
Prawidłowe czy też optymalne żywienie 
warunkuje nie tylko zdrowie i pożąda-

ne efekty produkcyjne zwierząt, ale w wie-
lu przypadkach niweluje niekorzystne za-
chowania zwierząt związane ze zdobyciem 
i pobraniem pokarmu, jego przetworze-
niem i metabolicznym wykorzystaniem 
składników odżywczych (1, 2). Poprzez pra-
widłowe żywienie należy rozumieć dostar-
czenie zwierzęciu wszystkich niezbędnych 
do życia i produkcji składników pokarmo-
wych (2, 3). Będą to zarówno podstawowe 
składniki pokarmowe, jak białka, tłuszcze, 
cukry i makroelementy, jak też witaminy, 
mikroelementy oraz niektóre preparaty re-
gulujące funkcje trawienne przewodu po-
karmowego (probiotyki, eubiotyki, kwasy 
organiczne, enzymy paszowe). Bilansując 
potrzeby pokarmowe odpowiednią paszą 
(karmą), należy uwzględnić zarówno zwie-
rzę (gatunek, płeć, wiek, stan fizjologiczny), 
jak też czynniki warunkujące wartość po-
karmową oraz jakość biologiczną, chemicz-
ną i fizyczną paszy, zakładając optymalny 
dobrostan środowiskowy utrzymywanych 
zwierząt. Na tym tle za istotne, a często 
niedoceniane jawią się czynniki zaliczane 
do uwarunkowań zachowawczych zwie-
rząt związanych z dostępem i pobraniem 
pożywienia oraz jego przetworzeniem. 
Umożliwienie swobodnego dostępu do 
wartościowej paszy oraz modyfikacja diety 
może być jednym z elementów terapii be-
hawioralnej zwierząt domowych (1, 4, 5).

Behawior określany także jako zachowa-
nie zwierząt jest jednym z podstawowych 
pojęć funkcjonujących w takich dziedzi-
nach naukowych, jak psychologia zwierząt, 
etologia, ekologia behawioralna i socjobio-
logia (5, 6, 7). Nauka o behawiorze wyko-
rzystuje wiedzę z obszaru nauk przyrod-
niczych do zbadania zwierzęcej psychiki 
i reakcji na otaczające bodźce. Zachowa-
nie zwierząt może przejawiać się poprzez 
różne reakcje (akty) ruchowe, związane 
ze zdobywaniem pożywienia, instynktem 
seksualnym, opieką nad potomstwem oraz 
tworzeniem grup społecznych (4, 8). Zwie-
rzę dziedziczy część swoich wzorców za-
chowań, a część nabywa poprzez uczenie 
się. Zachowanie zwierząt determinowa-
ne jest przez różne czynniki wewnętrzne, 
jak i  zewnętrzne, wśród których należy 
wymienić również prawidłowe żywienie, 
dostosowane do potrzeb i wymagań zwie-
rząt oraz możliwości zdobycia pokarmu 

(2). Zwierzęta rozwinęły sposoby zdoby-
wania pożywienia: przez odfiltrowywanie 
wody, roślinożerność, pasożytnictwo, dra-
pieżnictwo, mięsożerność oraz wszystko-
żerność (7, 9, 10).

Zwierzęta udomowione w wyniku pro-
cesu domestykacji utraciły wiele zachowań 
swoich pierwotnych przodków. Człowiek 
dostarcza im pożywienie, zapewnia odpo-
wiednie warunki utrzymania, a także powi-
nien chronić przed niebezpieczeństwem. 
Dzięki obserwacji zachowania zwierząt je-
steśmy w stanie ocenić, czy są one utrzy-
mywane w odpowiednich warunkach i czy 
mają zapewniony dobrostan (11, 12). Pra-
widłowe zarządzanie stadem i żywienie 
zgodne z zapotrzebowaniem zwierząt oraz 
wyeliminowanie błędów żywieniowych 
pozwala w znacznym stopniu ograniczyć 
występowanie zaburzeń zachowania oraz 
chorób metabolicznych. Postępowanie ta-
kie zapewnia nie tylko zdrowie zwierząt, 
ale także wpływa na ich wydajność, pra-
widłowy rozród, a co za tym idzie opłacal-
ność chowu i hodowli. W niektórych przy-
padkach odnotowuje się typowe skłonno-
ści zwierząt, np. zjadanie błon płodowych 
przez lochy lub krowy. Ma to podłoże fi-
zjologiczne. Błony płodowe są zasobne 
w energię i substancje, takie jak prolakty-
ny, kortykosteroidy, estrogeny i progeste-
ron. Obserwując maciory, można zauwa-
żyć, że są one też skłonne zjadać martwe 
potomstwo (13).

Obecnie wiele grup zwierząt nie żyje 
w  swoich naturalnych środowiskach. 
Wpływ na tę sytuację ma intensyfikacja 
chowu, w efekcie której zostały one za-
mknięte w pomieszczeniach inwentar-
skich, gdzie pozostają w całkowitej zależ-
ności od człowieka. Ma to niewątpliwy 
wpływ na ich behawior (10, 14). To w du-
żym stopniu od człowieka zależy, czy zwie-
rzęta będą zachowywały się w taki sam spo-
sób, jak w swoim naturalnym środowisku. 
Człowiek powinien zagwarantować zwie-
rzętom prawidłowe warunki utrzymania 
oraz pokarm odpowiadający ich potrze-
bom. Spełniając te warunki, istnieje szan-
sa, że zostanie zachowany odpowiedni do-
brostan, zaś wskaźniki fizjologiczne zosta-
ną utrzymane w normie, a co za tym idzie 
zwierzęta będą zachowywały się w natural-
ny dla siebie sposób. Wśród niedoskona-
łości jakościowego i ilościowego żywienia 
należy rozważyć kilka ich postaci.

Ograniczony dostęp do paszy (karmy) 
zwierząt, czyli głód fizyczny

Dotyczy to głównie zwierząt wolno żyją-
cych, dla których w niesprzyjających po-
rach roku (zima, susze, powodzie) wystę-
puje fizyczny niedobór składników pokar-
mowych, głównie energetycznych (cukry 
rozpuszczalne w wodzie i cukry struktu-
ralne, tłuszcze), jak i związków azotowych 
(białka surowego). Zwierzęta w takich sy-
tuacjach stają się agresywne, dochodzić 
może nawet do kanibalizmu. Innym ob-
jawem może być apatia, rezygnacja z po-
szukiwania pokarmu, brak chęci do życia, 
a w końcowym efekcie śmierć. Fizyczne 
niedobory pokarmowe mogą występować 
także u zwierząt, mających trudności, np. 
ruchowe oraz niechęć do pobierania pa-
szy (1, 14, 15, 16, 17).

Niedobory niektórych składników 
pokarmowych, czyli głód fizjologiczny

Niedobory pokarmowe najczęściej wystę-
pują u zwierząt, u których stosuje się pa-
sze o niezbilansowanych składnikach, np. 
niedobór niektórych aminokwasów egzo-
gennych, witamin czy mikroelementów, 
jak też u zwierząt chorych, z zaburzeniami 
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trawienia i wchłaniania (1, 3, 7, 8). W tych 
sytuacjach narastają objawy niedoboru, co 
skutkować może słabszym tempem wzro-
stu i rozwoju, np. krzywicą lub osteomala-
cją (niedobór wapnia, fosforu i witaminy 
D3), niedokrwistością z powodu niedobo-
ru żelaza, miedzi lub witaminy B12. Z kolei 
niedobór białka lub niektórych aminokwa-
sów powoduje zaburzenia wielu przemian 
metabolicznych, niedokrwistość, upośle-
dzenie odporności, zmniejszenie tempa 
przyrostu masy ciała, zmiany zwyrodnie-
niowe w narządach, apatię, ograniczenie 
sprawności ruchowej. Dużą rolę w przy-
swajaniu i w trawieniu składników pokar-
mowych odgrywa ośrodkowy układ ner-
wowy (5, 8). Czynniki psychiczne są nie-
zmiernie ważne w pobudzeniu wydzielania 
soku żołądkowego. Negatywne odczucia, 
jak przygnębienie, smutek, ból, zleżała lub 
spleśniała pasza, są często czynnikiem osła-
biającym pobranie i wykorzystanie składni-
ków odżywczych przez zahamowanie wy-
dzielania soków trawiennych. Takie cechy 
prawidłowego żywienia, jak regularność 
karmienia, smak i zapach karmy, higiena 
miejsca ich spożycia, są bardzo ważnymi 
czynnikami przyswajania wszystkich skład-
ników odżywczych. Niedobór więc niektó-
rych składników pokarmowych skutkuje 
różnymi, często trudnymi do zaakcepto-
wania odchyleniami w zachowaniu zwie-
rząt. Spośród poważnych zaburzeń na tle 
żywieniowym na uwagę zasługują kaniba-
lizm i koprofagia (18, 19, 20, 21, 22).

Nadmiar składników pokarmowych, 
czyli przyczyna nadwagi i otyłości

Nadmierne dostarczenie zwierzętom w pa-
szy lub karmie składników pokarmowych 
w stosunku do jego potrzeb bytowych 
i produkcyjnych prowadzi do nadwagi 
i otyłości, a w konsekwencji do problemów 
z cukrzycą, miażdżycą i ze stawami. Doty-
czy to głównie psów i kotów (23, 24, 25). 
Wspomnieć tutaj należy o neofillii i neofa-
bii (16). Neofilia to chęć jedzenia pokarmu, 
z którym zwierzę nie miało wcześniej kon-
taktu lub z którym nie miało kontaktu od 
dłuższego czasu. To zachowanie jest dość 
typowe dla zwierząt mięsożernych. Neofilia 
pozwala zwierzęciu na urozmaicanie diety 
oraz zapewnia lepszą równowagę pokar-
mową. Może też być przyczyną nadmierne-
go pobrania karmy, a w efekcie skutkować 
nadwagą (16, 23). Często właściciel, chcąc 
zadowolić swojego pupila, karmi go dużą 
ilością mięsa bądź wysokoenergetyczną 
karmą z dużą zawartością białka. Daje się 
wówczas zaobserwować nadpobudliwość, 
ciągły ruch, dewastację pomieszczenia, 
a nawet wystąpienie zachowań agresyw-
nych. Jest to efekt nadmiaru energii w po-
karmie, ale także niewłaściwego zbilanso-
wania aminokwasów, zwłaszcza tyrozyny 

i tryptofanu (26, 27, 28). Tryptofan jest nie-
zbędny do syntezy serotoniny, która przy-
czynia się do mniej agresywnych zachowań. 
Psy mające niedobór tego aminokwasu są 
zbyt reaktywne, nerwowe, bardziej wraż-
liwe na ból, nie radzą sobie z emocjami 
i mogą wykazywać zachowania agresyw-
ne. Tyrozyna z kolei jest prekursorem do-
paminy i noradrenaliny, powodującej po-
budzenie mogące wyzwalać agresję (12).

Często wystarczy zmienić dotychczas 
podawany pokarm na pełnowartościową 
karmę o nieco zmniejszonej ilości białka 
do 18–20% (26). Unikać należy również po-
dawania ziarna kukurydzy, które zawiera 
bardzo dużo tyrozyny i niewiele tryptofa-
nu. Ważne, aby dieta miała odpowiednią 
ilość tłuszczu i węglowodanów w stosunku 
do obniżonej ilości białka. Źródłem węglo-
wodanów w takiej diecie nie powinny być 
zboża, a raczej owoce i warzywa.

Dodatkowo należy uzupełniać dietę wi-
taminami A, C i E, kwasem α-liponowym 
i zbilansowanym profilem kwasów wielo-
nienasyconych (PUFA), szczególnie kwa-
sów z rodziny omega-3. Dieta z obniżo-
ną zawartością białka, a z podwyższoną 
zawartością tłuszczu ma wyraźne dzia-
łanie uspokajające na zachowanie psów 
(12, 16, 26). Nadmiar cholesterolu w die-
cie również wpływa na zaburzenia zacho-
wań przez wzrost impulsywności zwierząt. 
Uzupełnianie diety o PUFA ma wpływ na 
produkcję serotoniny, redukowanie zacho-
wań impulsywnych, w tym agresji. Poziom 
kwasów PUFA i cholesterolu może stać się 
w przyszłości przydatnym diagnostycz-
nym markerem w badaniu i leczeniu pro-
blemów agresji domowej. Często u psów 
i kotów daje się zaobserwować neofobię, 
a więc niechęć do zjadania nowej karmy 
(16). Dlatego dla kotów zaleca się stopnio-
wą zmianę diety, aby zminimalizować ryzy-
ko wystąpienia neofobii. U wielu gatunków 
zwierząt stwierdza się zjawisko awersji do 
pokarmu, spowodowanej najczęściej przy-
krymi doznaniami (np. hospitalizacja) czy 
zaburzeniami pokarmowymi (zatrucie). Ta-
kie skojarzenia prowadzą do niechęci po-
brania; często sam zapach karmy, po któ-
rej wystąpiły zaburzenia pokarmowe, jest 
wystarczający, aby wywołać awersję (5, 16).

Koprofagia

Koprofagia jest to zjadanie własnych od-
chodów przez zwierzęta, głównie przez 
psy będące na uwięzi i żywione karmą nie-
doborową w niektóre składniki pokarmo-
we, np. witaminy, a także na tle zaburzeń 
trawienia i  składu flory bakteryjnej (29, 
30). Podobne zjawisko pod nazwą ceko-
trofii obserwuje się także u królików, któ-
re zjadają kał nocny, pochodzący z  jelita 
ślepego (31). Zmiana diety na odpowied-
nio zbilansowaną pod względem białka 

i aminokwasów, tłuszczu, zwłaszcza wi-
tamin, dopasowana do wieku i aktywno-
ści zwierząt powinna rozwiązać problem 
(29). Czasami koprofagia może pojawić się 
także u zwierząt karmionych pełnowarto-
ściowymi karmami komercyjnymi. Zdarza 
się, że jest to efekt wyjałowienia przewodu 
pokarmowego z drobnoustrojów potrzeb-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
układu pokarmowego. Warto wtedy uzu-
pełnić dietę w probiotyki lub niektóre eu-
biotyki albo zastosować inne rozwiązania, 
np. karmę z udziałem treści żwacza. Po-
winno to ograniczyć podjadanie przez psa 
nieczystości, a w wielu przypadkach nawet 
zupełnie wykluczyć ten problem.

Kanibalizm

Kanibalizm jest specjalną odmianą zacho-
wań pokarmowych, kiedy zwierzęta po-
lują albo gryzą lub skubią przedstawicie-
li własnego gatunku (20, 32). Oprócz wie-
lu przyczyn środowiskowo-genetycznych, 
kanibalizm jest efektem braku odpowied-
nio zbilansowanego pożywienia lub chę-
ci dodatkowego wzbogacenia swojego po-
żywienia. Przykładem mogą być samiczki 
modliszki lub pająki, które pożerają samce 
podczas kopulacji, przez co instynktownie 
zapewniają sobie substancje odżywcze ko-
nieczne dla pomyślnego rozwoju zapłod-
nionych jajeczek. Pożerające się wzajem-
nie rodzeństwo (hieny) pozbywa się kon-
kurentów, z którymi musiałoby się dzielić 
pożywieniem. Kanibalizm i  inne zabu-
rzenia zachowań to zjawiska występujące 
przede wszystkim w zmasowanej, prowa-
dzonej nie zawsze w warunkach dobrosta-
nu produkcji zwierzęcej (11, 33, 34). Pro-
wadzi to do strat ekonomicznych i ne-
gatywnych reakcji organizacji dbających 
o prawa zwierząt (35). Badania naukowe 
i działania podejmowane przez specjali-
stów mają więc na celu poprawę jakości 
produkcji oraz uzyskanie takiego produk-
tu finalnego, który będzie pożądany przez 
konsumentów i wyprodukowany zgodnie 
z zaleceniami dobrostanu zwierząt. Jed-
ną z głównych przyczyn natury żywienio-
wej w rozwoju jest dieta uboga w składniki 
mineralne, zwłaszcza żelazo, miedź i sód 
(19, 28, 36). Inną przyczyną może być pa-
sza o zbyt małej zawartości włókna pokar-
mowego, co może skutkować odczuciem 
głodu fizycznego. Ten głód może powo-
dować niepokój i drażliwość, a w konse-
kwencji może dochodzić do kanibalizmu 
(20). Także ograniczony dostęp do karmi-
deł może być przyczyną kanibalizmu. Ka-
nibalizm u zwierząt gospodarskich wy-
stępuje często u świń i drobiu (21, 22, 37). 
Kanibalizm świń objawia się poprzez ob-
gryzanie ogonów i uszu, wygryzanie boków 
i sromu, a nawet zagryzanie przez macio-
rę własnego potomstwa.
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Pierwszym etapem kanibalizmu jest 
ssanie, żucie lub nadmierne zainteresowa-
nie uszami lub ogonem sąsiedniego zwie-
rzęcia. W trakcie takich czynności może 
dojść do odgryzienia części ogona, odbytu 
lub uszu. Gdy dojdzie do urazu odbytu lub 
ogona, zwierzę przyjmuje często postawę 
„siedzącego psa”. Zwierzęta z tego rodza-
ju urazem należy eliminować z grupy (sta-
da), aby zjawisko kanibalizmu nie rozprze-
strzeniało się na inne osobniki.

Podłożem kanibalizm u drobiu są naj-
częściej błędy żywieniowe, nieprawidło-
we warunki środowiskowe oraz czynni-
ki genetyczne (21, 37). Błędy żywieniowe 
spowodowane są głównie przez niedobo-
ry białka, nieodpowiedni stosunek ener-
gii do białka w paszy (zbyt dużo ener-
gii w stosunku do białka), aminokwasów 
egzogennych, witamin z grupy B (głów-
nie B12), witaminy K, makro- i mikroele-
mentów (wapnia, potasu, NaCl), nagła 
zmiana paszy, okresowe braki paszy lub 
wody. Skarmianie paszy stęchłej, zawiera-
jącej zjełczałe tłuszcze, spleśniałej z wystę-
powaniem mikotoksyn powoduje zapale-
nie przewodu pokarmowego, uporczywe 
biegunki, a w efekcie wynicowanie steku, 
co może pobudzać ptaki do dziobania. 
Także wówczas, gdy pasza jest zbyt szyb-
ko zjadana, okres dziobania jest za krótki 
i ptaki odreagowują, dziobiąc się nawza-
jem. Również niedobór włókna pokarmo-
wego, żywienie dużymi dawkami kukury-
dzy lub podawanie paszy granulowanej 
mogą sprzyjać kanibalizmowi (21). Ptaki 
dziobią nogi, rany, okolice steku, zwłasz-
cza gdy jest obrzękła lub gdy błona śluzo-
wa steku nie została wciągnięta po zniesie-
niu jaja, lub jest zabrudzona kałem z krwią 
(kokcydioza). Smak krwi pobudza ptaki do 
energicznego dziobania, które przeradza 
się w kanibalizm. Zaleca się zwiększenie 
poziomu białka w paszy o 2–3%, doda-
tek witamin A, D3, E, K oraz makro- i mi-
kroelementów, w tym zwiększenie ilości 
NaCl nawet do 2,0% przez 3–4 dni czy do-
datek 0,02 mg/ptaka siarczanu manganu. 
W chowie ekologicznym zaleca się poda-
wać marchew i buraki ćwikłowe oraz ziar-
no owsa oplewionego. Podawanie ptakom 
paszy, która jest zbyt szybko zjadana, bądź 
też niedobór witaminy K oraz metioni-
ny w mieszance może prowadzić do pte-
rofagii, czyli wydziobywania piór (9, 21).

Innym zjawiskiem wadliwego żywie-
nia zwierząt jest niedobór wapnia, fosforu 
i kalcyferolu w pożywieniu, co prowadzić 
może do chorób kończyn, osteomalacji, 
a nawet u sztuk starszych do osteoporozy 
(38). Zwierzęta niechętnie się poruszają, 
występuje niemożność pobierania paszy 
i wody, a przez to cierpią z powodu głodu 
i pragnienia, obserwuje się kruchość i łam-
liwość kości długich, deformację mostka 
i żeber oraz kulawizny (38).

Nieprawidłowo zbilansowana dawka po-
karmowa dla koni (zbyt mały udział siana) 
może przyczynić się do wystąpienia wrzo-
dów żołądka, zaburzeń zachowania, jak 
niechęć do pobierania pokarmu, apatia, 
rzadziej koprofagia (39). Istotny czynnik 
wpływający na behawior zwierzęcia mają 
długie okresy karmienia oraz zapewnie-
nie jak najdłuższego pobytu na pastwisku 
i kontaktu z innymi końmi.

Nowym podejściem do rozważanych 
zagadnień wpływu żywienia na niektóre 
zachowania zwierząt może być nutrige-
nomika, czyli połączenie nauki o żywie-
niu z biologią molekularną (40, 41). W du-
żym skrócie można powiedzieć, że nauka 
ta zajmuje się wpływem bioaktywnych 
składników diety na ekspresję genów. Nu-
trigenomika wskazuje na zależność cech 
dziedzicznych z oddziaływaniem skład-
ników paszy oraz wynikających stąd ko-
rzyści zdrowotnych dla zwierząt. Funkcjo-
nowanie organizmu zwierzęcego można 
modyfikować za pomocą odpowiedniego 
składnika paszy lub suplementu diety, po-
prawiając tym samym zdrowie i produk-
cyjność zwierząt (41). Dzięki wykorzy-
staniu osiągnięć nutrigenomiki poprzez 
odpowiednio zbilansowaną dietą moż-
na utrzymywać w zdrowiu zwierzęta, np. 
konie lub psy z chorobami genetyczny-
mi, wspomagać organizm cennych zwie-
rząt, np. hodowlanych, a także na przykład 
spowalniać procesy starzenia. Nutrige-
nomika stawia na indywidualne potrze-
by i zachowanie organizmu konkretnego 
zwierzęcia w zależności od gatunku, rasy, 
płci, wieku i rodzaju użytkowania. Dzię-
ki takiemu podejściu i możliwości bardzo 
szczegółowych badań można się dowie-
dzieć, czy zwierzę jest nosicielem wadli-
wego genu i będzie wymagać specjalnego 
żywienia. Można też sprawdzić, jak kon-
kretne zwierzę zareaguje, np. na doda-
tek wspomagający rozwój mięśni czy po-
prawę stanu sierści lub kopyt. Być może 
w  niedalekiej przyszłości najcenniejsze 
konie i pupile osób, których będzie na to 
stać, będą miały dobierany program ży-
wieniowy dopasowany do najbardziej in-
dywidualnych genów, a  także takie ży-
wienie, które zniweluje objawy niebez-
piecznych chorób genetycznych (41). Ich 
badania pokazują, że choroby genetycz-
ne, które kiedyś prowadziły do eutanazji 
zwierząt czy praktycznie całkowitego wy-
eliminowania z użytkowania sportowego 
lub hodowlanego, można z powodzeniem 
kontrolować właśnie poprzez indywidu-
alne dobranie składników paszy (karmy) 
i dodatków paszowych.

Podsumowanie

W celu uniknięcie lub zmniejszenia ne-
gatywnych behawioralnych skutków 

wadliwego żywienia zwierząt monoga-
strycznych należy:

 – zaspokajać ilościowe i  jakościowe po-
trzeby pokarmowe zwierząt,

 – prawidłowo bilansować poszczególne 
składniki pokarmowe diety dla zwierząt, 
zgodnie z ich fizjologicznym i produk-
cyjnym zapotrzebowaniem, wykorzystu-
jąc aktualne zalecenia (normy) żywienia,

 – stosować suplementy i/lub dodatki pa-
szowe dostosowane do potrzeb fizjo-
logicznych, produkcyjnych i estetycz-
nych zwierząt,

 – stopniowo zmieniać skład karmy (pa-
szy), aby nie spowodować zaburzeń 
funkcjonowania mikrobiomu przewo-
du pokarmowego, a w efekcie wystą-
pienia biegunek,

 – nie stosować dla dorosłych psów lub też 
ograniczać w żywieniu dorosłych kotów 
mleka, gdyż niestrawiona laktoza może 
być przyczyną biegunek,

 – unikać dla psów zbyt dużej ilości ko-
ści, które mogą prowadzić do zaparć, 
zaś kości drobiowe mogą być przyczy-
ną zadławień,

 – w żywieniu koni umożliwić korzystanie 
z pastwiska oraz dobrej jakości siana, 
zaś w żywieniu drobiu i świń uwzględ-
niać w dawce udział włókna pokar-
mowego,

 – eliminować ze stada osobniki agresyw-
ne i chore, aby zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się niektórych narowów i stereo-
typii oraz kanibalizmu.
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Kot domowy (Felis catus) jest jednym 
z najpopularniejszych zwierząt towa-

rzyszących człowiekowi. Pochodzi od pół-
nocnoafrykańskiego kota nubijskiego (Felis 
silvestris lybica). Protoplasta kota jest wy-
specjalizowanym drapieżnikiem. Proces 
jego domestykacji zaczął się później niż 

wielu innych gatunków zwierząt żyjących 
wspólnie z ludźmi, np. psa. Wszystkie te 
czynniki powodują, że behawior Felis catus 
zawiera w sobie wiele zachowań charakte-
rystycznych dla jego dzikiego przodka (1). 
Kot domowy to oportunistyczny drapież-
nik. Pomimo zmian, które zaszły w jego be-
hawiorze podczas wspólnego życia z ludź-
mi, ciągle wykazuje on chęć do polowania 
(2). Domestykację kota będącego gatun-
kiem samotniczym uznaje się za swoistą 
formę komensalizmu, z której dwa gatun-
ki czerpią obopólne korzyści (np. zwalcza-
nie szkodników w zamian za schronienie 
i pokarm zapewniane kotu przez człowie-
ka), bez konieczności wytwarzania silnych 
więzi międzyosobniczych (3).

Drapieżczy rodowód kota domowego 
ujawnia się w jego codziennym behawio-
rze. Wzorce zachowań charakterystyczne 
dla drapieżnictwa występują między inny-
mi podczas tzw. zabawy przedmiotowej (4). 
Naturalne tendencje Felis catus do zaba-
wy ukierunkowane są głównie na wszel-
kiego rodzaju symulowane polowania (za-
bawa-polowanie). Zabawa przedmiotowa 

występująca u dorosłych kotów domo-
wych ma strukturę zbliżoną do ich dra-
pieżczego behawioru (5, 6). Zachowania 
te zazwyczaj są indukowane przez przed-
mioty, które mają cechy charakterystycz-
ne dla kocich zdobyczy (ofiar), odznaczają 
się niewielkimi rozmiarami, łatwością prze-
mieszczania oraz złożonością powierzch-
niowej tekstury (5). Behawior tego gatun-
ku charakteryzuje się również dużym stop-
niem niezależności. Koty przeważnie nie 
chodzą po domu za swoimi właściciela-
mi, jak ma to miejsce w przypadku psów. 
Dlatego ich codzienne interakcje z właści-
cielem są rzadsze i krótsze od tych wystę-
pujących pomiędzy człowiekiem a psem 
(Canis familiaris). Większość kotów ini-
cjuje kontakty z ludźmi w porze karmie-
nia, jako prośbę o wyjście naprzeciw jego 
potrzebom kontaktu z człowiekiem, formę 
przywitania, zachętę do zabawy, przytula-
nia bądź innego rodzaju pieszczot (7). Nie 
można jednak zapominać, że Felis catus to 
generalnie bezwzględny drapieżnik, który 
pomimo otrzymywania pokarmu od lu-
dzi przejawia skłonność do polowania (8).

Obecność zdziczałych kotów domowych 
jako czynnik zagrażający 
światowej bioróżnorodności
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The following article is a  concise presentation of 
the domestic cat as a predator, which lives in close 
proximity to humans and has the ability to self-
manage in different environments. The authors refer to 
a significant real global problem which is the growing 
number of homeless and feral cats. These animals 
represent a  serious threat to biodiversity in areas 
where their number is still growing. Numerous studies 
on this issue show a significant decrease of certain 
small mammals and birds population size, since they 
are often the prey target for feral cats. This problem 
is especially important when endangered species, 
protected by law, are considered. Cats, which have 
become independent from human care function well in 
the environments where they were previously absent. 
Cats living in the wild, but near human households, 
pose also health risk for humans and other animal 
species, as carriers of zoonotic infectious agents. There 
are various approaches to solve the problem of feral 
cats, but they are often opposed by the public opinion.
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