
krok po kroku !

Jak przekonać kota, żeby zachowywał się tak, jak chcemy? 
Dlaczego ucząc go, trzeba trochę nim manipulować? 
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Czy każdy kot będzie reagował na „kici kici”?
Nie, tylko nauczony. Reakcja na wołanie nie jest 
wrodzona. Moje koty reagują na gwizdanie. 

Czego więc można go nauczyć?
Można wypracować przejrzysty system komunika-
cji. Jeśli coś od nas chce, miauczy w specyficzny 
sposób. Konkretna sytuacja, odpowiednie dźwięki. 

Praca z kotem nie polega na tym, że uczy się 
go tak jak psa, czyli bezpośrednio na niego wpły-
wając, tylko poprzez modyfikację środowiska. Że-
by kot sam zaczął robić tak, jak nam zależy. Je-
żeli nie chcemy, żeby wchodził na stół, zganianie 
go poskutkuje tym, że gdy tylko wyjdziemy z po-
koju, on natychmiast na ten stół wskoczy. Trze-
ba sprawić, żeby sam doszedł do wniosku, że 
ten stół nie jest dobrym miejscem. Np. wykleja-
my blat taśmą dwustronnie klejącą albo kładzie-
my wycieraczkę z gumowymi kolcami. Gdy bę-
dzie mu niewygodnie, przestanie tam wchodzić. 

Czyli jesteśmy w stanie oduczyć kota tych 
zachowań, które nam nie pasują?
Tak. Przez modyfikację środowiska. Koty, ow-
szem, są zwierzętami społecznymi, ale nie po-
lują grupowo. Każdy robi to sam. Stąd podej-
ście, że nikt mu nie będzie mówił, co ma robić. 
To, co w naszym rozumieniu jest karą, kot od-
biera jako akt agresji. Polewanie go wodą,  
krzyki, kary cielesne – burzą relację z człowie-

kiem. Zwykle kończy się tym, że zwierzę zaczyna 
załatwiać potrzeby fizjologiczne na rzeczy oso-
by, która go ukarała (lub do łóżk), bo nie czuje 
się w jej obecności bezpieczny. 
 
System nagród i kar więc się nie sprawdzi.
Absolutnie nie. Oczywiście możemy kota nagra-
dzać i nauczy się, że jak coś rzobi, otrzymuje 
nagrodę. Natomiast karę odbiera jako napaść. 

I wtedy następuje zemsta?
To nie jest zemsta, raczej wyraz frustracji. Bo je-
go zachowania świadczą o tym, że ma z czymś 
problem, nie radzi sobie. Jeżeli nie zwracamy na 
kota uwagi, czasem bywa tak, że wskakuje na 
blat stołu czy biurka i zaczyna zrzucać przedmio-
ty. Co wtedy robi człowiek? Natychmiast pod-
biega. Gdy zwierzę nauczy się, że jak tylko za-
czyna zrzucać rzeczy na podłogę, my zaraz do 
niego podchozimy, wykorzysta tę wiedzę.

Czyli jeśli zareagujemy na nocne miau-
czenie, musimy liczyć się z tym, że kot za-
cznie sprawdzać, ile razy uda mu się wy-
rwać nas ze snu?
Tak. Gdy kot zaczyna miauczeć pod drzwiami 
sypialni, myślimy: nie reaguję. Wytrzymujemy 
10 minut, a potem wstajemy i otwieramy drzwi. 
Efekt: uczymy kota, że trzeba naciskać do skut-
ku. Jeśli nie reagujemy, róbmy to konsekwentnie. 

Rozmowa z    l ek .  wet.  Jolantą  Łapińską ,  
zoopsycho log iem,  behawior ys tą,  cz łonk iem Po lsk iego Stowarz yszen ia 
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iekrok po kroku !

DREAM 
TEAM

Najlepiej układaję się 
stosunki ludzko-kocie, 
kiedy właściciel traktuje 

zwierzę jak partnera, 
nie jak maskotkę.

Zaczęłam się zastanawiać, 
kto kogo wychowuje?
Harmonijne relacje z kotem ma-
ją tylko ci, którzy zaakceptują 
fakt, że to on decyduje, kiedy 
dojdzie do jego interakcji z czło-
wiekiem i jak długo ta interakcja 
potrwa. Nie można mu nic narzu-
cać, bo to zawsze źle się kończy. 
Trzeba traktować jak partnera 
i postępować sprytnie. 

Okazać się sprytniejszym od 
kota to rzeczywiście wyzwanie.
Dlatego kociarze to zupełnie inni ludzie niż 
psiarze. Inaczej działają i dlatego udaje im się 
zbudować dobre relacje. Doskonale znają za-
chowania pupili i wykazują bardzo dużo zro-
zumienia. Koty czują się najbardziej komfor-
towo wtedy, gdy dzieje się tak, jak one chcą. 
Trzeba dawać im poczucie, że tak jest. Ale 
troszkę nimi manipulować.

Jak wcześnie zaczynamy naukę: od ma-
lutkiego, araz po adopcji? Czy pozwolić 
mu pobyć trochę w domu i dopiero po-
tem zacząć tresurę?
Kot musi czuć się w nowym miejscu komfor-
towo. To zwierzę terytorialne. Jego terytorium 
to miejsce przez niego oswojone. Zanim za-
czniemy z nim pracę, musimy mu zapewnić 
komfort, żeby poczuł się zrelaksowany.
 
Wychowywanie zwierzęcia zaczynamy 
od nauki czystości?
Kocięta ucza się tego on matki. Dlatego bar-
dzo ważne jest, żeby nie zabierać od niej 
zwierzaków poniżej trzeciego miesiąca życia.  
Ja zaś ze swojej strony modyfikuję środowi-
sko, czyli sprawiam, że kuweta jest najbar-
dziej komfortowym miejscem do załatwiania 
potrzeb fizjologicznych. Jeżeli kot załatwia się 
poza kuwetą, kładę tam wycieraczki z kolca-
mi. A w kuwecie jest taki żwirek, jaki zwie-
rzak lubi. 

Załatwianie się to zachowanie sekwen-
cyjne. Kot wchodzi, wącha miejsce, gdy mu  
odpowiada, kopie dołek, załatwia się, zakopu-
je, obwąchuje i wychodzi. Kuweta musi mieć 
odpowiednie wymiary, powinna być otwar-
ta. Niestety, ludzie kupują dziwne, zakryte,  
samoczyszczące, w szafkach. Gdy taką  
widzę, uświadamiam im, że mają przemiłego 
kota, bo w ogóle tam wchodzi.
 
A jedzenie z miseczki?
Kocię uczy się przy kotce. Gdy ona je z mi-
seczki, ono też. Jeśli znajdziemy bardzo mło-
dego zwierzaka, karmimy go najpierw pipet-
ką, potem z palca, wreszcie palec trzymamy 

w miseczce, z której zwierzę zaczy-
na jeść. Miska powinna być płaska, 
z wyprofilowanym dnem, bez row-
ków, szeroka tak, aby wibrysy, czyli 
kocie wąsy, nie dotykały jej boków. 

Jak wygląda kwestia spania?
Koty lubią spać na podwyższe-

niu, w miejscach ciepłych. Jeżeli le-
gowisko leży na podłodze, w chłod-

nym kąc ie,  kot n igdy n ie będzie  
w nim spał. Przeniesienie legowiska 

w ulubione miejsce kota też nie gwaran-
tuje sukcesu. Dobre relacje z kotem ma-
ją tylko ci, którzy nic mu nie narzucają. Bo  
kot zrobi to, co on uważa za stosowne. 

Co zrobić, żeby nie niszczył mebli, nie 
drapał obić?
Drapanie to naturalne zachowanie kota. Tak 
zwierzak znaczy terytorium, pielęgnuje pazur-
ki, gimnastykuje się. Jeżeli niszczy nam me-
ble, musimy tak ustawić drapaki, żeby wolał 
ostrzyć pazurki tam, a nie na meblach. Na-
tomiast nie możemy wymagać, żeby zaprze-
stał tej czynności. Jeżeli komuś to przeszka-
dza i jest to poważny problem, możliwe, że 
nie powinien mieć kota.

Niewskakiwania gościom na kolana?
Jeśli przychodzą trzy osoby, dwie miłośniczki 
kotów i jedna, która ich nie lubi, ma alergię al-
bo się boi, zwierzę skoczy na kolana właśnie 
tej jednej. Miłośnicy kotów wywierają presję, 
przywołują, patrzą na niego, starają się na-
wiązać kontakt. Czworonóg tego nie akceptu-
je. Natomiast osoba, która patrzy w sufit my-
śli: żeby tylko ten kot do mnie nie przyszedł. 
On, widząc kogoś, kto nie jest nachalny, sam 
nawiązuje kontakt. 

Uważam, że jeżeli komuś kot wskoczy  
na kolana, to tego kogoś spotkał ogromny 
zaszczyt. Gdy przychodzą goście, którzy nie 
lubią kotów, lepiej jest albo zamknąć zwierzę 
w drugim pokoju, albo natychmiast posadzić 
tę osobę przy stole. Gdy kot już wskoczył 
na kolana lub umościł się obok na kanapie, 
gość powinien wstać. Wtedy zwierzę zesko-
czy i więcej nie wskoczy. Nie można jednak 
nauczyć kota, że się nie wskakuje na obcych 
i nie zaczepia ich. 

Czy możliwe jest, żeby nauczyć kota cho-
dzenia na smyczy?
Kot jest zwierzęciem terytorialnym, więc spa-
cer z nim musi odbywać się w tym samym 
miejscu. Idziemy tam, gdzie on chce, a nie 
ciągniemy go na smyczy. Spacer polega na 
tym, że człowiek chodzi za zwierzęciem, 
a nie odwrotnie. Smycz pełni rolę tylko ase-
kuracyjną. •
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