Behawiorysta
Behawiorysta zwierzęcy to w ogólnym pojęciu osoba, która zajmuje się badaniem i modyfikacją
zachowań zwierząt. U naszych pupili często obserwujemy nieprawidłowe i niepożądane zachowania, które
sprawiają problem nie tylko właścicielom, ale także samym zwierzętom. W przypadku zaobserwowania
takich zachowań w pierwszej kolejności staramy się na własną rękę znaleźć rozwiązanie, szukając informacji
w Internecie, książkach czy wśród znajomych, którzy zetknęli się z podobnym problemem. Warto jednak
wiedzieć, że na dane zachowanie zwierzęcia może składać się wiele czynników i znalezienie przyczyny, a
następnie zastosowanie odpowiedniej terapii bywa trudne dla osoby niedoświadczonej. Warto zatem
zwrócić się o pomoc do specjalisty, czyli behawiorysty zwierzęcego. Pomoże on nam zdefiniować
problem/y naszego pupila, przybliży nam możliwe przyczyny danego zachowania i wskaże sposoby
rozwiązania problemu. Należy jednak pamiętać, że terapia nieprawidłowych zachowań często bywa długa i
nie zawsze uda się w pełni wyleczyć zwierzę. Każdy przypadek jest inny, ponadto różne psy i koty inaczej
reagują na terapię behawioralną.
U naszych pupili występuje szeroka gama problemów, które najczęściej objawiają się lękiem,
nadpobudliwością (nadmierne szczekanie, ciągnięcie na smyczy, niszczenie przedmiotów), agresją (więcej
na temat agresji znajdziesz w artykule „Agresja psów” opublikowanym na naszym profilu w ubiegłym
tygodniu), stereotypiami (ciągłe powtarzanie bezsensownych lub rytualnych ruchów), a także załatwianiem
potrzeb fizjologicznych w niepożądanych miejscach. U zwierząt po przejściach, np. tych adoptowanych ze
schroniska, często występują zachowania związane z trudnością przystosowania się do nowych warunków i
nowych opiekunów. Może wówczas pojawić się lęk, apatia czy brak apetytu, albo wręcz przeciwnie:
agresja, nadmierne pobudzenie i łapczywy apetyt (w tym zjadanie niejadalnych rzeczy). Zazwyczaj nie
mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem nieprawidłowego zachowania, ale z szeregiem zaburzeń.
Kilka praktycznych informacji:
 Konsultacje behawioralne przeprowadzane są najczęściej w domu, w którym przebywa zwierzę, aby
behawiorysta mógł poznać warunki życia danego zwierzęcia i zaobserwować jego zachowanie się w
naturalnym środowisku.
 Konsultacja trwa w ok. 1 – 2 godzin (w zależności od potrzeb).
 Koszt pierwszej wizyty to ok. 100 – 150 zł. Kolejne wizyty zazwyczaj są tańsze: 50 – 80 zł.
Na sam koniec chciałabym jeszcze przytoczyć słowa lek. wet. Doroty Sumińskiej: „Zwierzak, który
brudzi, demoluje mieszkanie, jest agresywny lub lękliwy – NIE ROBI TEGO NAM NA ZŁOŚĆ. W ten sposób
manifestuje, że coś w jego środowisku jest nie tak. Winę za podobne nieprawidłowe reakcje ponosi jego
otoczenie.”
Dlatego nigdy nie karzmy zwierzęcia za dane zachowanie, myśląc, że robi coś nam na przekór. Ono
po prostu w ten sposób wyraża swoje niezadowolenie lub niemożność przystosowania się do danej

sytuacji. Gdyby mogło powiedzieć nam co je trapi – z pewnością by to zrobiło. Niestety musi szukać innych
sposobów komunikacji z nami – ich opiekunami. Warto zatem wsłuchać się w to, co chce nam przekazać
nasz pupil i pomóc mu poradzić sobie z danym problemem, by w ten sposób poprawić jakość jego życia.
Pamiętajmy również, że potrzeba czasu, dużej dozy cierpliwości i spokoju, aby terapia przyniosła
spodziewany efekt.
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