
4 WWW.ANIMAL-EXPERT.PLWWW.ANIMAL-EXPERT.PL

TEMAT NUMERU

8
  

    tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk

 Jak postępować z kotami, wykazującymi  

 zmniejszone, nadmierne lub spaczone łaknienie?

 Jak pomóc kotu, który nie chce pić?

14
  

     tech. wet. Ewelina Stanclik

 Jak przebiega diagnostyka zaburzeń łaknienia?

 W jaki sposób należy karmić psa, aby robić 

 to zgodnie z psimi potrzebami i fizjologicznym   

 przystosowaniem? 

 

18
  

      Marzena Zbierska

 Dlaczego choroba, która dotychczas zagrażała  

 psom jedynie w cieplejszych niż Polska krajach  

 Europy południowej, zaczęła pojawiać się także  

 w naszym klimacie?

 Jak wygląda profilaktyka dirofilariozy?

21
  

 

       Katarzyna Gruszczyk

 Jakie są przyczyny przerzedzenia lub utraty  

 sierści u kota?

 Czym jest łysienie psychogenne kotów 

 i w jaki sposób terapia behawioralna może  

 pomóc cierpiącym na nie kotom?

24
  

     dr inż. Magdalena Malec

 Czym jest wzmocnienie negatywne  

 i jak oddziałuje na zachowanie psa?

 Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia  

 lęku separacyjnego?

29
 

    Zofia Zaniewska-Wojtków

 Jakie emocje mogą leżeć u podłoża  

 nadpobudliwości u psów?

 Jak krok po kroku zmniejszać dystans  

 krytyczny do psów i pomóc psu wybrać 

 inne zachowanie niż skakanie podczas ekscytacji?

34
 

    Katarzyna Ganszczyk-Rawska

 W jaki sposób znacząco podnieść atrakcyjność 

 kuwety tak, by kot chętnie z niej korzystał?

 Z jakich strategii można skorzystać doraźnie, 

 jeśli nasz kot ma problemy z wydalaniem 

 poza kuwetą?



55MARZEC/KWIECIEŃ 2020

40
  

 

                   Diana Gaweł

 Jakie są zalety noseworku i zabaw węchowych 

 i jak mogą one wspomóc terapię behawioralną?

 Jakie są niebezpieczeństwa związane  

 z noseworkiem i na co należy uważać?

44
  

     dr Agata Kokocińska-Kusiak

 W jaki sposób karmienie interaktywne 

 stymuluje mózg psa?

 Jakie rodzaje zabawek wykorzystuje się  

 w karmieniu interaktywnym?

47
  

 

                   tech. wet. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

 Jak prawidłowo bilansować dietę zwierzęcia  

 towarzyszącego z chorobą trzustki?

 Jakie suplementy włączyć do diety kota lub psa, 

 cierpiącego z powodu chorób trzustki?

51
  

 

                   tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk,   

 mgr Katarzyna Wawryniuk

 Jakie zagrożenia niesie za sobą stosowanie 

 metod awersyjnych w szkoleniu 

 zwierząt towarzszących?

 Jacy badacze opisywali i rozwijali teorię  

 pozytywnego wzmocnienia?

52
 

 

 

      Magdalena Nykiel

 Jak przebiega społeczny rozwój kotów?

 Jak dbać o grupy kotów i wprowadzać  

 do nich nowe zwierzęta?

57
  

   prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 Co mówił o swojej książce pt. „Smutek tropików”  

 jej autor Claude Lévi-Strauss?

 Jak została przedstawiona ludność  

 autochtoniczna w książce Claude’a Lévi-Strauss’a?


