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    tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk

Jak polskie prawo reguluje kwestię posiadania 

zwierząt dzikich?

Jak eksperci zajmujący się w Polsce prawami zwierząt  

oraz naukowcy komentowali sprawę pumy Nubii?

 

11
  

 

 

       lek. wet. Patryk Łagodzki

 Jakie trzy fazy porodu wyróżniamy u kotek?

 Jakie są przyczyny komplikacji porodowych u kotek?
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       lek. wet. Małgorzata Glema

 Jak objawia się zakażenie kaliciwirusem  

 lub herpeswirusem u kota?

 Na jakie trudności napotykają lekarze weterynarii  

 przy diagnozowaniu kociego kataru?

19
   

 tech. wet. Ewelina Stanclik

 Jakich zasad należy przestrzegać, aby adopcja  

 psa się powiodła?

 Z jakimi problemami behawioralnymi  

 spotykamy się u psów adoptowanych?

24
  

     Katarzyna Gruszczyk

 Jak w warunkach domowych umożliwić kotu  

 prezentowanie wzorców zachowania typowych  

 dla kota żyjącego na wolności?

 Jak budować więź pomiędzy właścicielem 

 a kotem, który z kota wychodzącego staje się  

 kotem niewychodzącym?

28
 

 Katarzyna Gruszczyk

 Jak przeprowadzić diagnozę przyczyn   

 lęku separacyjnego?

 W jaki sposób pozostawianie w domu  

 kamer pod nieobecność opiekunów może   

 pomóc behawioryście w tworzeniu planu  

 terapii lęku separacyjnego?
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47
  

 

      Ewa Skarzyńska

 Jak wprowadzać do zabawy z psem elementy   

 łańcucha łowieckiego?

 Jak samodzielnie wykonać zabawkę,  

 która pozwoli na realizację trzech elementów  

 łańcu cha łowieckiego (pogoń, chwycenie    

 i konsumpcja)?

51
  

 

 

 tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk

 Jak zmieniają się wyzwania stojące przed  

 opiekunami w zależności od wieku kotów?

 Jakie czynniki wziąć pod uwagę, chcąc podjąć   

 decyzję o tym, czy przyjąć do domu kota  

 dorosłego, czy kociaka?

57
  

 prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 Jaka jest zależność między liczbą odnotowanych 

 w danym kraju przypadków toksoplazmozy  

 a tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa   

 i co z niej dla nas wynika?

 Czym jest hipoteza brudnego podwórka?

34
  

 

      Marzena Zbierska

 Jakie składniki dodaje się do karm dla psów  

 seniorów, aby wspomóc zdrowie ich zębów,  

 stawów lub nerek?

 Jakie dodatki do karm dla starszych psów  

 wspomagają pamięć oraz pracę mózgu?
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   tech. wet. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

Czym różnią się od siebie różne diety surowe  

stosowane w żywieniu psów i kotów – BARF,  

whole prey i franken prey?

Jak prawidłowo bilansować diety surowe?

41
  

  tech. wet. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

 Jak czytać składy karm?

 Dlaczego samo porównanie składu karm  

 dla psów nie jest wystarczające do ocenienia 

ich jakości?
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  Marzena Zbierska

 Jakie roślinne źródła białka stosuje się  

 w karmach dla psów i kotów?

 Jakie jest stanowisko FEDIAF w kwestii 

 karmienia psów domową dietą  

 wegetariańską?


