziej nalega i cz´sto w∏aÊciciel waha
si´ pomi´dzy momentami s∏aboÊci, kiedy podaje je-
dzenie, a okresami gwa∏townej odmowy i braku re-
akcji na zachowanie psa. W ten sposób w∏aÊciciele
przechodzà od schematu wzmocnienia, gdzie ka˝dy
epizod ˝ebrania jest nagradzany smako∏ykiem,
do przerywanego schematu, gdzie pies nigdy nie jest
pewien czy dostanie smako∏yk czy nie. Zgodnie z za-
sadami teorii uczenia si´, taka zmiana w schemacie
wzmacniania powoduje utrzymanie zachowania i w∏a-
Êciciel staje przed problemem ciàg∏ego ̋ ebrania, mi-
mo prób odbierania nagrody. 
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Kiedy pies prosi o jedzenie, w∏aÊci-
ciele cz´sto sà niekonsekwentni
w swojej reakcji, a przerywane po-
dawanie smako∏yku wzmacnia za-
chowanie w postaci ˝ebrania.

U˝ywajàc smako∏yków, jako nagrody nale˝y pami´taç, ˝e:

• smako∏yk ma byç nagrodà a nie ∏apówkà;
• smako∏yki powinny byç „wartoÊciowane”, tzn. najlepsze smako∏yki nale˝y podawaç po wykonaniu najtrudniejszych zadaƒ a proste zada-

nia mo˝na nagradzaç zwyk∏à karmà;
• po opanowaniu nowego zadania nale˝y jak najszybciej przejÊç na „przerywany” system nagradzania tak, aby pies nigdy nie wiedzia∏,

kiedy znowu dostanie smako∏yk;
• dzienne dawki karmy powinny uwzgl´dniaç smako∏yki, które pies otrzymuje!
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Wst´p

Próby redukcji masy cia∏a bywajà cz´sto zniech´cajà-
ce. Dlatego zawsze lepiej jest myÊleç o zapobieganiu
oty∏oÊci i przedstawiç w∏aÊcicielowi porady dotyczà-
ce metod utrzymania optymalnej masy cia∏a u zwie-
rz´cia. 

1/ Poczàtek procesu zapo-
biegania nadwadze 
w wieku szczeni´cym

A) Stabilizacja emocjonalna

W okresie szczeni´cym wa˝ne jest, aby ustaliç pra-
wid∏owe nawyki ̋ ywieniowe. Nale˝y pami´taç o spo-
∏ecznej wartoÊci, jakà odgrywa po˝ywienie, co po-
zwoli uniknàç potencjalnych zaburzeƒ we wzajemnych
relacjach pomi´dzy psem a w∏aÊcicielem. Trzeba tak-
˝e pami´taç, ˝e emocje majà silny wp∏yw na apetyt
i dlatego rozwój behawioralny szczeniàt jest nierozer-
walnie zwiàzany z ich zdrowiem fizycznym i dobro-
stanem. Praktyki hodowlane, które powodujà stabili-

zacj´ emocjonalnà mogà byç pomocne w zmniejsza-
niu odczuwania l´ku i niepokoju. To z kolei mo˝e nie-
korzystnie wp∏ywaç na kontrolowanie apetytu i pro-
wadziç do zaburzeƒ w pobieraniu pokarmu na tle be-
hawioralnym.
Najlepiej, ˝eby szczeni´ta sp´dza∏y pierwszych kilka
tygodni ˝ycia w Êrodowisku stymulujàcym zarówno
fizycznie, jak i spo∏ecznie, które sprzyja powstawaniu
licznych bodêców stymulujàcych zapewniajàcych ∏a-
godne przejÊcie od zasad obowiàzujàcych w hodow-
li do zasad panujàcych w nowym domu. 

We wczesnych tygodniach ˝ycia nale˝y za-
pewniç szczeni´ciu kontakt z wieloma nowy-

mi bodêcami w celu wywo∏ywania odpo-
wiednich reakcji emocjonalnych. W przeciw-

nym razie mo˝e dojÊç do braku stabilnoÊci
emocjonalnej i potencjalnych zaburzeƒ

w kontrolowaniu apetytu.

B) Odsadzenie

Jednym z pierwszych wa˝nych wydarzeƒ zwiàzanych
z ˝ywieniem jest proces odsadzania, który jest bardzo

3. Aspekty behawioralne
zapobiegania oty∏oÊci u psów

> Streszczenie

Zapobieganie oty∏oÊci jest wa˝ne na wszystkich etapach ˝ycia i wymaga post´powania wieloczynniko-
wego, w tym:

• Stabilizacji emocjonalnej
• Dostarczania po˝ywienia dostosowanego do ka˝dego etapu ˝ycia
• Zrozumienia roli po˝ywienia w u∏atwianiu socjalizacji psów i ludzi
• Dostosowania poda˝y i wydatkowania energii.

© Royal Canin
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istotny nie tylko ze wzgl´du na przejÊcie z pokarmów
p∏ynnych na sta∏e, ale tak˝e z powodu ustalania kontro-
li nad reakcjami emocjonalnymi. JeÊli suka sama od-
powiedzialna jest za odsadzenie swoich szczeniàt, in-
stynktownie wype∏nia wszystkie konieczne stadia tego
procesu, ale w przypadku hodowli domowych bardzo
wa˝ne jest, aby hodowca zrozumia∏ jak wa˝ny jest to
okres w ˝yciu szczeniàt. Podczas pierwszych dni ˝ycia
szczeni´ otrzymuje pokarm od matki „na ˝àdanie”, dla-
tego oczekiwanie na nagrod´ jest normalne. Takie wy-
sokie wymagania nie sà spe∏niane w doros∏ym ˝yciu,
dlatego w trakcie odsadzania szczení  musi sí  nauczyç,
˝e spodziewana nagroda nie zawsze nadejdzie. Powin-
no si´ tak˝e nauczyç, jak radziç sobie z takà sytuacjà,
aby móc opanowaç uczucie frustracji tak˝e przy innych
okazjach. W przeciwnym razie istnieje zagro˝enie, ˝e
szczení  mo˝e staç sí  nadmiernie wymagajàce, co mo-
˝e tak˝e objawiaç si´ problemami z jedzeniem. Bardzo
wymagajàce szczeni´ cz´sto bywa b∏´dnie zrozumiane
przez w∏aÊcicieli, którzy sàdzàc, ̋ e jest g∏odne zareagu-
jà na t´ niestosownà frustracj́  oferujàc po˝ywienie. Nie-
Êwiadomie zach´cà tym samym do powtarzania tego
zachowania, którego próbowali uniknàç. 

Odsadzanie jest bardzo wa˝nym procesem
behawioralnym i ˝ywieniowym, dlatego ho-

dowcy muszà upewniç si´, ˝e przebiega pra-
wid∏owo. Szczeni´ta muszà przejÊç od sche-
matu ciàg∏ego nagradzania w postaci ssania,

do przerywanego schematu nagradzania
w postaci zabiegania o pokarm w doros∏ym

˝yciu. 

Przeciwnie, szczeni´ta, które w niewielkim stopniu
oczekujà nagrody b´dà cz´sto zach´cane i zmusza-
ne do jedzenia przez w∏aÊcicieli oferujàcych smako-
wite kàski, a w sytuacjach, gdzie niewielkie oczeki-
wania majà pod∏o˝e l´ku czy niepokoju, zastosowanie
karmy mo˝e nieÊwiadomie pogorszyç sytuacj´
i wzmagaç negatywne stany emocjonalne. Apetyt
jest cz´sto postrzegany, jako zewn´trzna manife-
stacja zdrowia fizycznego, dlatego jeÊli szczeni´ ma
s∏aby apetyt, ale wykazuje dobry stan zdrowia, w∏a-
Êciciele winià raczej karm´, a nie stan emocjonalny
szczeni´cia. Mo˝e to doprowadziç do podawania co-
raz smaczniejszych, wysokokalorycznych pokarmów,
które powodujà zaburzenia pomi´dzy poda˝à energii
a jej wydatkowaniem, co w efekcie zwi´ksza ryzyko
rozwoju nadwagi. Brak wiedzy dotyczàcej wymaga-
nych dawek karmy w zale˝noÊci od wieku i wielkoÊci
psa cz´sto jest przyczynà przekarmiania psa. Podob-
nie, nie uwzgl´dnienie koncentracji sk∏adników po-
karmowych oraz energii w suchych karmach powo-
duje b∏´dne przekonanie, ˝e pies je zbyt ma∏o, co
w przypadku psów ras ma∏ych potencjalnie mog∏oby
doprowadziç do wychudzenia, a u psów ras du˝ych-
do powa˝nych zaburzeƒ w procesie wzrostu.

Negatywne stany emocjonalne b´dà t∏umi∏y
apetyt i powinny byç brane pod uwag´
w rozpoznaniu ró˝nicowym przypadków
zmiennego apetytu u m∏odych szczeniàt.

W∏aÊciciele powinni przestrzegaç zaleceƒ
producenta karmy, pami´tajàc jednak, ˝e

ka˝dy pies jest inny.

Wykorzystanie karmy, w celu zmiany nieodpowiedniego zachowania mo˝e
nieÊwiadomie prowadziç do przekarmiania i oty∏oÊci.

WOOF !
!

WOOF !
!

WOOF !
!

WOOF !
!

1/ pies szczeka 2/ w∏aÊciciel podaje mu smako∏yk, ˝eby przesta∏   3/ pies szczeka, by dostaç kolejny smako∏yk



2/ Zapobieganie oty∏oÊci 
u doros∏ych psów

A) Rola karmy w kontrolowaniu
reakcji behawioralnych 
i emocjonalnych

U doros∏ych psów jednym z g∏ównych czynników pro-
wadzàcych do rozwoju oty∏oÊci jest nieodpowiednie
wykorzystanie karmy w celu kontroli reakcji behawio-
ralnych i emocjonalnych. Powinno si´ zach´caç w∏aÊci-
ciela do wykorzystywania karmy, jako pozytywnego
wzmacniacza w∏aÊciwych zachowaƒ. Niestety w sy-
tuacjach, gdzie psy rozwin´∏y zachowania antyspo-
∏eczne lub nadmiernie zwracajà na siebie uwag´, w∏a-
Êciciele cz´sto próbujà rozwiàzywaç takie problemy
wykorzystujàc jedzenie. Na przyk∏ad pies, który szcze-
ka kiedy w∏aÊciciel rozmawia przez telefon mo˝e do-
staç nagrod´ w postaci „kostki” do gryzienia, a psy,
które zachowujà si´ agresywnie, kiedy dzwonià go-
Êcie mogà byç zamykane w innym pomieszczeniu lub
klatce ze specjalnym pojemnikiem odmierzajàcym je-
dzenie dla odwrócenia ich uwagi. Zasada podawania
zabawek przeznaczonych do jedzenia mo˝e mieç
sens, ale wykorzystanie jej podczas nieprawid∏owe-
go zachowania prowadzi do utrwalenia niepo˝àdanej
czynnoÊci w oczekiwaniu na smako∏yk i stwarza za-
gro˝enie przekarmiania. Pojemniki odmierzajàce je-
dzenie mogà si´ sprawdzaç, ale nale˝y je zawsze na-
pe∏niaç porcjà pochodzàcà z dziennej dawki
pokarmowej psa. We wczesnych stadiach nauki, kie-
dy wykorzystanie karmy mo˝e znacznie u∏atwiç pro-

ces uczenia si´, korzystne jest podanie nawet do 50
% dziennej dawki pokarmowej w postaci nagród.

Zastosowanie karmy, jako Êrodka modyfiku-
jàcego nieodpowiednie zachowanie mo˝e
nieÊwiadomie prowadziç do przekarmiania

i oty∏oÊci.

B) Pokarm, jako czynnik
u∏atwiajàcy kontakty socjalne

Jednym z problemów zwiàzanych z zapobieganiem
oty∏oÊci jest fakt, i˝ pokarm stanowi czynnik u∏atwia-
jàcy kontakty spo∏eczne, zarówno mi´dzy ludêmi, jak
i psami, dlatego w∏aÊciciele cz´sto majà tendencj´
do wykorzystywania karmy w celu zacieÊnienia wi´-
zów ze swoim psem. Tak wywo∏ane interakcje mogà
w krótkim czasie zostaç utrwalone w postaci reper-
tuaru zachowaƒ zarówno ze strony w∏aÊciciela, jak
i psa i niezwykle trudno b´dzie je wyeliminowaç, gdy
dojdzie ju˝ do oty∏oÊci. Dlatego nale˝y uczyç w∏aÊci-
cieli, by wykorzystywali karm´ jako specyficzny
wzmacniacz w∏aÊciwego zachowania i powiàzali jej
zastosowanie z naukà podstawowych zasad, które za-
pewnià psu przewidywalne schematy interakcji z cz∏o-
wiekiem. Skojarzenie pokarmu z zupe∏nie innym
„wzmacniaczem” takim, jak np. kliker, mo˝e pomóc
w zmniejszeniu odbierania wp∏ywu w∏aÊciciela
na pewne zachowania oraz wzmocniç stopieƒ pew-
noÊci zwierz´cia, dostarczajàc pewnych i pozytyw-
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Zastosowanie klikera pomaga w∏aÊcicielom w wykorzystaniu karmy, jako nagrody, a nie jako ∏apówki
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nych, przewidywalnych bodêców w Êrodowisku do-
mowym. Takie post´powanie s∏u˝y zwalczaniu zabu-
rzeƒ emocjonalnych takich, jak l´k i niepokój, które sà
pot´gowane przez niekonsekwentne post´powanie
w∏aÊciciela i mo˝e wp∏ywaç na poziom kontrolowa-
nia apetytu danego osobnika.

Karma mo˝e byç skutecznym narz´dziem
wzmacniajàcym w∏aÊciwe zachowanie, 

ale w∏aÊciciele muszà si´ wystrzegaç wyko-
rzystania jej, jako u∏atwienia 
w kontaktach spo∏ecznych

C) AktywnoÊç fizyczna, jako na-
rz´dzie zapobiegawcze
Cz´Êcià skutecznego programu zapobiegania oty∏o-
Êci, jest dostosowanie poboru energii do poziomu jej
wydatkowania. Dlatego wa˝ny jest tak˝e dobór od-
powiedniego programu çwiczeƒ. Poza çwiczeniami
fizycznymi, w postaci d∏u˝szych spacerów, nale˝y tak-
˝e dawaç psu sposobnoÊç do çwiczeƒ umys∏owych
w postaci zabaw czy poleceƒ do wykonania. W∏aÊci-
ciele psów sterylizowanych powinni byç poinformo-
wani o zmianie w zapotrzebowaniu na energi´, któ-
ra zwiàzana jest z usuni´ciem narzàdów rozrodczych,
do co wymaga odpowiedniego modyfikowania dzien-
nej dawki karmy.

Dzienna dawka pokarmowa powinna byç 
dostosowana do poziomu energii 

wydatkowanej.

3/ Kontrola wagi u pacjen-
tów geriatrycznych 
U psów w podesz∏ym wieku, zapobieganie oty∏oÊci
pozostaje bardzo wa˝nym zadaniem. Nadwaga wp∏y-
wa niekorzystnie na prac´ serca i mo˝e byç czynni-
kiem wik∏ajàcym w wielu chorobach ortopedycznych
zwiàzanych z wiekiem, np. arthritis. Poza zmianami
w diecie polegajàcymi na uwzgl´dnieniu specyficz-
nych potrzeb ˝ywieniowych psów w podesz∏ym wie-
ku, nale˝y tak˝e dostosowaç dzienny pobór karmy
do zmian w wydatkowaniu energii, co wymaga zde-
cydowanego post´powania i regularnych kontroli.
Powszechnym zjawiskiem w procesie starzenia jest
zmiana interakcji spo∏ecznych. Wykorzystanie u ta-
kich psów pokarmu w celu zach´cania ich do zaba-
wy i ruchu mo˝e okazaç si´ korzystne. Nale˝y jednak
uprzedziç w∏aÊcicieli o ryzyku przekarmiania, czego
mo˝na uniknàç wykorzystujàc do tego celu cz´Êç
z wyznaczonej dziennej dawki pokarmowej.
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4. Terapia oty∏oÊci

Wst´p

Istnieje wiele aspektów leczenia oty∏oÊci, w tym:

a) Rozpoznanie potencjalnych przyczyn medycznych
oty∏oÊci i leczenie wszelkich istniejàcych proble-
mów zdrowotnych.

b) Rozpoznanie czynników behawioralnych, w∏àcza-
jàc specyficzne zaburzenia i problemy oraz odpo-
wiednie leczenie.

c) Rozpoznanie czynników Êrodowiskowych, w∏àcza-
jàc relacje pomi´dzy w∏aÊcicielem i psem oraz
w razie potrzeby wprowadzenia terapii behawio-
ralnej.

d) Wprowadzenie odpowiedniej diety i ustalenie
realnej wagi docelowej. 

e) Ustalenia poziomu wydatkowanej energii
i dostosowanie jej do wyznaczonego celu.

f) Zastosowanie Êrodków, które maja zapobiegaç na-
wrotom.

Behawioralne przyczyny polifagii

Polifagia

Zmiany 
w aktywnoÊci

fizycznej

Zmiany w ocenie
wartoÊci karmy

Problemy 
z naukà Brak odczuwa-

nia sytoÊci

Problemy 
z komunikacjà

> Streszczenie
Terapia oty∏oÊci jest terapià z∏o˝onà i wymaga uwzgl´dnienia wielu czynników. OczywiÊcie wa˝ne jest
dostarczenie odpowiedniej, dobrze zbilansowanej karmy, ale jest to tylko jeden z aspektów skuteczne-
go programu redukcji masy cia∏a. Konieczne mogà byç zmiany stylu ˝ycia zarówno psa, jak i w∏aÊci-
ciela, a tak˝e zmiany Êrodowiska oraz interakcji spo∏ecznych.
Aby terapia odchudzajàca by∏a skuteczna nale˝y odpowiednio zmotywowaç w∏aÊcicieli, z którymi le-
karze weterynarii muszà bardzo ÊciÊle wspó∏pracowaç, aby zach´ciç ich do przestrzegania ustalonych
zasad. W przypadkach, w których mo˝na zidentyfikowaç problem medyczny lub zaburzenia w zacho-
waniu, nale˝y wprowadziç odpowiednie leczenie zalecone przez lekarza weterynarii lub behawioryst´
weterynaryjnego.



1/ Post´powanie behawio-
ralne

Wa˝ne jest, aby lekarz weterynarii zada∏ w∏aÊcicielo-
wi pytania dotyczàce iloÊci bodêców psychicznych
docierajàcych do psa oraz pytania dotyczàce pozio-
mu aktywnoÊci fizycznej psa. Poni˝ej znajduje si´ kli-
ka przyk∏adowych pytaƒ: 

1. Jak cz´sto zabiera Pan/Pani swojego psa na d∏u˝-
szy spacer?

2. Czy Pana/Pani pies ma mo˝liwoÊç spotykania si´
i zabawy z innymi psami?

3. Czy spaceruje Pani/Pan z psem zawsze tà samà
drogà, w tej samej okolicy?

4. Jak cz´sto bawi si´ Pan/Pani ze swoim psem i jak
wyglàda ta zabawa?

5. Jaka jest ulubiona zabawa Pani/Pana psa?

A) Zmiana zachowania w∏aÊciciela

Bardzo wa˝na jest zmiana pewnych nawyków w∏a-
Êciciela, a jednym z pierwszych kroków b´dzie za-
ch´cenie go do zaprzestania podawania jedzenia
psu o ró˝nych porach w ciàgu dnia. W∏aÊciciele nie
zawsze zdajà sobie spraw´ ile kalorii pies przyj-
muje w ciàgu dnia w postaci smako∏yków i nagród.
W ludzkim rozumieniu jedzenie jest cz´sto wyko-
rzystywane jako demonstracja uczuç, co powodu-
je, ˝e w∏aÊciciele mogà nie znaç innego sposobu
okazywania zainteresowania swojemu psu. JeÊli
w∏aÊciciel chce wzmocniç swoje relacje z psem,
nale˝y go zach´ciç do wykorzystania zabaw, spa-
cerów czy okazywania wi´kszej uwagi psu. Jedno-
czeÊnie w∏aÊciciel musi pami´taç, ˝e na takie na-
grody pies powinien zas∏u˝yç swoim zachowaniem.
Oferowanie smako∏yków bez uzasadnienia b´dzie
prowadzi∏o do nieporozumieƒ i zmniejszy kontrol´
w∏aÊciciela nad wa˝nym dobrem, jakim jest po˝y-
wienie. Takie zamieszanie mo˝e ostatecznie pro-
wadziç do niepokoju psa a brak kontroli nad dobra-
mi zamiast ustalenia dominacji i pos∏uszeƒstwa
wywo∏uje u psa poczucie zagro˝enia i inne zabur-
zenia behawioralne takie, jak nachalne domaganie
si´ o nagrody. 

Aby uÊwiadomiç w∏aÊcicielowi, ile jego pies przyj-
muje po˝ywienia w postaci smako∏yków i nagród,
pomocne mo˝e okazaç si´ zastosowanie „pojem-
nika na smako∏yki”. Za ka˝dym razem, gdy w∏aÊci-
ciel podaje psu coÊ do jedzenia, powinien jedno-
czeÊnie wrzuciç takà samà iloÊç do przygotowanego
pojemnika. Pod koniec dnia pojemnik na smako∏yki
b´dzie zawiera∏ to wszystko, co pies je poza wy-
znaczonà dziennà dawkà swojej karmy. Wielu w∏a-
Êcicieli z pewnoÊcià zaskoczy ten widok! 
JeÊli jedzenie jest wykorzystywane przez w∏aÊci-
ciela jako nagroda, nale˝y wyjaÊniç, w jaki sposób
schemat sporadycznego nagradzania mo˝e wzmoc-
niç motywacj´ psa, redukujàc ryzyko przekarmiania
(Appleby, 1997a). Schemat przerywanego nagra-
dzania polega na tej samej zasadzie, co „jednor´ki
bandyta”. Zamiast dostawaç pieniàdze z maszyny
za ka˝dym razem, nagroda jest co pi´tnaÊcie lub
dwadzieÊcia pociàgni´ç za dêwigni´ „bandyty”. Po-
dobnie pies powinien dostawaç nagrod´ raz na pi´ç
czy dziesi´ç prawid∏owo wykonanych zadaƒ. Za ka˝-
dym razem, kiedy pies otrzymuje nagrod´, ocze-
kuje, ˝e nast´pnym razem te˝ jà dostanie, dlatego
wcià˝ ch´tnie powtarza zadanie, podobnie jak oso-
ba grajàca wcià˝ pociàga za dêwigni´ „jednor´kie-
go bandyty”!
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Wskazówka: Dobrze jest, ˝eby
w∏aÊciciel zdawa∏ sobie spraw´ ile

po˝ywienia podaje psu ka˝dego dnia.
Za ka˝dym razem kiedy w∏aÊciciel

podaje psu coÊ do jedzenia, powinien
umieÊciç takà samà iloÊç w oddzielnym

pojemniku i sprawdziç jà na koniec
dnia



B) Zmiana zachowania psa
Psy cz´sto „proszà” o jedzenie, a w∏aÊcicielo-
wi jest bardzo trudno oprzeç si´ takim proÊbom.
Na przyk∏ad:

„Reks siedzi przed swoim w∏aÊcicielem i patrzy na nie-
go; k∏adzie ∏ap´ na kolanie swojego pana. W∏aÊciciel
reaguje na takà grzecznà „proÊb´” dajàc psu kawa-
∏ek sera. JeÊli w∏aÊciciel nie zareaguje, pies staje si´
bardziej natarczywy w swoich „proÊbach” i nie pod-
daje si´. Dla Êwi´tego spokoju w∏aÊciciel da w koƒ-
cu psu to, o co prosi∏'.
W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma pu∏ap-
kami.
Po pierwsze, nale˝y przeanalizowaç zachowanie psa
i ustaliç czy rzeczywiÊcie prosi∏ o jedzenie. Po∏o˝e-
nie ∏apy na kolanie w∏aÊciciela mog∏o byç proÊbà o za-
baw´ czy ch´cià zwrócenia uwagi, co zosta∏o b∏´d-
nie zinterpretowane przez w∏aÊciciela i spowodowa∏o
podanie psu smako∏yku. Podanie smako∏yku by∏o ob-
jawem uwagi ze strony w∏aÊciciela i nagrodzenia psa
za k∏adzenie ∏apy. Ka˝de zachowanie psa, które zo-
sta∏o nagrodzone, b´dzie cz´Êciej powtarzane, co
oznacza, ˝e pies nadal b´dzie k∏ad∏ ∏ap´ na kolanie

w∏aÊciciela. 
Poniewa˝ w∏aÊciciel ciàgle b´dzie b∏´dnie interpreto-
wa∏ to zachowanie, b´dzie to swojego rodzaju b∏´d-
ne ko∏o i nagradzanie zostanie utrwalone. Pies dosta-
je smako∏yk po smako∏yku i coraz bardziej prawdopo-
dobne stanie si´, ˝e zacznie tyç. 
Po drugie, nale˝y zrozumieç w jaki sposób tego ro-
dzaju zachowanie mo˝e si´ utrwaliç. Pies uczy si´,
˝e gdy stara si´ zwróciç na siebie uwag´ w∏aÊcicie-
la, zostaje nagrodzony, dlatego rosnà oczekiwania
psa na reakcje w∏aÊciciela tak˝e w innych sytuacjach.
W rezultacie pies staje si´ coraz bardziej natarczywy
i chcàc zwróciç na siebie uwag´ zaczyna szczekaç,
skakaç, czy k∏aÊç ∏ap´ na kolanie swojego psa, a w∏a-
Êciciel starajàc si´ powstrzymaç takie zachowanie,
podaje psu smako∏yk.
Kiedy psy majà nadwag´ najcz´Êciej zaleca si´ w∏a-
Êcicielom odstawienie smako∏yków, ale istnieje ryzy-
ko, ̋ e takie post´powanie spowoduje frustracj´ psa.
Dlatego wa˝ne jest, by zapewniç innà metod´ kon-
taktu zwierz´cia z w∏aÊcicielem. Na przyk∏ad, powin-
no si´ zach´caç w∏aÊcicieli do zabawy, aby poprawiç
wzajemne relacje z psem i do okazywania psu zain-
teresowania, jeÊli pies zaprasza do zabawy. 
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JeÊli lekarz weterynarii zaleca w∏aÊcicielowi pozbawienie go okreÊlonej formy
interakcji z psem, nale˝y jà zastàpiç innà. Na przyk∏ad, mo˝na zach´caç
w∏aÊciciela, by zamiast jedzenia wykorzysta∏ zabaw´ w celu wzmocnienia 

wi´zi z psem



C) Zmiana rytua∏ów zwiàzanych
z podawaniem smako∏yków

Cz´sto zdarza si´, ˝e niezamierzone sytuacje prowa-
dzà do powstania pewnych rytua∏ów zwiàzanych z po-
dawaniem smako∏yków. Te specyficzne sytuacje czy
miejsca zaczynajà kojarzyç si´ psu ze smako∏ykami (np.
powrót w∏aÊciciela z pracy, oglàdanie telewizji, czy sie-
dzenie psa przed szafkà ze smako∏ykami). Po rozpocz´-
ciu terapii odchudzajàcej pies nadal b´dzie oczekiwa∏
nagrody w podobnych sytuacjach, a w∏aÊcicielowi trud-
no b´dzie si´ oprzeç takim przyzwyczajeniom. Warto
jest zwróciç uwag´ w∏aÊciciela na samym poczàtku
terapii i zaproponowaç alternatywne metody, które
zmniejszà poczucie „straty” zarówno u psa, jak i u w∏a-
Êciciela, zwiàzane z brakiem podawania i otrzymywa-
nia nagrody. 
Na przyk∏ad:
• Po powrocie do domu, w∏aÊciciel mo˝e sp´dziç ja-

kiÊ czas g∏askajàc psa lub bawiàc si´ z nim zamiast
podawaç smako∏yk;

• Kiedy w∏aÊciciel oglàda telewizor mo˝e jednocze-
Ênie g∏askaç psa; 

• Kiedy pies siedzi przed szafkà ze smako∏ykami, w∏a-
Êciciel mo˝e ukryç zabawk´ i zach´ciç psa do po-
szukiwania schowanej zabawki.

Po pewnym czasie tak zmieniona sytuacja b´dzie ko-
jarzyç si´ z czymÊ przyjemnym. Nie b´dzie to w praw-
dzie smako∏yk, ale nadal b´dzie to nagroda, zarówno
dla w∏aÊciciela, jak i psa.

D) Relacje pomi´dzy psem 
i w∏aÊcicielem: mit dominacji 

Wi´kszoÊç problemów we wzajemnych relacjach po-
mi´dzy psem i w∏aÊcicielem bierze si´ z poczucia nie-
pewnoÊci i frustracji. Psy potrzebujà konsekwencji
i przewidywalnoÊci, bez tego stajà si´ l´kliwe i czu-
jà si´ zagro˝one. Brak jasnych informacji dotyczàcych
pozycji psa w grupie spo∏ecznej mo˝e wywo∏aç nie-
pewnoÊç, co prowadzi do zachowania, które jest nie-
jako testem wzajemnych relacji pomi´dzy psem i w∏a-
Êcicielem. Przeciwnie, jeÊli pies czuje si´ pewnie
w stosunkach z w∏aÊcicielem i odbiera jasne sygna-
∏y dotyczàce przewodnictwa w∏aÊciciela, mo˝e si´
zrelaksowaç i prawdopodobnie nie spowoduje pro-
blemów behawioralnych w domu (Appleby, 1997b).
Niezb´dne jest, aby wszyscy cz∏onkowie rodziny sto-
sowali jednakowe zasady w post´powaniu z psem.
W∏aÊciciel nie powinien tak˝e wykorzystywaç ˝ad-
nych form konfrontacji w stosunkach z psem.
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Wi´kszoÊç w∏aÊcicieli nie zdaje sobie sprawy, jakà wartoÊç kalorycznà majà
podawane psu smako∏yki



2/ Specyficzna terapia
problemów behawioral-
nych prowadzàcych
do oty∏oÊci

Niektórym problemom behawioralnym towarzyszà
objawy polifagii, co mo˝e przyczyniaç si´ do rozwo-
ju oty∏oÊci podczas, gdy przy innych wyst´puje brak
apetytu (Pageat, 1995). W przypadkach, w których
podejrzewa si´ zaburzenia behawioralne takie, jak de-
presja czy l´k, nale˝y zwróciç si´ do behawiorysty
weterynaryjnego, który mo˝e potwierdziç diagnoz´
i zaleciç odpowiednià terapi´ behawioralnà i farma-
kologicznà.
W przypadku oty∏oÊci nale˝y uwzgl´dniç pewne czyn-
niki behawioralne, w tym:

1. Brak uczucia sytoÊci, jako objaw zaburzeƒ
w relacjach pomi´dzy w∏aÊcicielem i psem. 
JeÊli w∏aÊciciel wykorzystuje jedzenie, jako sposób ko-
munikacji, pies mo˝e staç si´ bardzo ucià˝liwy w do-
maganiu si´ o jedzenie, a nawet agresywny, jeÊli je-
go „proÊby” nie zostanà nagrodzone. Dla u∏atwienia
˝ycia, w∏aÊciciel cz´sto podaje jedzenie za ka˝dym ra-
zem, gdy pies o nie poprosi, co stwarza ryzyko rozwo-
ju oty∏oÊci w efekcie dodatkowej poda˝y karmy. W ta-
kich przypadkach nale˝y przeanalizowaç relacje
pomi´dzy psem i w∏aÊcicielem i jak najszybciej roz-
wiàzaç problemy z wzajemnym porozumiewaniem si´.
Relacje te mo˝na odbudowaç zabawà, pod warun-
kiem, i˝ jest ona w pe∏ni kontrolowana przez w∏aÊci-
ciela.

2. Brak poczucia sytoÊci w przypadku depresji.
W tych przypadkach okresy polifagii przeplatajà si´
z fazami anoreksji. Pies jest ospa∏y i nie wykazuje ini-

cjatywy. Mogà pojawiaç si´ problemy zwiàzane ze
snem- pies sypia wi´cej, ale jest to sen przerywany
z epizodami bardzo gwa∏townych przebudzeƒ, inten-
sywnym szczekaniem czy pobudzeniem. Depresja
mo˝e byç egzo- lub endogenna (Pageat 1995b). Dla-
tego powinno si´ przeprowadziç dok∏adne badanie
kliniczne w poszukiwaniu zaburzeƒ endokrynnych: za-
burzenia behawioralne sà cz´sto pierwszym objawem
chorób takich, jak syndrom Cushing'a i niedoczynnoÊç
tarczycy.

3. Zmiany apetytu w przypadku l´ku.
W przypadku l´ku, szczególnie permanentnego, psy
mogà zaanga˝owaç si´ w czynnoÊci „zast´pcze”. Sà
to spontanicznie wywo∏ywane czynnoÊci ruchowe
w odpowiedzi na sytuacj´ konfliktowà, które zapo-
biegajà pojawieniu si´ reakcji adaptacyjnych. Nie ma-
jà zwiàzku czynnoÊciowego z bodêcem wywo∏ujàcym,
ale ∏agodzà napi´cie emocjonalne powodowane przez
danà sytuacj´ (Pageat 1995c). Konsumpcja pokarmu
mo˝e staç si´ takim zachowaniem zast´pczym
u psów, które cierpià z powodu permanentnego l´-
ku. Dlatego, psy takie sà predysponowane do oty∏o-
Êci. Spo˝ywanie pokarmu dzia∏a uspokajajàco i po-
woduje, ˝e pies zaczyna poszukiwaç karmy. JeÊli
w∏aÊciciel podaje psu jedzenie bez ograniczeƒ, bar-
dzo prawdopodobne jest, ̋ e zwierz´ zacznie przybie-
raç na wadze. Polifagia mo˝e byç zachowaniem przy-
musowym, zwiàzanym z d∏ugotrwa∏ym stresem
(Luescher 2002, Casey 2002).

4. Brak pouczucia sytoÊci w przypadku nadmier-
nej aktywnoÊci.
W zaburzeniach z nadmiernà aktywnoÊcià brak od-
czuwania sytoÊci nie prowadzi do oty∏oÊci, poniewa˝
pies b´dzie wydatkowa∏ mnóstwo energii w postaci
wzmo˝onej aktywnoÊci. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
takie zaburzenia zachowania muszà byç leczone.
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Sytuacje, w których stosowanie smako∏yków jest uzasadnione:

• Dla wzmocnienia odpowiedniego zachowania podczas szkolenia lub terapii behawioralnej
• Jako pomoc przy zmianie stanu emocjonalnego psa 
• Dla oceny stanu emocjonalnego psa: zl´kniony pies nie b´dzie zainteresowany smako∏ykiem
• Dla utworzenia nowych zachowaƒ z wykorzystaniem jedzenia jako „przyn´ty” 

 



3/ Wybór diety i ustalenie
realnego celu

Oty∏oÊç jest stanem chorobowym; podobnie, jak
w przypadku ka˝dej innej choroby, nale˝y wi´c usta-
liç odpowiednià terapi´. Ograniczenie poziomu ener-
gii podczas oraz po zakoƒczeniu terapii dietetycznej
jest kluczem do utrzymania i zachowania prawid∏o-
wej kondycji organizmu (Diez 2002). Najwa˝niejsze
sà jasne informacje dotyczàce proponowanej diety,
metody karmienia oraz iloÊci posi∏ków. Nale˝y tak˝e
ustaliç realne cele: docelowà mas´ cia∏a (idealna wa-
ga) oraz czas jej osiàgni´cia.

A) Dieta. Jakie sà zalecane dawki
oraz ile podawaç posi∏ków?

Wybierajàc diet´, która ma byç przeznaczona do te-
rapii odchudzajàcej nale˝y pami´taç, i˝ powinna si´
ona charakteryzowaç obni˝onà zawartoÊcià energii,
powinna stymulowaç poczucie sytoÊci oraz byç pra-
wid∏owo zbilansowana pod wzgl´dem niezb´dnych
sk∏adników pokarmowych. Lepiej jest, aby utrata ma-
sy cia∏a nast´powa∏a stopniowo i równomiernie
w przeciàgu okreÊlonego czasu ni˝ wprowadzaç bar-
dzo restrykcyjnà diet´, której celem jest szybka utra-
ta wagi. W takiej sytuacji wzrasta bowiem ryzyko na-
wrotu (efekt jo-jo) oraz ryzyko wystàpienia opornoÊci
na diety odchudzajàce w przysz∏oÊci. 

W celu zmniejszenia koncentracji energii niezb´dna
jest dieta niskot∏uszczowa. W pierwszej fazie nale˝y
obliczyç indywidualne zapotrzebowanie psa na ener-
gi´. Dzienne zapotrzebowanie na kalorie wynosi po-
mi´dzy 50 a 85 kcal/kg w odniesieniu do masy cia-
∏a. Takie ró˝nice mo˝na wyjaÊniç stopniem nadwagi,
d∏ugoÊcià stosowania diety oraz p∏cià (dane w∏asne
- Diez). Dowiedziono, i˝ w przypadku samic koniecz-
ne sà ostrzejsze restrykcje (Diez, 2002). Cel, jakim
jest pobudzenie odczuwania sytoÊci mo˝na osiàgnàç
stosujàc diet´ o odpowiednim sk∏adzie oraz zwra-
cajàc uwag´ na iloÊç i sposób podawania posi∏ków. 
Sk∏ad diety przeznaczonej do terapii odchudzajàcej
nadal pozostaje kontrowersyjny. Dieta powinna byç
dobrze zbilansowana i zawieraç odpowiednie iloÊci
witamin i minera∏ów. Celem jej stosowania jest utra-
ta tkanki t∏uszczowej przy zachowaniu masy mi´Ênio-
wej. Nieodpowiednia dieta mo˝e spowodowaç utra-
t´ 10 do 25% masy mi´Êniowej. 
Tradycyjnie zalecane sà karmy bogate w w∏ókno, po-
niewa˝ w∏ókno powoduje uczucie sytoÊci na drodze
wype∏nienia ̋ o∏àdka. Jednak ostatnie badania wyka-
zujà, ̋ e dieta bogata w bia∏ko powoduje lepszà ochro-
n´ tkanki mi´Êniowej i w konsekwencji zachowanie
bezt∏uszczowej masy cia∏a. Badania te muszà byç po-
twierdzone testami przeprowadzonymi na wi´kszej
iloÊci psów (Diez 2002). Kiedy wymagana iloÊç od-
powiedniej diety jest prawid∏owo wyliczona, w∏a-
Êciciele mogà byç zaskoczeni, ̋ e przekracza iloÊç kar-
my, którà pies otrzymywa∏ przed rozpocz´ciem diety
(Burkholder, 1998). To pomo˝e w motywacji w∏aÊci-
cieli do stosowania zaleconej terapii, poniewa˝ nie
b´dà si´ oni martwiç, i˝ ich pies g∏oduje. 
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Personel lecznicy odgrywa
istotnà rol´ w motywacji
w∏aÊciciela oraz w
informowaniu go o nowych
zaleceniach ˝ywieniowych.

© Pascal Helaine

 



Aby u∏atwiç przebieg terapii odchudzajàcej, najlepiej
jest podzieliç zaleconà dziennà dawk´ karmy na trzy,
cztery posi∏ki. Podawanie karmy bogatej w bia∏ko lub
w∏ókno w taki w∏aÊnie sposób pozwala na unikni´cie
gwa∏townego spadku poziomu cukru we krwi (co wy-
wo∏uje uczucie g∏odu). 
Nale˝y uwzgl´dniç wszystkie dodatki, które sà poda-
wane i jeÊli w∏aÊciciel nalega na podawanie smako-
∏yków, trzeba je wliczyç w dziennà dawk´ pokarmo-
wà. Nale˝y te˝ pami´taç o specjalnych dodatkach,
które mogà byç u˝ywane do higieny jamy ustnej (ba-
toniki do ˝ucia), które tak˝e stanowià êród∏o energii! 

B) Jakà diet´ nale˝y wybraç? 

W∏aÊciciele mogà wybieraç pomi´dzy gotowà karmà
a karmà przygotowywanà w domu. Poniewa˝ wielu
w∏aÊcicieli wybiera opcj´ diety „domowej”, pojawia-
jà si´ problemy dotyczàce dok∏adnych informacji
o sk∏adzie diety. Poza tym istnieje prawdopodobieƒ-
stwo, ˝e zawartoÊç kalorii nie b´dzie dostosowana

do wymogów terapii odchudzajàcej. JeÊli w∏aÊciciel
nalega na przygotowywanie posi∏ków domowych, po-
winien wykorzystywaç produkty niskot∏uszczowe oraz
stosowaç dodatek w∏ókna. JednoczeÊnie nale˝y go
uprzedziç, i˝ istnieje ryzyko, ˝e taka dieta b´dzie mniej
skuteczna od komercyjnej diety odchudzajàcej. Nie-
którzy w∏aÊciciele b´dà pytaç czy mogà po prostu po-
dawaç mniej dotychczasowo stosowanej karmy, ale
karmy bytowe ró˝nià si´ sk∏adem od karm wykorzy-
stywanych do terapii oty∏oÊci. Z tych wzgl´dów za-
leca si´ przejÊcie na komercyjna diet´ odchudzajàcà.
Psy stosunkowo ∏atwo przystosowujà si´ do zmian
w ich diecie, ale zaleca si´, by zmiana taka odbywa-
∏a si´ stopniowo, w przeciàgu minimum 3 dni. Po-
czàtkowo, w∏aÊciciel mo˝e mieszaç dotychczasowà
karm´ z nowà. Czasami zdarza si´, ˝e psy odmawia-
jà jedzenia nowej diety lub jedzà bardzo ma∏o. Nale-
˝y jednak przekonaç w∏aÊciciela, aby si´ tym nie zra-
˝a∏. JeÊli bowiem zbyt szybko si´ podda i powróci
do wczeÊniejszej diety, pies nie b´dzie mia∏ „szansy”,
aby przekonaç si´ do nowej karmy.
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?
> Pytanie do Vincent'a Biourge 

Dlaczego diety bogate wbia∏ko sà bardziej skuteczne wkontrolowaniu masy cia∏a?
Istniejà cztery przyczyny:
1/ Diety bogate w bia∏ko pokrywajà zapotrzebowanie psów na bia∏ko, mimo koniecznoÊci dzielenia dawek
na porcje, co jest wymagane przy terapii odchudzajàcej.
2/ Diety takie „chronià” bezt∏uszczowà mas´ cia∏a podczas terapii odchudzajàcej. Obserwacje te zosta∏y
potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez Marianne Diez na Uniwersytecie w Liege w Belgii
(Diez, 2002). W przypadku wykorzystania tradycyjnej diety (o ograniczonej zawartoÊci bia∏ka i wysokim
poziomie w∏ókna) 30% utraty masy cia∏a zwiàzane jest z utratà bia∏ka w porównaniu do 20%
w przypadku diety o wysokim poziomie bia∏ka.
3/ Istniejà dowody, ˝e diety o wysokiej zawartoÊci bia∏ka zapewniajà poczucie sytoÊci, co potwierdzono
w przypadku diet odchudzajàcych dla ludzi (Halton, 2004). W ostatnio przeprowadzonych badaniach
przez firm´ Royal Canin odnotowano podobnà zale˝noÊç u psów. 
4/ Diety o wysokiej zawartoÊci bia∏ka zawierajà mniej kalorii, ni˝ tradycyjne diety stosowane w przypadku
oty∏oÊci. WartoÊç energetyczna karmy oceniana jest jako "energia metaboliczna", ale jedynie "energia
netto" jest rzeczywiÊcie wykorzystywana przez organizm i brana pod uwag´ w bilansie energetycznym.
Bia∏ko ma niskà energi´ netto, poniewa˝ zwierz´ musi "zu˝yç" pewnà iloÊç energii, aby móc wykorzystaç
energi´ ze êród∏a bia∏kowego. Jeden gram bia∏ka i jeden gram skrobi majà takà samà energi´
metabolicznà, ale z jednego grama bia∏ka uzyskiwane jest o 30% mniej energii netto.

Vincent C. Biourge, DVM, PhD,
Diplomate ACVN and ECVCN
Centrum Badaƒ  Royal Canin, 
Aimargues, Francja.

           



C) Jak d∏ugo trwa terapia odchu-
dzajàca?

Zwykle utrata masy cia∏a wynosi od 0.5 do 2% ty-
godniowo, dlatego realny cel to 1% tygodniowo (Mar-
kwell, 1994). Utrata masy cia∏a stanowi obiektyw-
ne kryterium oceny skutecznoÊci terapii. Znajàc
idealnà mas´ cia∏a danego osobnika mo˝na wyliczyç
prawdopodobny czas trwania terapii odchudzajàcej.
To mo˝e okazaç si´ pomocne dla w∏aÊcicieli, którzy
znajàc przybli˝ony czas trwania terapii odchudzajàcej
b´dà lepiej zmotywowani. W trakcie trwania diety
niezb´dne sà regularne wizyty kontrolne i sta∏y kon-
takt z w∏aÊcicielem. Takie post´powanie stanowi nie
tylko okazj´ dla lecznicy do sprzeda˝y odpowiedniej
diety, ale umo˝liwia tak˝e lekarzowi regularne wa-
˝enie psa, ocen´ przebiegu terapii i sprawdzenie wraz
z w∏aÊcicielem, czy wszystko przebiega zgodnie z pla-
nem. JeÊli dzieje si´ inaczej daje mo˝liwoÊç szyb-
kiej reakcji i wprowadzenia odpowiednich zmian. 

4/ Dostosowanie poziomu
wydatkowania energii

Zwi´kszajàc poziom aktywnoÊci fizycznej psa mo˝na
wp∏ywaç na jego metabolizm. Wysi∏ek przyczynia si´
w ten sposób do utraty masy cia∏a i jest skutecz-
nym „narz´dziem” w terapii oty∏oÊci. (Markwell 1994).
Aby jednoczeÊnie zminimalizowaç utrat´ bezt∏uszczo-
wej masy cia∏a, zaleca si´ 20 minut çwiczeƒ dzien-
nie (Diez 2002). Taki poziom aktywnoÊci fizycznej przy-

czynia si´ do utraty masy cia∏a, a szczególnie tkanki
t∏uszczowej. JeÊli natomiast pies ma znacznà nad-
wag´, zbyt du˝y wysi∏ek fizyczny mo˝e mieç powa˝ne
konsekwencje zdrowotne, np. zwi´ksza ryzyko zerwa-
nia wi´zade∏ krzy˝owych. IntensywnoÊç i d∏ugoÊç
trwania çwiczeƒ powinny byç dlatego ustalone dla
ka˝dego psa indywidualnie i powinny byç wprowa-
dzane stopniowo. 
Zabawa stanowi doskona∏à form´ terapii i mo˝e przy-
czyniaç si´ do utraty masy cia∏a nie tylko zwi´ksza-
jàc wydatkowanie energii, ale tak˝e zast´pujàc sma-
ko∏yki, jako nagrod´. Poza aktywnoÊcià fizycznà, nale˝y
psu zapewniç tak˝e „wyzwania” intelektualne, które
b´dà go motywowa∏y do jeszcze wi´kszego wysi∏ku.
Ka˝dy pies jest wyjàtkowy, dlatego wa˝ne jest, aby
zapytaç w∏aÊciciela o czynnoÊci, które motywujà je-
go psa najbardziej.

5/ Zapobieganie nawro-
tom 

Efekt „jo-jo” towarzyszàcy terapii odchudzajàcej jest
bardzo dobrze poznany u ludzi. Na sukces terapii od-
chudzajàcej sk∏ada si´ tak˝e zapobieganie nawrotom
oty∏oÊci. Po zakoƒczeniu stosowania diety nale˝y stop-
niowo zwi´kszaç iloÊç podawanego po˝ywienia. Le-
piej jest pozostaç przy niskokalorycznej diecie, a w∏a-
Êciciele powinni byç zach´cani do dok∏adnego
wyliczania wymaganej dziennej iloÊci karmy i odwa-
˝ania ka˝dej porcji.
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> Terapia: krok po kroku 
1. Motywacja w∏aÊciciela.
2. Ustalenie docelowej masy cia∏a. Nale˝y byç realistà i znaleêç kompromis pomi´dzy wagà idealnà a wagà, która mo˝e byç osiàgni´ta.
3. Wyliczenie dziennego zapotrzebowania na energi´ na podstawie idealnej masy cia∏a oraz wybór odpowiedniej diety. Przedstawienie

dok∏adnych wytycznych dotyczàcych iloÊci potrzebnej karmy. 
4. Zmiana schematu karmienia na 3 - 4 posi∏ki dziennie. 
5. JeÊli w∏aÊciciel chce nadal podawaç smako∏yki mo˝na je, albo uwzgl´dniç w wyliczeniach i zmniejszyç odpowiednio dziennà dawk´

pokarmowà, albo wykorzystaç cz´Êç dziennej dawki pokarmowej, jako nagrod´. W∏aÊciciel mo˝e tak˝e przestaç podawaç smako∏yki
i zastàpiç je innà formà nagradzania, takà jak zabawa.

6. Wyznaczenie przybli˝onego czasu potrzebnego do osiàgni´cia idealnej masy cia∏a. Jest to bardzo wa˝na informacja dla w∏aÊciciela. 
7. Ustalenie regularnych wizyt kontrolnych w celu sprawdzenia skutecznoÊci diety i dalszej motywacji w∏aÊciciela lub, jeÊli to konieczne,

zmiany diety. Poczàtkowo, kontrole powinny odbywaç si´ raz w miesiàcu.
8. JeÊli oczekiwane rezultaty nie zostanà osiàgni´te, nale˝y ponownie wyznaczyç cel i nadal motywowaç w∏aÊciciela. Bardzo trudne

mo˝e okazaç si´ wprowadzenie zmian niezb´dnych do utraty masy cia∏a. Nigdy natomiast nie powinno si´ obwiniaç w∏aÊciciela za ja-
kiekolwiek niepowodzenia.

//

> Przypadek kliniczny: rola cz∏owieka w leczeniu oty∏oÊci psa 
Jimmy mieszka ze swoimi w∏aÊcicielami (obojgiem w wieku 45 lat). Pan jest kierowcà ci´˝arówek i regu-
larnie wyje˝d˝a na kilka dni. Pani pracuje na pó∏ etatu. Jimmy wa˝y 11, 20 kg, czyli 2 kg ponad idealnà
mas´ cia∏a. Nie wykazuje ˝adnych problemów medycznych. Je dwa posi∏ki dziennie, dostaje suchà kar-
m´ i resztki ze sto∏u w∏aÊcicieli. Z wywiadu wiadomo, ˝e w∏aÊciciel tak˝e ma pewne problemy z nadwa-
gà i podjada w ciàgu dnia. Jimmy wykorzystuje to i zawsze dostaje coÊ, kiedy prosi o jedzenie. W∏aÊci-
cielka nie wie ile w sumie jedzenia  dostaje Jimmy. PodejÊcie obu w∏aÊcicieli do psa ró˝ni si´. Na przy-
k∏ad, Pan pozwala Jimmiemu wchodziç na fotel, a Pani tego nie lubi. Pan poddaje si´ ka˝dej próbie zwró-
cenia na siebie uwagi psa i kiedy oglàda telewizj´, Jimmy jest razem z nim. Pani z kolei lubi chodziç
z Jimmy'm na spacery. 

W celu poradzenia sobie z problemem nadwagi Jimmy’ego zasugerowano Panu, aby nie podawa∏ tak
cz´sto smako∏yków psu. Poniewa˝ w∏aÊcicielowi bardzo trudno by∏o zrezygnowaç z dokarmiania psa,
smako∏yki zastàpiono karmà, która by∏a podawana, jako nagroda. Zasugerowano tak˝e, aby smako∏yków
tych w∏aÊciciel nie podawa∏ z r´ki, ale rzuca∏ je tak, aby Jimmy musia∏ wstaç i je odnaleêç. W∏aÊciciel
mia∏ tak˝e ukrywaç smako∏yki, co zmusza∏o Jimmy'ego do pewnego wysi∏ku. Poza zmianà zasad post´-
powania i traktowania Jimmy'ego, lekarz weterynarii zaleci∏ tak˝e komercyjnà diet´ odchudzajàcà i uczuli∏
w∏aÊcicielk´, aby ÊciÊle przestrzega∏a zaleconych dziennych dawek karmy. W∏aÊcicielka zwi´kszy∏a tak˝e
poziom aktywnoÊci fizycznej psa, zabierajàc go cz´Êciej na spacery i wi´cej si´ z nim bawiàc. Pierwsze
badania kontrolne wykonano po oko∏o miesiàcu - Jimmy do tego czasu schud∏ o 300g. W∏aÊcicielka sto-
sowa∏a si´ ÊciÊle do wszystkich zaleceƒ, co znacznie trudniej przychodzi∏o w∏aÊcicielowi. 

Jimmy -  7 - letni, nie kastrowany
szkocki terier.

©
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5. Motywowanie klienta

Wst´p
W przypadku cz∏owieka wiadomo, ̋ e przepisanie sa-
mej diety odchudzajàcej nie spowoduje znacznego
spadku masy cia∏a. Konieczne sà tak˝e zmiany stylu
˝ycia, jeÊli zale˝y nam na powodzeniu jakiegokolwiek
programu dietetycznego. Analogicznie, skuteczna te-
rapia odchudzajàca u psa wymaga zmiany trybu ˝y-
cia, co z kolei zale˝y od du˝ego stopnia samodyscy-
pliny i poÊwi´cenia ze strony w∏aÊciciela. Konieczne
b´dzie wyeliminowanie wielu rytua∏ów zwiàzanych
z wzajemnymi relacjami pomi´dzy w∏aÊcicielem
i psem, i w wielu przypadkach zrezygnowanie z do-
karmiania, co sprawia przyjemnoÊç zarówno psu, jak
i w∏aÊcicielowi. Aby terapia odchudzajàca zakoƒczy-
∏a si´ sukcesem, konieczne jest zaanga˝owanie i od-
powiednia motywacja w∏aÊciciela oraz wsparcie ze
strony lekarza weterynarii. Proces kszta∏towania mo-
tywacji zosta∏ opisany przez Diclementé i Prochaska
(1984) i podzielony na kilka etapów. Od momentu
identyfikacji problemu do punktu, w którym przepro-
wadza si´ dzia∏ania majàce na celu jego rozwiàzanie,

nale˝y przejÊç pewnà drog´, co mo˝na zilustrowaç
wykorzystujàc przyk∏ad w∏aÊciciela oty∏ego psa.

1/ Rozwa˝ania wst´pne

W pierwszej fazie w∏aÊciciel nie sàdzi, ˝e jego pies
ma nadwag´ lub jeÊli nawet uznaje, ˝e tak jest, nie
widzi w tym problemu. Zadaniem lekarza weteryna-
rii na tym etapie procesu motywacyjnego jest zwró-
cenie uwagi w∏aÊciciela na ten problem. Wykorzystu-
jàc takie komentarze jak: „Reks przybra∏ 3 kg w ciàgu
ostatnich dwóch miesi´cy, co stanowi 20% jego po-
przedniej wagi”; lub „O, Tina naprawd´ przyty∏a
od ostatniej wizyty, pewnie szybciej si´ m´czy”, le-
karz weterynarii stara si´ pomóc w∏aÊcicielowi ziden-
tyfikowaç problem. Etap ten mo˝e trwaç jednak d∏u˝-
szy czas i doprowadziç do konkretnych wniosków
dopiero wówczas, gdy w∏aÊciciel zauwa˝y, ˝e jego
pies jest oty∏y i uzna, ˝e problem ten musi byç roz-
wiàzany.

> Streszczenie
Stwierdzenie u psa oty∏oÊci i zalecenie mu odpowiedniej diety jest stosunkowo proste. Ca∏a trudnoÊç
polega na tym, aby w∏aÊciciel zechcia∏ wprowadziç niezb´dne zmiany w ˝ywieniu i trybie ˝ycia zwie-
rz´cia. Tymczasem ka˝da sugerowana zmiana budzi opór i ˝eby zosta∏a ona wprowadzona w∏aÊciciel
musi mieç odpowiednià motywacj´. Kszta∏towanie si´ tej motywacji przebiega w kilku etapach. Aby
kuracja odchudzajàca by∏a skuteczna, lekarz weterynarii musi przy ka˝dej wizycie rozpoznaç etap
motywacji, na którym znajduje si´ aktualnie w∏aÊciciel i dostosowaç do niego argumenty u˝ywane
w rozmowie, a tak˝e zalecenia dotyczàce terapii. Nale˝y byç tak˝e przygotowanym na opór ze strony
w∏aÊciciela, który mo˝e objawiaç si´ wàtpliwoÊciami i niech´cià do proponowanych rozwiàzaƒ, oraz
byç gotowym do natychmiastowej, odpowiedniej reakcji. Cz´sto bardzo pomocne dla lekarza okazujà
si´ specjalne kursy poÊwi´cone sposobom motywacji klienta. Z ca∏à pewnoÊcià powinien on nato-
miast Êledziç proces motywacji w∏aÊciciela, etap po etapie, i pami´taç, ˝e ka˝dy z tych etapów jest
bardzo istotny. Przeoczenie jednego lub kliku etapów b´dzie niekorzystne dla ca∏ego procesu.

          



2/ Rozwa˝ania zasadnicze

W drugiej fazie procesu zmian, w∏aÊciciel uÊwiada-
mia sobie, ˝e jego pies jest oty∏y, co ma niekorzyst-
ny wp∏yw na stan jego zdrowia. W∏aÊciciel przecho-
dzi proces uÊwiadomienia sobie problemu
i rozwa˝ania mo˝liwych sposobów jego rozwiàzania.
Aby zapobiec cofni´ciu si´ do poprzedniej fazy, lekarz
weterynarii musi przekonaç w∏aÊciciela, ˝e oty∏oÊç
jest szkodliwa, a utrata masy cia∏a poprawi samopo-
czucie i stan zdrowia psa. 

3/ Planowanie i przygoto-
wania do zmian

Trzecia faza polega na opracowaniu planu rozwiàza-
nia problemu. Na tym etapie w∏aÊciciele muszà do-
wiedzieç si´, co mogà zmieniç w kwestii ˝ywienia
i post´powania z psem, uwzgl´dniajàc rozwiàzania
najpraktyczniejsze i naj∏atwiejsze do zaakceptowania
przez w∏aÊciciela.

4/ Dzia∏anie

Czwarta faza dotyczy dzia∏ania, a w przypadku w∏a-
Êciciela oty∏ego psa b´dzie to czas podejmowania
dzia∏aƒ, które doprowadzà do utraty masy cia∏a ich
psa. Jest to najtrudniejsza do osiàgni´cia faza, któ-
ra wymaga du˝o dyscypliny. Ostateczna nagroda
za przestrzeganie wszystkich ustalonych dzia∏aƒ w po-
staci osiàgni´cia docelowej masy cia∏a, jest nadal od-
leg∏a. Z drugiej strony przerwanie diety na tym eta-
pie stanowi du˝à ulg´, zarówno dla psa, jak
i w∏aÊciciela. Dlatego przez ca∏y czas konieczne jest
wspieranie w∏aÊciciela. W∏aÊciciel nie powinien ni-
gdy byç obwiniany za brak sukcesu, a nawet najmniej-
szy spadek masy cia∏a psa powinien byç chwalony.

5/ Podtrzymywanie 
dzia∏ania

Aby dzia∏ania przynios∏y oczekiwane rezultaty, wa˝ne
jest przestrzeganie ustalonych zasad. W przypadku
terapii oty∏ego psa nale˝y pami´taç, ze proces odchu-
dzania jest procesem d∏ugotrwa∏ym. Na tym etapie,
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a. Punkty oznaczajàce koniecznoÊç zweryfikowania ustalonego planu: utrata masy cia∏a jest zbyt wolna
b. Punkty oznaczajàce koniecznoÊç zweryfikowania ustalonego planu: utrata masy cia∏a jest zbyt szybka

50 kg

40kg

b

a

a

1% spadek

3%
spadek

Utrata masy cia∏a powinna wynosiç od 1% do 3% tygodniowo

kilogramy

Tygodnie

                  



lekarz weterynarii powinien przedstawiç w∏aÊcicielo-
wi informacje, które b´dà pomocne w osiàgni´ciu wy-
znaczonej masy cia∏a. Nie nale˝y przy tym dà˝yç
do przyspieszenia procesu czy wywieraç jakikolwiek
nacisk na w∏aÊciciela.

6/ Nawrót problemu

Nawrót problemu oznacza cofni´cie procesu do wcze-
Êniejszej fazy, co mo˝e nastàpiç w ka˝dym momen-
cie opisywanego procesu. Nierzadko zdarza si´, ˝e
psy powracajà do swojej wczeÊniejszej masy cia∏a.
Je˝eli tak si´ stanie nale˝y poszukaç bardziej prak-
tycznego i ∏atwiejszego dla w∏aÊciciela rozwiàzania.
Nawroty sà g∏ównie wynikiem takiego programu re-
dukcji masy cia∏a, który w praktyce okazuje si´ byç
„niewygodny” dla w∏aÊciciela lub te˝ programu, któ-
ry w∏aÊciciel traktuje, jako przykry obowiàzek. W przy-
padku leczenia oty∏oÊci, najcz´Êciej spotykane pro-
blemy, które prowadzà do nawrotów to osiàganie
docelowej masy cia∏a zbyt szybko i pozostawienie
w∏aÊcicielowi zbyt ma∏o czasu na wprowadzenie istot-
nych zmian dotyczàcych codziennych zwyczajów, za-
równo ich samych, jak i ich psa.

Ka˝dy cz∏owiek próbujàc wprowadziç zmiany w swo-
im ˝yciu, musi przejÊç przez omówione powy˝ej eta-
py. Nie mo˝liwe jest przejÊcie z jednej fazy do drugiej,

nie przestrzegajàc okreÊlonej kolejnoÊci, a w∏aÊcicie-
le, którzy nie sà jeszcze Êwiadomi problemu nie b´-
dà w stanie odnaleêç rozwiàzania i stosowaç si´
do ustalonych zasad. Ka˝da zmiana wymaga du˝ego
wysi∏ku i zawsze nale˝y stawiç czo∏o oporowi powsta-
∏emu w obliczu zasugerowanych zmian. Na przyk∏ad,
w∏aÊciciel mo˝e wierzyç lekarzowi weterynarii, który
twierdzi, ̋ e jego pies jest zbyt gruby i ˝e jest to szko-
dliwe dla zdrowia. Jednak ten sam w∏aÊciciel mo˝e
równoczeÊnie nie zechcieç zaprzestaç podawania
smako∏yków i mo˝e stawiaç opór sugestiom dotyczà-
cym wprowadzenia specjalnej diety dla psa. JeÊli le-
karz weterynarii mimo to zaleci w tym momencie die-
t´ odchudzajàcà, ma∏o prawdopodobne jest, aby pies
cokolwiek schud∏, a w∏aÊciciel, który nie zastosowa∏
si´ do zaleceƒ mo˝e popaÊç w konflikt z lekarzem we-
terynarii. JeÊli taki scenariusz b´dzie mia∏ miejsce,
w∏aÊciciel cz´sto b´dzie wola∏ zaprzeczyç istnieniu
jakiegokolwiek problemu ni˝ rozpoczàç wspó∏prac´
z lekarzem. W celu rozwiàzania tej sytuacji i podnie-
sienia motywacji do wprowadzenia zmian, koniecz-
na b´dzie identyfikacja fazy procesu, w której aktual-
nie znajduje si´ w∏aÊciciel. Po jej ustaleniu, lekarz
weterynarii mo˝e zaczàç wprowadzaç odpowiednie
argumenty i informacje stosowne do danej fazy pro-
cesu. JeÊli spróbujemy „przeskoczyç” któràkolwiek
faz´, w∏aÊciciel nie b´dzie chcia∏ wspó∏pracowaç.
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Podczas fazy utrzymania masy cia∏a, dopuszczalne sà nieznaczne wahania wagi

40

kilogramy
Linia idealnej wagi

Tygodnie
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Faza Reakcja lekarza weterynarii

Rozwa˝ania wst´pne
Nie zdajemy sobie sprawy  Przedstawiç w∏aÊcicielowi problem, podkreÊliç jego powag´ 
z istnienia problemu i mo˝liwe konsekwencje 

Rozwa˝ania zasadnicze
Zdajemy sobie spraw  ́z istnienia Utwierdziç w∏aÊciciela o negatywnym wp∏ywie na 
problemu i staramy sí  go przemyÊleç stan zdrowia psa oraz przekonaç o korzyÊciach p∏ynàcych ze zmian 

Planowanie i przygo- Nale˝y zaproponowaç w∏aÊcicielowi zmiany, które b´dà proste
towanie do zmian i ∏atwe w zastosowaniu  

Dzia∏anie Nale˝y zaoferowaç wsparcie i zapewniç, ˝e nie b´dziemy winiç  
w∏aÊciciela za niepowodzenie

Podtrzymywanie Przedstawiç informacje ogólne dotyczàce mo˝liwych rozwiàzaƒ,
dzia∏ania ale nie wywieraç presji na w∏aÊcicielu

Nawrót problemu Nale˝y przedstawiç rozwiàzania, które sà bardziej praktyczne 
i dlatego ∏atwiej je w∏aÊcicielowi zaakceptowaç

JeÊli b´dziesz chcia∏ „przeskoczyç” któràkolwiek faz´ w procesie motywacji,
przegrasz!

© Edouard Cellura
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Ko∏o Diclemente i Prochaska 

powrót powrót

powrót

powrót
START

powrót

utrzymanie
wagi

rozwa˝ania 
wst´pne

rozwa˝ania 
zasadnicze

planowanie

dzia∏anie

Rozwa˝ania wst´pne

Co mo˝e zrobiç lekarz weterynarii:
• Poprosiç w∏aÊciciela o wybór jednej z sylwetek na przedstawionym schemacie, najbardziej zbli˝onej 

do sylwetki jego psa
• Zapytaç w∏aÊciciela, czy zauwa˝y∏ jakiekolwiek zmiany w aktywnoÊci psa
• Poprosiç w∏aÊciciela o porównanie swojego psa do innych psów i o komentarz dotyczàcy jego kondycji
• Porównaç wybranà przez w∏aÊciciela sylwetk´ z sylwetkà idealnà  
• Porównaç aktualnà mas´ cia∏a psa z wagà zapisanà podczas wczeÊniejszej wizyty
• Przedstawiç procentowo zmiany i wyjaÊniç jej znaczenie dla ludzi.
• Poprosiç w∏aÊciciela, by szczegó∏owo omówi∏ aktualnà diet´ psa

Mo˝liwy opór ze strony w∏aÊciciela
“Jest zima - to normalne, ˝e pies jest grubszy”
“Pies jest po zabiegu sterylizacji”
“To jest Labrador”
“Nie lubi wychodziç na spacery”
“Boi si´ samochodów”
“To przez bujnà sierÊç”
“To zaledwie jeden-dwa kilogramy”
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Rozwa˝ania zasadnicze

Co mo˝e zrobiç lekarz weterynarii:
• Zawstydziç w∏aÊciciela oty∏oÊcià psa i przekonaç go do przejÊcia do fazy trzeciej
• Opisaç konsekwencje medyczne oty∏oÊci - wykorzystaç wykresy dla zilustrowania anatomii oty∏ego

psa
• Porównaç sytuacj´ do palenia papierosów przez ludzi - przedstawiç koncepcj´ odczuwania przyjem-

noÊci w danym momencie, co b´dzie mia∏o zgubne skutki w przysz∏oÊci
• Znaleêç coÊ, do czego w∏aÊciciel mo˝e si´ odnieÊç, np. ograniczonà aktywnoÊç fizycznà, zagro˝enie

dla uk∏adu krwionoÊnego, etc.
• Porównaç oty∏oÊç psa ze stanem zdrowia cz∏owieka
• Porównaç z kondycjà w∏aÊciciela, jeÊli w∏aÊciciel sam wspomina, ˝e ma nadwag´. Mo˝na u˝yç sfor-

mu∏owania „Wie Pan/Pani, jak trudna jest walka z oty∏oÊcià”.
• Przedstawiç potencjalne skutki medyczne

Mo˝liwy opór ze strony w∏aÊciciela
> Brak zaufania do lekarza weterynarii
> Brak wiary w potencjalne konsekwencje oty∏oÊci
> Przekonanie, ˝e pies jest szcz´Êliwy, taki jaki jest
> Porównywanie psa z w∏asnà osobà.
> Wspominanie poprzedniego psa i twierdzenie, ˝e ˝y∏ d∏ugo mimo, i˝ by∏ gruby
> Niech´ç w zaakceptowaniu faktu, i˝ sytuacja dotyczàca mo˝liwych konsekwencji i ryzyka

jest taka sama u psów i u ludzi.

Planowanie i przygotowanie zmian 

Co mo˝e zrobiç lekarz weterynarii:
• Przedstawiç praktyczny plan terapii
• Ustalony plan wprowadzaç stopniowo
• Pozwoliç na podawanie smako∏yków
• Pokazaç w∏aÊcicielowi próbk´ krwi z t∏uszczem!
• Bardzo precyzyjnie przedstawiç cel, czas i metody osiàgni´cia wyznaczonego celu 

Mo˝liwy opór ze strony w∏aÊciciela
> Obiekcje dotyczàce terapii odchudzajàcej: “pies nie b´dzie lubi∏ tej karmy”, „pies b´dzie

nieszcz´Êliwy”, „mam dwa psy”, etc.
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Dzia∏anie

Co mo˝e zrobiç lekarz weterynarii:
• Ustaliç realny cel
• Przejrzeç wykres dotyczàcy procentowej utraty wagi
• Ustaliç, jakie smako∏yki mogà byç podawane i w jakich sytuacjach
• Uprzedziç o mo˝liwoÊci niepowodzenia lub o mo˝liwoÊci cz´Êciowego braku sukcesu
• Ustaliç precyzyjny program dalszego post´powania
• Przypomnieç w∏aÊcicielowi cel oraz przyczyny, dla których warto do niego dà˝yç
• Chwaliç w∏aÊciciela za nawet najmniejsze osiàgni´cia

Mo˝liwy opór ze strony w∏aÊciciela
> “Ile to b´dzie kosztowa∏o?”
> “Dlaczego mój pies jest taki nieszcz´Êliwy?”

Podtrzymywanie dzia∏ania

Co mo˝e zrobiç lekarz weterynarii:
• Pomóc w∏aÊcicielowi w utrzymaniu stanu równowagi masy cia∏a ich psa
• Ustaliç realne i przynoszàce korzyÊci cele, jakimi sà utrzymanie masy cia∏a, odpowiedni tryb ˝ycia oraz pra-

wid∏owe relacje pomi´dzy psem a w∏aÊcicielem
• Zaakceptowaç mo˝liwoÊç wystàpienia efektu jo-jo mieszczàcego si´ we wczeÊniej ustalonych granicach

Mo˝liwy opór ze strony w∏aÊciciela
> W∏aÊciciel jest zadowolony z post´pów i wyczuwalny jest opór, co do dalszego wysi∏ku.
> Powszechne sà komentarze w rodzaju “to ju˝ koniec”.

JeÊli napotkasz si´ na opór 
ze strony w∏aÊciciela, unikaj
reakcji na ka˝dy komentarz 
z jego strony - to jak gra 
w ping-ponga z klientem, 
który nie pozwoli ci iÊç dalej. 

Gettyim
ages ®
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6. Mity i najcz´Êciej 
zadawane pytania

1/ Obalanie powszech-
nych mitów

A) „Nale˝y regularnie zabieraç
psu jedzenie tak, aby móc bez
problemu odebraç mu misk´”

Istnieje powszechne przekonanie, ˝e regularne od-
bieranie psu miski podczas jego posi∏ku uczy go ak-
ceptacji prawa w∏aÊciciela do zabierania po˝ywienia,
co powstrzyma go od agresywnego zachowania pod-
czas jedzenia. Niestety takie post´powanie podwa-
˝a zaufanie psa do w∏aÊciciela i raczej zwi´kszy ryzy-
ko wystàpienia agresji zwiàzanej z jedzeniem, ni˝ jà
ograniczy. Regularne odbieranie psu miski mo˝e wzbu-
dziç niepokój, poniewa˝ pies nigdy nie wie kiedy ktoÊ
mo˝e mu przeszkodziç. Dla wielu psów tak nieprze-
widywalne zachowanie dotyczàce dost´pu do po˝y-
wienia mo˝e doprowadziç do nerwowego zachowa-
nia tak˝e w innych sytuacjach. Agresja zwiàzana
z obronà êród∏a po˝ywienia nie zawsze jest spekta-
kularna. Czasami pies jedynie warczy, kiedy zbli˝a si´
cz∏owiek. Jednak, jeÊli karma w misce jest szczegól-
nie „wartoÊciowa”, agresja mo˝e ulec wzmocnieniu

i pies zaczyna wykazywaç objawy konfrontacji fizycz-
nej.

Brak jest dowodów potwierdzajàcych mit, ˝e pies
uwa˝a si´ za osobnika dominujacego, kiedy broni
swojego jedzenia. Pewna grupa psów o okreÊlonych
cechach osobowoÊci wykazuje zachowanie defen-
sywne w obecnoÊci miski z jedzeniem (Appleby
1997a). W Êrodowisku naturalnym lub w grupie psów
zdzicza∏ych, mo˝na czasami zaobserwowaç, i˝ osob-
niki wy˝ej usytuowane w hierarchii czekajà cierpliwie
podczas, gdy ni˝ej usytuowane osobniki jedzà. Mo-
˝e si´ tak˝e zdarzyç sytuacja, ˝e osobniki podporzàd-
kowane b´dà broniç po˝ywienia przed osobnikami
dominujàcymi. Dlatego zabieranie psu miski podczas
jedzenia nie ma wyjaÊnienia w zachowaniu spo∏ecz-
nym psów.

Obrona jedzenia jest zachowaniem instynktownym,
ale ze wzgl´du na potencjalne niebezpieczeƒstwo
zwiàzane z udomowieniem, nale˝y podjàç kroki, by
nauczyç psy towarzyszàce, ˝e takie zachowanie nie
jest konieczne. (Appleby 1997b).

Aby to osiàgnàç, w∏aÊciciele powinni zbli˝aç si´
do szczeni´cia podczas jedzenia i dodawaç nieco kar-

> Streszczenie

Istnieje wiele mitów krà˝àcych wokó∏ metod ˝ywienia psów. Niektóre z nich wynikajà z b∏´dnej
interpretacji zachowania psów lub z nieuzasadnionych przekonaƒ w∏aÊcicieli dotyczàcych ich relacji ze
zwierz´ciem. Wiele z tych b∏´dnych przekonaƒ jest przyczynà problemów z komunikacjà pomi´dzy
naszymi dwoma gatunkami, a w niektórych przypadkach mo˝e prowadziç do rozwoju oty∏oÊci u psów.
Obalajàc te mity mo˝na poprawiç wzajemne relacje pomi´dzy cz∏owiekiem i jego zwierz´ciem oraz
zapobiegaç rozwojowi oty∏oÊci w populacji psów towarzyszàcych. 

         



my do miski. W ten sposób szczeni´ zaczyna koja-
rzyç zbli˝anie w∏aÊciciela z przyjemnoÊcià i nagrodà.
To pomo˝e tak˝e w nauce komendy „siad” podczas,
gdy w∏aÊciciel zbli˝a si´ do miski i pozwoli na podnie-
sienie miski z pod∏ogi zanim w∏aÊciciel doda smako-
∏yk i odstawi misk´ z powrotem. Nauczy to szczeni´,
˝e próba odebrania miski wcale nie jest zagro˝eniem.
JeÊli w domu sà dzieci, nale˝y im wyt∏umaczyç, ˝e
nigdy nie powinny zbli˝aç si´ do psa, kiedy je. 

JeÊli u doros∏ego psa wyst´pujà ju˝ problemy z agre-
sjà dotyczàcà jedzenia, natychmiastowym rozwiàza-
niem jest zapewnienie psu spokoju podczas posi∏ku,
demonstrujàc w ten sposób, ˝e jedzenie nie jest ju˝
zagro˝one. Jednak konieczne b´dzie rozwiàzanie d∏u-
goterminowe, dlatego powinno si´ zaleciç w∏aÊcicie-
lom zwrócenie si´ o pomoc do profesjonalisty, który
wprowadzi odpowiedni program szkolenia psa, ma-
jàcy na celu zmian´ jego zachowania.
. 
B) „W∏aÊciciel powinien zawsze
jeÊç przed psem”
Kiedy wilki zdobywajà ofiar´, zwykle najpierw jedzà
osobniki zajmujàce wy˝szà pozycj´ w hierarchii (do-
minujàce), natomiast osobniki o ni˝szym statusie
w grupie jedzà po nich. Dost´p do jedzenia uwa˝a-

ny jest za przywilej. Zgodnie z tà teorià powsta∏ mit,
˝e w∏aÊciciele muszà jeÊç zanim nakarmià psa, w ce-
lu zaznaczenia swojej dominacji. Sugeruje si´, ̋ e „te-
rapia” w przypadku problemów z ustaleniem hierar-
chii powinna nakazywaç w∏ascicielowi, ˝eby karmi∏
psa wy∏àcznie po skoƒczeniu jedzenia przez rodzin´
czy goÊci.
Jednak w rzeczywistoÊci nie jest to takie proste.
OczywiÊcie dobrze jest, by relacje pomi´dzy psem
a cz∏owiekiem kierowane by∏y przez okreÊlone zasa-
dy, podobnie jak stosunki mi´dzy rodzicami a dzieç-
mi. Dotyczy to mi´dzy innymi, kolejnoÊci dost´pu
do jedzenia, chocia˝ to raczej konsekwencja w sto-
sowaniu okreÊlonych zasad, ni˝ same zasady popra-
wiajà wzajemne relacje mi´dzy psem a w∏aÊcicielem
i sprawiajà, ˝e dom jest bezpiecznym miejscem dla
wszystkich.
Po˝ywienie, opieka czy wygodne miejsce do spania
sà wa˝ne dla psa i mogà byç okreÊlone, jako dobra
lub przywileje. Wa˝noÊç ka˝dego z tych dóbr zale˝eç
b´dzie od wielu czynników, a ka˝dy pies musi byç po-
strzegany, jako indywidualny osobnik.
Na przyk∏ad, niektóre psy nie przywiàzujà du˝ej wa-
gi do jedzenia, jako dobra, ale b´dà si´ bardzo sta-
ra∏y zwróciç na siebie uwag´ cz∏owieka czy zach´-
caç go do zabaw. 
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Sta∏e odbieranie psu miski z karmà
spowoduje, ˝e stanie si´ on podejrzliwy,

gdy w∏aÊciciel b´dzie obecny podczas
jedzenia i mo˝e doprowadziç do

wystàpienia reakcji obronnej

      



JeÊli dost´p do dóbr jest konsekwentnie kontrolowa-
ny przez w∏aÊciciela, psy mogà si´ nauczyç dostrze-
gaç sygna∏y, które b´dà dla nich informacjà, ̋ e dobra
b´dà wkrótce dost´pne. To pozwala psu przewidzieç,
kiedy dobra sà dost´pne i zmniejsza koniecznoÊç wy-
kazywania postawy zwracania na siebie uwagi czy
˝àdania, które majà na celu zdobycie dost´pu do dóbr
przy kolejnej okazji.
Kiedy pies po raz pierwszy przybywa do nowego do-
mu, wa˝ne jest, by w∏aÊciciel zadecydowa∏ o zasa-
dach, które b´dà obowiàzywa∏y i ˝eby wszyscy cz∏on-
kowie rodziny byli zaanga˝owani w ustalanie tych
zasad. Konsekwentne post´powanie wszystkich
cz∏onków rodziny b´dzie bardzo wa˝ne dla zapewnie-
nia psu poczucia bezpieczeƒstwa w nowym Êrodo-
wisku.
Poniewa˝ po˝ywienie jest wa˝nym dobrem dla wi´k-
szoÊci psów, dobrze jest ustaliç zasady, kiedy pokarm
jest dla psa dost´pny i stworzenie jasnych sygna∏ów
wskazujàcych na dost´pnoÊç tego dobra. Psy mogà
czuç si´ bardzo zagubione, kiedy w∏aÊciciele czasa-
mi reagujà na ich dopominanie si´ o jedzenie poda-
jàc im smako∏yki, a innym razem ka˝à je za dok∏adnie
takie samo zachowanie. To nieprzewidywalne zacho-
wanie ze strony w∏aÊciciela mo˝e prowadziç do wie-
lu problemów u psa takich, jak niepokój, niepewnoÊç
czy frustracja, co z kolei mo˝e doprowadziç do kon-
frontacji i agresji.
JeÊli rodzina wierzy w ten mit i karmi psa zawsze
po w∏asnym posi∏ku, ale jednoczeÊnie nie wprowa-
dza sta∏ych zasad dotyczàcych innych sytuacji, ma-
∏o prawdopodobne jest, ˝e stosowanie tej jednej za-
sady wp∏ynie znaczàco na relacje z psem. Z drugiej
strony, jeÊli rodzina ustali, ̋ e pies je przed ca∏à rodzi-
nà, ale jednoczeÊnie przestrzega konsekwentnie za-
sad dotyczàcych wspó∏˝ycia rodziny z psem oraz ja-
sno ustali, ˝e karma jest dost´pna tylko w misce
i nigdy nie b´dzie podawana w odpowiedzi na „˝e-
branie”, relacje mi´dzy psem i w∏aÊcicielem ulegnà
znacznej poprawie.

C) „W celu motywowania psa na-
le˝y podaç mu bardzo smacznà
nagrod´”
Istnieje szko∏a, wed∏ug której psy powinny reagowaç
na polecenia z poczucia szacunku do swojego w∏a-

Êciciela, a nie z powodu smakowitej nagrody. Taka
teoria powoduje, ̋ e podczas szkolenia niech´tnie wy-
korzystuje si´ smako∏yki, w zamian opierajàc si´
na systemie karania za niepo˝àdane zachowania, co
ma uzmys∏owiç psu, jak powinien si´ zachowywaç.
Jednak w ciàgu ostatnich lat te poglàdy uleg∏y zmia-
nie w kierunku bardziej pozytywnych metod szkole-
nia psów, które opierajà si´ na nagradzaniu psa po od-
powiednim zachowaniu i ignorowaniu ich, kiedy
zachowanie by∏o nieprawid∏owe. Z ca∏à pewnoÊcià
jest to zmiana pozytywna, ale istnieje pewnego stop-
nia brak zrozumienia dotyczàcy roli po˝ywienia w pro-
cesie szkolenia, który objawia si´ tym, i˝ w∏aÊciciel
przekonany jest, ˝e nic poza smako∏ykiem nie mo˝e
byç wystarczajàcà nagrodà dla psa za poprawnie wy-
konane zadanie.
Wiele psów mo˝na zmotywowaç pokarmem, ale nie
jest to jedyna nagroda. Dlatego dobrze jest zastano-
wiç si´ nad innymi sposobami nagradzania psa za od-
powiednie zachowanie. Okazanie uwagi czy zabawa
to skuteczne nagrody dla wielu psów, ale nale˝y pa-
mi´taç, ˝e ka˝dy pies jest inny i to, co sprawdza si´
u jednego, nie b´dzie dobre dla drugiego. Dlatego
w∏aÊciciele muszà sami próbowaç, jaki jest najsku-
teczniejszy sposób nagradzania ich psa. 
Nawet, jeÊli pokarm wydaje si´ jedynà rzeczà, na któ-
rà pies zareaguje, nale˝y stopniowaç nagrody, za-
le˝nie od stopnia trudnoÊci zadania. W wi´kszoÊci
przypadków w procesie szkolenia, nagroda w po-
staci codziennie stosowanej karmy b´dzie wystar-
czajàca, aby wzmocniç i utrwaliç odpowiednie zacho-
wanie. Najsmaczniejsze nagrody mo˝na wykorzystaç
w sytuacjach, w których zadanie jest szczególnie trud-
ne. Takie post´powanie zmniejszy ryzyko problemów
z nadwagà powodowanych wykorzystaniem smako-
∏yków podczas szkolenia. 

Poza „wartoÊciowaniem” smako∏yków podawanych
psu, w∏aÊciciel powinien tak˝e przestrzegaç ustalo-
nych zasad nagradzania. W poczàtkowym okresie
szkolenia, nagrod´ nale˝y podawaç za ka˝dym razem,
gdy pies prawid∏owo wykona okreÊlone zadanie.
Z czasem, gdy zadanie to zostanie ju˝ opanowane,
nale˝y przejÊç na „przerywany” system nagradzania.
Na przyk∏ad, w∏aÊciciel nagradza psa raz na dziesi´ç
razy poprawnie wykonanego zadania. Taki schemat
podniesie motywacj´ zwierz´cia, poniewa˝ nie b´-
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dzie ono w stanie przewidzieç, kiedy zostanie nagro-
dzone. Zmniejszy tak˝e ryzyko, i˝ opanowane zacho-
wanie zniknie z „repertuaru” zachowaƒ psa, ponie-
wa˝ pies nie jest w stanie przewidzieç, czy kolejne
wykonanie tego zadania zostanie nagrodzone, czy nie.
Dla porównania, je˝eli pies otrzymywa∏ nagrod´
za ka˝dym razem, gdy poprawnie wykona∏ zadanie,
póêniej zorientuje si´, ˝e nie jest ju˝ nagradzane, co
spowoduje, ˝e zachowanie to wygaÊnie. Dzi´ki za-
stosowaniu „przerywanego” schematu nagradzania
mo˝na bardzo skutecznie manipulowaç zachowaniem
psa i dobrze utrwaliç nauczone zachowania (Apple-
by, 1997c). Dzi´ki temu zmniejsza si´ tak˝e iloÊç po-
dawanych smako∏yków, co z kolei zmniejsza ryzyko
przekarmiania podczas szkolenia psa.

2/ Najcz´Êciej zadawane
przez w∏aÊcicieli pytania

A) Mam dwa psy, jednego oty∏e-
go, drugiego bardzo szczup∏ego.
Jak mam sobie poradziç z wpro-
wadzeniem diety tylko dla jedne-
go z nich? 

Prosta odpowiedê na to pytanie, to zamkni´cie drzwi
mi´dzy dwoma psami i karmienie ich odpowiednià
dla ka˝dego dietà w oddzielnych pomieszczeniach.
Nale˝y pami´taç, ˝e terapia odchudzajàca to nie tyl-
ko sama zmiana diety. Bardzo wa˝ne jest dostoso-
wanie poziomu energii dla ka˝dego psa indywidual-
nie. Obu psom nale˝y zapewniç odpowiednià iloÊç
ruchu i przez pewien czas powinno si´ je wyprowa-
dzaç osobno. 

(Uwaga dla lekarzy weterynarii: JeÊli ta odpowiedê
nie wystarcza naszemu klientowi, nale˝y rozwa˝yç
mo˝liwoÊç pojawienia si´ oporu ze strony klienta,
o czym jest mowa w rozdziale 5).

B) Mój rosnàcy pies nie je
od trzech dni, co powinienem
zrobiç?

Przede wszystkim nale˝y si´ upewniç, czy nie ma
przyczyny medycznej braku apetytu. JeÊli jednak
szczeni´ jest zdrowe, nale˝y rozwa˝yç potencjalne
czynniki behawioralne, które mogà wp∏ywaç na je-
go apetyt. Negatywne stany emocjonalne, jak l´k
i niepewnoÊç, mogà byç odpowiedzialne za t∏umie-
nie apetytu, lub zaburzenia w kontrolowaniu apety-
tu. Dlatego nale˝y przeprowadziç pe∏ny wywiad be-
hawioralny. Zach´canie psa do jedzenia spowoduje
zwi´kszenie wartoÊci socjanej jedzenia. Wa˝ne jest
tak˝e, aby wszystko, co podajemy psu do jedzenia
mia∏o w∏aÊciwà wartoÊç od˝ywczà, uwzgl´dniajàcà
etap rozwoju fizycznego psa. Korzystne mo˝e okazaç
si´ znalezienie takiego sposobu podawani karmy, któ-
ry zwi´kszy zainteresowanie psa jedzeniem. Pomoc-
ne mo˝e byç tak˝e nagradzanie psa, w postaci do-
st´pu do kontaków spo∏ecznych czy zabawy.

C) Moje szczeni´ jest wybredne.
Jak nale˝y post´powaç?

OkreÊlenie „wybredny” oznacza, ˝e pies niech´tnie
zjada przeznaczonà dla niego karm´ a nie ca∏kowi-
cie odmawia jedzenia. Interesujàce mo˝e okazaç si´
poznanie mechanizmów rozwoju takiego „wybredne-
go” zachowania a tak˝e sprawdzenie, jaki pokarm
pies zjada z apetytem. Na przyk∏ad, czy szczeni´ do-
staje „ludzkie” posi∏ki czy smako∏yki dla psów? Czy
kiedykolwiek, gdy szczeni´ odmówi∏o zjedzenia swo-
jej karmy, otrzyma∏o inny, bardziej smakowity posi-
∏ek? OczywiÊcie, niepokojàce jest, gdy szczeni´ od-
mawia jedzenia, co cz´sto sk∏ania w∏aÊciciela
do podania mu czegoÊ innego, byle tylko szczeni´ nie
by∏o g∏odne. 
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Tym niemniej, nale˝y zdaç sobie sparw´, i˝ wybred-
ne zachowanie mo˝e byç w taki sposób nagradzane.
To spowoduje, ˝e szczeni´ nauczy si´ ignorowaç w∏a-
snà karm´, oczekujàc na bardziej smakowity posi∏ek.
Wykorzystanie stosowanej karmy, jako nagrody zwi´k-
szy jej wartoÊç spo∏ecznà a nauczenie szczeni´cia,
˝e musi „zap∏aciç” za „nagrod´”podajàc mu kilka kro-
kietów z karmy, mo˝e zwi´kszyç jej spo˝ycie.

C) Czy oty∏ego psa mo˝na karmiç
zwyk∏à karmà, ale w mniejszej
iloÊci, czy musi musi byç to spe-
cjalna dieta?

Aby zapewniç organizmowi optymalne zdrowie, nie-
zb´dne jest dostarczenie odpowiedniej iloÊci oraz od-
powiednich proporcji sk∏adników pokarmowych. Pod-
czas terapii odchudzajàcej nale˝y zapewniç
zmniejszone pobranie kalorii przy zachowaniu odpo-
wiedniej poda˝y niezb´dnych sk∏adników pokarmo-
wych. Z tych wzgl´dów powinno si´ stosowaç spe-
cjalnie opracowane diety a nie zmniejszaç dawk´
karmy bytowej. 

//

> Przypadek kliniczny: po∏àczenie depresji i oty∏oÊci 

Kimberly prowadzi bardzo spokojne ˝ycie ze swoim w∏aÊcicielem, 60 letnim m´˝czyznà na emeryturze.
Regularnie chodzi do lecznicy weterynaryjnej na szczepienia, w przypadku lekkiego stanu zapalnego
uszu i innych niegroênych problemów zdrowotnych. Podczas ka˝dej wizyty odnotowywano wzrost jej
masy cia∏a. Kimberly dostaje mnóstwo smako∏yków. W∏aÊciciel cz´sto pije kaw´ lub piwo w lokalnej ka-
wiarni, gdzie pies dostaje ciastka i orzeszki od jego przyjació∏. To trudna sytuacja, poniewa˝ w∏aÊciciel
nie potrafi sam rozwiàzaç tego problemu. AktywnoÊç fizyczna psa jest ograniczona do kilku wyjÊç
do ogrodu i dwóch spacerów w ciàgu dnia. Kimberly jest bardzo spokojna, ma∏o si´ bawi i chodzi
na smyczy za w∏aÊcicielem.
Podczas jednej z wizyt Kimberly w lecznicy, omówiono problem jej wagi z w∏aÊcicielm. Pobrano krew
w celu wykluczenia problemów endokrynologicznych. Zasugerowano wprowadzenie specjalnej diety
i ustalono bardzo precyzyjne jej dawkowanie, przyjmujàc wag´ docelowà na 8,5 kg. W∏aÊciciel otrzyma∏
dozymetr u∏atwiajàcy odmierzanie karmy, na którym zaznaczono w∏aÊciwà iloÊç. 
Na poczàtku terapii Kimberly schud∏a i mimo, i˝ nie osiàgni´to idealnej masy cia∏a, nastàpi∏a wyraêna
poprawa. Kilka miesi´cy póêniej Kimberly musia∏a zostaç wysterylizowana z powodu ropomacicza i po-
nownie przybra∏a na wadze. Wa˝y∏a wówczas 10,5 kg. Przeprowadzono szczegó∏owy wywiad i w∏aÊci-
ciel powiedzia∏ lekarzowi, ˝e Kimberly bardzo du˝o Êpi i straci∏a zainteresowanie otoczeniem. Wykazuje
okresy polifagii i anoreksji. Kolejny raz przeprowadzono badanie krwi, które nie wykaza∏o ˝adnych niepra-
wid∏owoÊci.
Objawy ze strony jej zachowania sugerowa∏y depresj´, dlatego Kimberly przepisano odpowiednie leki
(Selegiline). Po pewnym czasie odzyska∏a ona zainteresowanie otoczeniem i sta∏a si´ bardziej aktywna.
W∏aÊciciel przyzna∏, ˝e nie zapewnia Kimberly wystarczajàcych bodêców fizycznych i psychicznych, co
wcià˝ jest problemem. Kimberly schud∏a 0,5 kg i jej kondycja poprawi∏a si´. Lekarz nadal kontroluje po-
st´py Kimberly i regularnie wykonuje badania krwi na poziom hormonów tarczycowych.

Kimberly: 9 letnia suka 
Cavalier King Charles Spaniel 
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3/ Najcz´Êciej zadawane
przez lekarzy weterynarii
pytania

A) W medycynie ludzkiej w tera-
pii zaburzeƒ w pobieraniu pokar-
mu czasami wykorzystuje si´ leki.
Czy leki psychotropowe sà wyko-
rzystywane kiedykolwiek w le-
czeniu oty∏oÊci u psów?

Zaburzenia emocjonalne mogà byç wa˝nym czynni-
kiem wik∏ajàcym w przypadku oty∏oÊci u psów. Gdy
uda si´ zidentyfikowaç czynniki behawioralne takie,
jak niepokój, mo˝na zastosowaç leki psychotropowe.
Nale˝y jednak przeprowadziç szczegó∏owy wywiad
behawioralny przed rozwa˝eniem zastosowania ta-
kich leków, poniewa˝ nie sà one odpowiednie w ka˝-
dym przypadku.

B) Jak nale˝y post´powaç, jeÊli
klient ma s∏abà motywacj´?

JeÊli terapia odchudzajàca ma zakoƒczyç si´ sukce-
sem niezb´dne jest odpowiednie zmotywowanie w∏a-
Êciciela i przekonanie go, ˝e terapia taka jest niezb´d-
na. W pewnym stopniu sukces zale˝y od odpowied-
niego przygotowania planu oraz od wyt∏umaczenia
go w sposób jasny i zrozumia∏y w∏aÊcicielowi, co mo-

˝e znacznie zwi´kszyç jego motywacj´. Do innych
sposobów u∏atwiajàcych przekonanie w∏aÊciciela
do przestrzegania zaleconych zasad nale˝y wyzna-
czenie realnego celu w odniesieniu do utraty masy
cia∏a w okreÊlonym czasie, sta∏e wspieranie w∏aÊci-
ciela np. poprzez regularny kontakt telefoniczny czy
regularne wziyty, wykorzystanie zdj´ç zwierz´cia, aby
podkreÊliç sukces terapii. Zapewnienie w∏aÊciciela,
˝e zwierz´ poddano kompleksowej terapii odchudza-
jàcej, która obejmuje nie tylko wprowadzenie samej
diety, ale tak˝e odpowiedniego programu çwiczeƒ
i zabaw, mo˝e tak˝e okazaç si´ bardzo pomocne.

C) Jak nale˝y post´powaç, jeÊli
klient nie jest przekonanay, i˝
oty∏oÊç jest problemem?

Na oty∏oÊç nale˝y spojrzeç z perspektywy medycznej
i behawioralnej. Wypunktowanie potencjalnych kon-
sekwencji zdrowotnych zwiàzanych z nadwagà, ta-
kich jak zaburzenia w funkcjonowaniu najwa˝niejs-
zych narzàdów organizmu czy problemy ze stawami,
mo˝e okazaç si´ pomocne. Niektórym klientom ci´˝-
ko jest jednak wybiegaç w przysz∏oÊç i dlatego na-
le˝y ich przekonaç przedstawiajàc natychmiastowe
skutki, jakie mo˝e mieç oty∏oÊç. W takiej sytuacji bar-
dziej korzystne mo˝e okazaç si´ wykorzystanie ar-
gumentów behawioralnych i porówanie aktualnego
poziomu aktywnoÊci psa, tolerancji wysi∏ku, poziomu
interakcji spo∏ecznych czy zaanga˝owania w zabaw´
z innymi psami tej samej rasy, p∏ci i w tym samym
wieku. W ten sposób mo˝na uwidoczniç w∏aÊcicie-
lowi problem z perspektywy psa.
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7. 10 zakazów dla w∏aÊciciela

1/ Nie nale˝y wprowadzaç
nowej karmy pierwszego
dnia po wzi´ciu szczeni´-
cia do domu

Oddzielenie szczeni´cia od matki i rodzeƒstwa oraz
przeniesienie go do ca∏kowicie nowego Êrodowiska
stanowià bardzo stresujàce prze˝ycie. Dlatego bardzo
wa˝ne jest, aby przez pierwsze kilka dni zachowaç
chocia˝ niektóre elementy z dotychczasowego rozk∏a-
du dnia szczeni´cia, np. stosujàc t´ samà karm´ i prze-
strzegajàc wczeÊniej ustalone pory posi∏ków. W∏aÊci-
ciel powinien byç przygotowany na to, ˝e szczeni´
mo˝e mieç poczàtkowo bardzo s∏aby apetyt i nie na-
le˝y go zmuszaç do jedzenia. Nie nale˝y tak˝e poda-
waç szczeni´ciu ró˝nych pokarmów, aby za wszelkà
cen´ zach´ciç je do jedzenia. Takie post´powanie mo-
˝e doprowadziç do przekarmiania, co w przysz∏oÊci
mo˝e byç przyczynà sk∏onnoÊci do nadwagi. 
Ka˝da zmiana w diecie psa powinna byç wprowadza-
na stopniowo. JeÊli szczeni´ ma w nowym domu byç
karmione innà karmà, najlepiej jest przez kilka dni mie-
szaç oba rodzaje, stopniowo zwi´kszajàc udzia∏ nowej
karmy kosztem dotychczasowej. Zdarza si´, i˝ u nie-
których szczeniàt stres zwiàzany ze zmianà domu mo-
˝e doprowadziç do zaburzeƒ pokarmowych, co mo˝na
zminimalizowaç przestrzegajàc dotychczasowych za-
sad ˝ywienia i nie wprowadzajàc nowej karmy.

2/ Nie nale˝y staç
nad szczeni´ciem podczas
jego posi∏ku

W∏aÊciciele sà cz´sto bardzo zainteresowani tem-
pem wzrostu szczeni´cia i myÊlà, ˝e dobry apetyt
Êwiadczy o stanie zdrowia ich psa. W rezultacie
martwiàc si´ o to, jak ich szczeni´ je, przyglàdajà
mu si´ podczas jego posi∏ku. Niestety takie zacho-
wanie bardzo ∏atwo mo˝e byç b∏´dnie zinterpreto-

wane przez szczeni´, jako oznaka zagro˝enia, po-
niewa˝ szczeni´ oczekuje, ˝e w∏aÊciciel b´dzie pró-
bowa∏ odebraç mu jedzenie z miski. Brak poczucia
bezpieczeƒstwa mo˝e doprowadziç do tak silnego
strachu, ˝e szczeni´ b´dzie nawet uciekaç od mi-
ski lub przeciwnie, stanie si´ agresywne w stosun-
ku do w∏aÊciciela, chcàc broniç dost´pu do po˝y-
wienia. Dlatego nie powinno si´ staç nad szczeni´-
ciem podczas jego posi∏ku i staraç si´ umieÊciç mi-
sk´ psa w ustronnym miejscu, gdzie b´dzie on
móg∏ w spokoju spo˝yç swój posi∏ek.

3/ Nie nale˝y karmiç psa
przy stole

Z pozoru niewielkie przekàski, jakie pies otrzymuje
przy stole, mogà ∏àcznie utworzyç ca∏kiem sporà por-
cj´. JeÊli w∏aÊciciel nie uwzgl´dni tej porcji w dziennej
dawce karmy psa istnieje du˝e ryzyko rozwoju oty∏oÊci.
Nigdy nie nale˝y podawaç psu resztek ze sto∏u, po-
niewa˝ mo˝e to doprowadziç do zaburzeƒ w równo-
wadze sk∏adników pokarmowych a tak˝e do przekar-
miania. JeÊli w∏aÊciciel nie jest w stanie zrezygnowaç
z tego przyzwyczajenia pomocne mo˝e okazaç si´ po-
stawienie na stole pojemnika, do którego ka˝dy b´-
dzie wrzuca∏ to, co chcia∏by daç psu. Po zakoƒcze-
niu posi∏ku zawartoÊç pojemnika nale˝y przenieÊç
do miski psa. W ten sposób, pies nadal mo˝e do-
stawaç resztki ze sto∏u, ale w∏aÊciciel b´dzie dok∏ad-
nie zna∏ ich iloÊç i b´dzie móg∏ to uwzgl´dniç w dzien-
nej dawce pokarmowej.
Poza tym, stosowanie metody z pojemnikiem pozwoli
wyeliminowaç nawyk dokarmiania psa bezpoÊrednio
przy stole. Jest to bardzo wa˝ne, poniewa˝ karmienie
psa przy stole mo˝e powodowaç u niego du˝e zamie-
szanie, zw∏aszcza, jeÊli pies dokarmiany jest jedynie przez
niektórych cz∏onków rodziny. Bardzo wa˝na we wzajem-
nych relacjach pomi´dzy psem i w∏aÊcicielem jest kon-
sekwencja. Dlatego tak istotne jest, aby w∏aÊciciel mia∏
kontroĺ  nad najwa˝niejszymi dobrami, jakimi jest na przy-
k∏ad po˝ywienie. Wa˝ne jest tak˝e, aby wszyscy cz∏on-
kowie rodziny stosowali takie same zasady. 

             



4/ Nie nale˝y zmuszaç psa
do jedzenia i karmiç go
z r´ki

JeÊli zdrowy pies odmawia jedzenia, prawdopodob-
nie nie jest g∏odny. Nak∏anianie psa do jedzenia mo-
˝e byç przyczynà przekarmiania i w efekcie oty∏oÊci. 
Je˝eli w∏aÊciciel obawia si´, ̋ e jego pies jest za szczu-
p∏y, powinien skonsultowaç si´ lekarzem weteryna-
rii. Podawanie psu karmy z r´ki nie spowoduje ra-
czej zwi´kszenia iloÊci pobieranego przez nie
po˝ywienia. Zdrowe psy mogà nawet zjadaç mniej
ni˝, gdyby dostawa∏y karm´ dwa razy dziennie o wy-
znaczonych porach.

5/ Nie nale˝y stosowaç
˝adnych dodatków do zbi-
lansowanych karm, aby za-
ch´ciç psa do jedzenia

Pies reguluje swój apetyt w zale˝noÊci od swoich po-
trzeb energetycznych. JeÊli pies jest zdrowy i otrzy-
muje karm´ dobrej jakoÊci, nie ma ˝adnej potrzeby
zach´caç go do jedzenia. Fakt, ˝e nie chce on jeÊç
Êwiadczy najprawdopodobniej o tym, ̋ e zaspokoi∏ ju˝
swoje potrzeby energetyczne. JeÊli w∏aÊciciel zare-
aguje na takà sytuacj´ zwi´kszajàc atrakcyjnoÊç po-
si∏ku, pies mo˝e zaczàç jeÊç pomimo, i˝ zaspokoi∏ ju˝
wczeÊniej swój g∏ód. Smakowite dodatki cz´sto sà
bardzo wysoko energetyczne, np. jedna ∏y˝eczka ole-
ju roÊlinnego zawiera oko∏o 150 kcal. 
Takie dodatki znacznie zwi´kszà dzienne pobranie
energii, co mo˝e w rezultacie doprowadziç do rozwo-
ju oty∏oÊci. 

6/ Nie nale˝y zabieraç
szczeni´ciu miski podczas
jego posi∏ku

Cz´sto radzi si´ w∏aÊcicielom, aby regularnie zabie-
rali psu misk´, kiedy je. Takie zachowanie ma pomóc
psu w zaakceptowaniu faktu, i˝ jego w∏aÊciciel mo-
˝e w ka˝dej chwili odebraç mu jedzenie, dzi´ki cze-
mu zmniejszy si´ jego agresywnoÊç podczas posi∏ku.
Niestety taka porada jest absolutnie b∏´dna i praw-
dopodobnie jest to jedna z najlepszych dróg wyzwo-
lenia w szczeni´ciu agresji podczas jedzenia! JeÊli
w∏aÊciciel b´dzie regularnie odbiera∏ szczeni´ciu mi-
sk´ podczas posi∏ku, szczeni´ czujàc si´ zagro˝one
b´dzie stara∏o si´ broniç swojej miski. Takie zacho-
wanie powoduje tak˝e utrat´ zaufania do w∏aÊcicie-
la i wywo∏uje stres podczas jedzenia. 
Szczeni´ nie mo˝e si´ odpr´˝yç, poniewa˝ nigdy nie
wie, kiedy jego posi∏ek mo˝e zostaç przerwany. Od-
bieranie psu miski nie ma ˝adnego logicznego uza-
sadnienia w odniesieniu do naturalnych zachowaƒ
psów: osobniki ni˝ej usytuowane w hierarchii ocze-
kujà na swojà kolejk´ do jedzenia, a gdy pozosta∏e
osobniki zaspokojà ju˝ g∏ód, odchodzà i zostawiajà je
w spokoju, gdy te jedzà swojà porcj´. Kiedy osobni-
ki podporzàdkowane zostanà sprowokowane podczas
posi∏ku b´dà broniç swojego jedzenia, nawet przed
osobnikami zajmujàcymi wy˝szà pozycj´ w stadzie.
Aby uniknàç problemów z agresjà podczas jedzenia,
nale˝y przekonaç szczeni´, ˝e obecnoÊç cz∏owieka
wià˝e si´ z czymÊ przyjemnym. Mo˝na to osiàgnàç
przez regularne dodawanie czegoÊ smacznego do mi-
ski podczas, gdy szczeni´ je. Takie post´powanie nie
powinno byç jednak nigdy dla szczeni´cia zaskocze-
niem i poza tym momentem szczeni´ciu nale˝y za-
pewniç bezwzgl´dny spokój podczas posi∏ku. 

7/ Nie nale˝y podawaç psu
smako∏yków w formie prze-
prosin czy na powitanie

W przypadku ludzi doÊç cz´sto zdarza si´, ˝e wyra-
zem przeprosin jest przygotowanie jakiegoÊ specjal-
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nego posi∏ku. Dlatego bardzo ∏atwo jest przenieÊç ta-
kie zachowanie do relacji pomi´dzy zwierz´ciem
a cz∏owiekiem, kiedy w∏aÊciciel podaje smako∏yk
na przyk∏ad, gdy pies by∏ d∏ugo sam w domu. Po˝y-
wienie cz´sto wykorzystywane jest tak˝e w celu za-
inicjowania kontaktów spo∏ecznych. Cz´sto zdarza
si´, ˝e pies domaga si´ smako∏yku zaraz, jak tylko
w∏aÊciciel wchodzi do domu. Nale˝y jednak pami´-
taç, ˝e po˝ywienie nie jest jedynà przyjemnoÊcià, ja-
kà mo˝emy zaoferowaç psu. W sytuacji, gdy sp´dzi∏
on kilka godzin sam w domu, znacznie wa˝niejszy b´-
dzie dla niego kontakt poprzez zabaw´, pog∏askanie
czy d∏u˝szy spacer. JeÊli w∏aÊciciel chce jedynie za-
inicjowaç kontakt ze swoim psem, istnieje kilka pro-
stych sposobów:
• Pog∏askanie i poklepanie psa;
• Zabawa, na przyk∏ad aportowanie czy przeciàga-

nie odpowiednià zabawkà;
• Nauka prostych komend. W rzeczywistoÊci sama

komenda nie jest tak wa˝na, co sam akt komuni-
kacji z psem.

Podanie psu smako∏yku jest zwykle mniej wymaga-
jàcà czynnoÊcià ni˝ poÊwi´cenie mu chwili czasu. Na-
le˝y jednak pami´taç, ̋ e nie poprawi wzajemnych re-
lacji z w∏aÊcicielem i mo˝e byç przyczynà oty∏oÊci.

8/ Nie nale˝y „nagradzaç”
psa „niedzielnym obia-
dem”

Uk∏ad pokarmowy psa pracuje najlepiej, gdy otrzymu-
je on stale jednakowà, odpowiednio zbilansowanà
i wartoÊciowà karm´. ˚ywiàc psa specjalnà karmà,
wysokiej jakoÊci w∏aÊciciel ma gwarancj´, i˝ pies
otrzymuje wszystkie niezb´dne dla niego sk∏adniki po-
karmowe we w∏aÊciwych iloÊciach. Podanie psu raz
w tygodniu posi∏ku przygotowywanego dla rodziny
(„niedzielny” obiad) powoduje zaburzenia w równo-
wadze pokarmowej psa. Znacznie lepiej jest na przy-
k∏ad poÊwi´cenie psu w niedziel´ wi´cej czasu, ba-
wiàc si´ z nim czy zabierajàc go na d∏u˝szy spacer. 

9/ Nie nale˝y wykorzysty-
waç po˝ywienia, aby
sprawiç psu przyjemnoÊç

Psy to zwierz´ta spo∏eczne, dlatego kontakt z innymi
osobnikami w ich grupie czy innymi osobnikami tego
samego gatunku, jest dla nich bardzo wa˝ny. Obec-
nie, psy trzymane sà g∏ównie, jako zwierz´ta domo-
we, do towarzystwa i rzadko kiedy g∏odujà. Natomiast
stosunkowo cz´sto brakuje im kontaktów spo∏ecz-
nych, zarówno z cz∏owiekiem, jak i innymi zwierz´ta-
mi. Dlatego, aby poprawiç jakoÊç ˝ycia psa, zamiast
jedzenia, znacznie wi´ksze korzyÊci ma poÊwi´canie
mu nieco wi´cej czasu, zabawa, mo˝liwoÊç wybiega-
nia si´ czy zapewnienie kontaktów z innymi psami.

10/ Nie nale˝y si´ 
martwiç, jeÊli pies nie zja-
da dok∏adnie zalecanych
na opakowaniu dziennych
dawek karmy 

Na opakowaniach gotowych karm dla psów
przedstawione sà przybli˝one dzienne dawki,
które pies powinien zjeÊç w zale˝noÊci od swo-
jej masy cia∏a. Sà to jedynie dane orientacyj-
ne i nie uwzgl´dniajà indywidualnych ró˝nic
w metabolizmie czy poziomie aktywnoÊci fizycz-
nej. IloÊci zalecane na opakowaniach powinny
byç zatem zweryfikowane na podstawie obser-
wacji zachowania psa oraz kontrolowania jego
masy cia∏a. Jedynym w∏aÊciwym sposobem
na przekonanie si´, czy pies zjada wystarczajà-
cà iloÊç karmy, jest obserwacja jego kondycji
fizycznej. 

P o s t ´ p o w a n i e   b e h a w i o r a l n e  w  l e c z e n i u  o t y ∏ o Ê c i  p s ó w  

55

Poniedzia∏ek

Wtorek

Niedziela
Piàtek

Sobota
Czwartek

Âroda
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