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SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ, WARSZAWA 

- od 2004 do 2009: praca na stanowisku asystenta w Katedrze Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej, 

opieka nad laboratorium i zwierzętarnią 

 

 

4. Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

 

Za swoje największe osiągnięcie naukowe, uprawniające do rozpoczęcia procedury habilitacyjnej, uważam 

badania porównawcze behawioru różnych szczepów i stad szczurów laboratoryjnych i dzikiego szczura 

wędrownego zarówno w środowisku naturalnym jak i laboratoryjnym oraz rozwój technik hodowlanych 

szczura dzikiego w laboratorium. Wyniki tych badań zostały opublikowane w formie serii artykułów 

naukowych. 

 

A. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

 

SZCZUR DZIKI (RATTUS NORVEGICUS) JAKO OBIEKT  

BADAŃ NAD ZACHOWANIEM - ANALIZA PORÓWNAWCZA                                           

SZCZURA DZIKIEGO Z JEGO LABORATORYJNYMI ODMIANAMI.  
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2. Stryjek, R., Modlinska, K. (2016). Neophobia in wild rats is elicited by using bait stations 

but not bait trays. International Journal of Pest Management. 62(2), 158-164. 
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(multi-strain comparison). Behavioural processes, 113, 41-50  
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Brown-Norway and Wild-Type Rats Maintained in Standard or Enriched Environment in 

Response to Novelty in a Familiarised Environment. Psychology, 6, 251-262. 
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(2012). Response to novelty in the laboratory Wistar rat, wild-captive WWCPS rat, and the 

short-tailed opossum. Behavioral Processes, 91, 145-151. 

 

9. Stryjek, R., Modlińska, K., Pisula, W. (2012). Species specific behavioural patterns (digging 

and swimming) and reaction to novel objects in wild type, Wistar, Sprague-Dawley and 

Brown Norway rats. PLoS ONE, 7 (7). 

 

10. Stryjek R. (2010). Transportation device for rats. Lab Animal, 39 (9), 279-281.  
 

 

 

 

C. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 

 

Za swoje największe osiągnięcie naukowe uważam kontynuację badań porównawczych zachowania różnych 

szczepów i stad szczurów laboratoryjnych oraz dzikiego szczura wędrownego w środowisku laboratoryjnym, 

kontynuację hodowli szczurów dzikich WWCPS (Warsaw Wild Captive Pisula Stryjek – Stryjek i Pisula, 

2008) w laboratorium, rozwój technik hodowlanych zwierząt dzikich w laboratorium oraz wypracowanie 

systematycznej metody pomiaru zachowania dzikich szczurów w ich naturalnym środowisku. 

Zanim przedstawię szczegóły składających się na owo osiągnięcie prac, pozwolę sobie pokrótce opisać wkład 

jakie opisane poniżej badania wnoszą specyficznie do psychologii
1
 -  zarówno do psychologii zwierząt jak i 

człowieka. Rozwinięcie poniższego wywodu znajduje się w podrozdziałach prezentowanych w dalszej części 

autoreferatu. Potencjalne zyski dla psychologii lokują się w następujących obszarach: 

                                                 
1
 Wyprowadzenie linii hodowlanej szczura dzikiego oraz rozwój technik jego hodowli niesie także potencjalne zyski w 

dziedzinach nauki pokrewnych psychologii m.in. biologii, medycynie oraz w szeroko pojętych naukach 

weterynaryjnych. 
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• Rola udomowienia w kształtowaniu zachowania 

Udomowienie zwierząt (obok hodowli roślin) jest bez wątpienia najważniejszym krokiem rozwojowym w 

ostatnich 13 tysiącach lat historii ludzkości (Diamond, 2002). Stworzenie i kontynuowanie hodowli 

szczura dzikiego (WWCPS) w laboratorium, daje możliwość wglądu w początkowe etapy tego procesu, 

któremu poddane zostało wiele, istotnych z punktu widzenia potrzeb człowieka, gatunków. Domestykacja 

jest doskonałym przykładem gwałtownej zmiany środowiskowej. Stworzenie hodowli WWCPS 

umożliwia obserwację adaptacji szczura zarówno w ujęciu filogenetycznym (udomowienie) jak i 

ontogenetycznym (oswojenie) do warunków laboratoryjnych. Informacja na temat zakresu i tempa zmian 

zachowania tego gatunku może pośrednio wzbogacić wiedzę o zmianach udomowieniowych 

zachodzących u innych gatunków. Może także pośrednio dostarczyć wskazówek przydatnych w hodowli 

dzikich osobników innych gatunków np. w schroniskach i ogrodach zoologicznych. 

 

• Szczur dziki jako naturalny model zachowania  

W zdecydowanej większości prowadzonych na szczurach badań psychologicznych, szczur występuje jako 

model zachowania oraz model podstawowych procesów psychicznych, model na podstawie którego 

dokonuje się mniej czy bardziej bezpośredniej ekstrapolacji wyników na inne gatunki (przede wszystkim 

na człowieka). W świetle wielu badań szczur laboratoryjny różni się znacznie od swego odpowiednika 

(zmiany morfologiczne, anatomiczne i behawioralne). Dodatkowo istotną rolę odgrywają znaczące 

różnice międzyszczepowe, a różnice występują nawet w obrębie danego szczepu hodowanego w różnych 

laboratoriach, co przyczyniło się do braku reprezentatywnego przedstawiciela linii laboratoryjnej. 

Powstanie linii WWCPS stworzyło szanse na badanie w warunkach laboratoryjnych naturalnej, 

niezniekształconej przez zabiegi hodowlane odmiany szczura. Wybór obiektu badań jest jedną z 

najważniejszych decyzji w toku pracy badawczej. Bardzo istotna jest zatem wiedza na ile podstawowy 

zwierzęcy model wykorzystywany w psychologii zmienił się w toku udomowienia, oraz jak daleko zaszło 

zróżnicowanie szczepów i stad laboratoryjnych.   

 

Wiedza o zachowaniu szczura dzikiego 

Mimo, że szczur w zdecydowanej większości badań psychologicznych wykorzystywany jest jak model 

zachowania innych gatunków – przede wszystkim człowieka, nie można zapominać, że sam w sobie jest 

interesującym gatunkiem. Sam fakt, iż jest elementem otaczającego nas świata oraz fakt, iż odniósł 

niebywały ewolucyjny sukces stając się jednym z najbardziej rozpowszechnionych kręgowców, są 

wystarczającym pretekstem do badań. Wiedza na temat zachowania szczura ma także znaczenie 

aplikacyjne -  jest  on jednym z największych szkodników spośród zwierząt kręgowych.  
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Rozwój skutecznych technik hodowlanych 

Hodowla szczurów dzikich, oprócz ewidentnych zysków w postaci pozyskiwania ciekawych obiektów do 

badań, niesie za sobą także wyzwania natury technicznej. Zwierzęta te charakteryzuje m.in. znaczna 

płochliwość i wysoki stopień agresji. W toku hodowli skonstruowałem szereg urządzeń i technik 

służących bezpieczeństwu zarówno zwierząt, jak i personelu laboratorium i zwierzętarni podczas prac 

badawczych i hodowlanych. Część z nich została skonstruowana i opisana już po obronie rozprawy 

doktorskiej (Stryjek, 2010; Stryjek i Modlińska, 2013). 

 

Poprawa dobrostanu dzikich zwierząt utrzymywanych w niewoli 

Rozwój technik urządzeń hodowlanych, poza zwiększeniem skuteczności hodowli, przyczynia się także 

do zmniejszenia poziomu odczuwanego przez szczury stresu - m.in. poprzez zminimalizowanie kontaktu 

z człowiekiem. Doświadczenia w hodowli dzikich szczurów mogą zatem w pewnej mierze poprawić 

dobrostan innych ssaków przetrzymywanych w niewoli. 

 

Wypracowanie nowych procedur eksperymentalnych używanych w badaniach terenowych 

Podczas prowadzenia badań polowych stworzyłem (wraz z dr Klaudią Modlińską) skuteczne, 

wystandaryzowane procedury badawcze służące do pomiaru naturalnych form zachowania u wolno-

żyjących szczurów. Stosowanie tego typu procedur sprzyja uzyskiwaniu wyników o znacznie wyższej 

trafności ekologicznej niż badania laboratoryjne.  

 

 

Proces udomowienia szczura wędrownego 

Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) jest jednym z najczęściej używanych w badaniach 

behawioralnych i biomedycznych gatunków. Jego popularność, obfitość dotychczasowych badań, 

oraz fakt, iż często używany jest jako model umożliwiający wgląd w mechanizmy zachowania i 

procesów psychicznych innych gatunków zwierząt (w tym i ludzi), czynią go szczególnie 

interesującym obiektem badań. Gatunek ten wykorzystywany był na szeroką skalę przez wielu 

badaczy (np. Tolmana, Watsona, Skinnera) m. in. jako przedmiot badań nad podstawowymi 

prawami uczenia, rozkładami wzmocnień etc., przez co zapisał się (i nadal zapisuje się) trwale w 

historii wielu nauk m. in. psychologii.  

Przyjmuje się, iż historia szczura laboratoryjnego sięga połowy XIX wieku (Richter, 1959; 

Lockard, 1968). Wynika z tego, iż do dnia dzisiejszego minęło około 300-400 pokoleń (Stryjek i 

Pisula 2008)
2
. Środowisko naturalne i laboratoryjne stawiają przed zwierzętami skrajnie różne 

wymagania. Szczur dziki, wskutek wyzwań i zagrożeń stawianych przez środowisko naturalne, 

                                                 
2
   Niektóre szczepy i stada laboratoryjne  np. Brown Norway zostały wyprowadzone z dzikich osobników  znacznie 

później tj. w latach 30-tych XX wieku.  
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został na drodze ewolucji został wyposażony w szereg cech adaptacyjnych. To, co w przypadku 

szczura dzikiego jest przystosowawcze (np. neofobia, wysoki poziom agresji, lęk przed ludźmi itp.), 

w warunkach laboratoryjnych jest czynnikiem zmniejszającym szanse na przetrwanie, a co za tym 

idzie na reprodukcję. Zależność ta działa dwustronnie. Nabyte przez szczury laboratoryjne drogą 

selekcji cechy (np. uległość, niski poziom agresji i lęku etc.) są w warunkach naturalnych 

nieprzystosowawcze. Mamy więc przykłady dwóch skrajnie różnych środowisk, które generują u 

zamieszkujących je szczurów rozwój równie skrajnie różnych cech adaptacyjnych (Calhoun, 1963; 

Lockard, 1968; Cowan, 1977, Barnett et al. 1979, 1981, Stryjek et al. 2012, 2013, Stryjek i 

Modlińska, w druku).  

W przypadku każdego gatunku poddawanemu procesowi udomowienia, zachodzą zmiany 

(początkowo dynamiczne) zarówno behawioralne, jak i anatomiczne i morfologiczne. Nie inaczej 

jest w przypadku szczura. Wyniki badań porównawczych linii dzikiej i linii laboratoryjnej wskazują 

na istnienie licznych różnic między tymi dwiema grupami. Z analiz R. Lockarda (1968) wynika, że 

obie grupy różnią się od siebie pod względem anatomicznym. Szczury laboratoryjne cechują 

większe rozmiary ciała (Castle, 1947), mniejsza smukłość sylwetki, słabszy kościec, mniejszy 

rozmiar organów wewnętrznych takich jak mózg, serce, wątroba, śledziona etc. oraz słabszy węch 

(Keeler, 1942). Szczury dzikie wykazują znacznie wyższy stopień agresji i częściej wokalizują 

(obserwacja własna; Lockard 1968; Barnett et al. 1979, 1981). Istotną różnicą jest również 

zdecydowanie niższy u szczurów laboratoryjnych stopień neofobii (obserwacja własna; Barnett 

1958; Calhoun 1963; Cowan 1977; Mitchell, 1976). Szczury dzikie bardziej dbają o czystość 

gniazda wynosząc odchody poza jego obręb (obserwacja własna; Boice 1966; za: Lockard, 

1968). Z drugiej strony E.O. Price (1972) stwierdza, iż to szczury laboratoryjne szybciej się uczą 

(warunkowanie sprawcze). Wyuczone reakcje są przez nie szybciej wygaszane (Millar, 1975). 

Szczury dzikie są bardziej niż laboratoryjne wrażliwe na zmiany środowiskowe we wczesnym 

wieku (Huck i Price, 1975). 

Inna grupa badań podkreśla brak różnic zachowania pomiędzy obiema liniami. Proces 

domestykacji nie wpłynął na przykład na preferencje żywieniowe szczura (Shumake, Thomson i 

Caudill, 1971). Robert Boice (1977) porównał systemy nor wykopywane przez albinotyczne szczury 

laboratoryjne i dzikie szczury wędrowne zarówno w warunkach semi-naturalnych jak i w warunkach 

laboratoryjnych. Nie stwierdził żadnych różnic zarówno w zakresie rozmiarów jak i układu 

wykopanych tuneli. Nie zauważył też różnic w rozległości i trwałości stworzonego systemu nor 

pomiędzy zwierzętami zamieszkującymi nory, a tymi trzymanymi w laboratoryjnych klatkach.  
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Mechanizmy utrwalania zmian udomowieniowych 

Obok doboru naturalnego (nie wszystkie dzikie osobniki są w stanie zaadaptować się do 

środowiska laboratoryjnego) kluczową rolę w procesie domestykacji odgrywa mniej lub bardziej 

świadoma hodowla kierunkowa (ryc. 1). Do rozmnażania wybiera się (często nieświadomie) 

osobniki o pewnych szczególnych właściwościach, co zwiększa prawdopodobieństwo 

wystąpienia tych cech w następnych pokoleniach. O sile efektu hodowli kierunkowej świadczą 

między innymi wyniki badań D. Blanchard (Blanchard et al.,1994). Selekcjonowali oni dzikie 

szczury pod kątem stopnia agresji w stosunku do człowieka oraz szybkości ucieczki z miejsca, 

gdzie prezentowany był zagrażający bodziec. Badanie nad zachowaniem obu linii (agresywnej i 

łagodnej) już w 35 pokoleniu od odłowu dało istotne statystycznie różnice. Warto tu 

przypomnieć, iż większość szczepów laboratoryjnych hodowana jest od około 300-400 pokoleń. 

Efekt hodowli kierunkowej oraz selekcji naturalnej w nowych warunkach mógł zatem wywrzeć 

na nie zatem bardzo silne piętno. 

Towarzyszące dotychczasowemu procesowi domestykacji szczura wędrownego zmiany 

morfologiczne jak i zmiany zachowania mają zarówno podłoże genetyczne (zmiana w genomie) 

jak i epigenetyczne (zmiana na poziomie epigenomu, który odpowiada za wzmocnienie lub 

wyciszenie ekspresji genów – Gottlieb, 2007; Masterpasqua, 2009; Jensen 2010). Wskutek 

dziedziczenia pozagenowego (epigenetycznego) możliwa jest stosunkowo dynamiczna zmiana 

fenotypu np. w odpowiedzi na nagłą zmianę warunków środowiskowych. Zdolność do 

dziedziczenia nie zapisanych w genotypie zmian ma więc wielkie znaczenie adaptacyjne. 

 

 

 

 

 

Rycina 1. Czynniki decydujące o różnicach w morfologii i zachowaniu pomiędzy szczurami dzikimi a laboratoryjnymi. 
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Szczur laboratoryjny 

Trudno określić liczbę istniejących aktualnie na świecie szczepów, stad i odmian szczura 

laboratoryjnego. Istnieją szczepy stworzone specjalnie do konkretnych celów badawczych – o 

specyficznych charakterystykach temperamentalnych (np. wysoko i nisko reaktywne), o 

skłonnościach do otyłości czy o wysokiej zapadalności na poszczególne rodzaje nowotworów. 

Różne warunki hodowlane oraz izolacja poszczególnych populacji laboratoryjnych sprawiają jednak, 

iż nawet badania na osobnikach tego samego szczepu, lecz hodowanych przez kilka pokoleń w 

różnych laboratoriach, mogą dać rozbieżne wyniki.  

Różnice między liniami laboratoryjnymi jakie obserwujemy podczas badań mogą świadczyć o 

tym, iż wybór obiektu badawczego spośród zwierząt udomowionych obarczony jest pewnym 

ryzykiem. Linie szczurów laboratoryjnych w niektórych obszarach mogą różnić się między sobą 

bardziej, niż od swoich dzikich odpowiedników. Ograniczenie się do najpopularniejszych szczepów 

laboratoryjnych, bez analizy charakterystyki ich cech fizjologicznych i behawioralnych może 

prowadzić do mylnych wniosków, bądź to przez niedostosowanie procedur eksperymentalnych, bądź 

też przez nieodpowiednie warunki hodowlane. Dlatego też wnioski płynące z analizy zachowania 

wybranych szczepów laboratoryjnych prawdopodobnie mogą być odnoszone tylko do danego 

szczepu, a generalizacja uzyskanych w tego typu badaniach wyników na całą populację szczurów 

laboratoryjnych, bądź też na cały gatunek, wydaje się być ryzykowna
3
. Odnosi się to również do 

wykorzystywania szczurów laboratoryjnych jako modelu różnego typu cech i zachowań. Biorąc pod 

uwagę znaczną zmienność w obrębie szczepów udomowionych, należałoby dobierać obiekt badań ze 

szczególną starannością i świadomością jego charakterystyki (zob. Clemens, et al. 2014). 

Różnice między liniami pogłębia fakt, iż wiele szczurów laboratoryjnych to osobniki 

albinotyczne (ryc. 4). Albinizm (inaczej bielactwo) wywołany jest przez występującą raz na 

kilkanaście tysięcy urodzeń mutację pojedynczego genu. Mutacja ta powoduje brak wydzielania 

enzymu tyrozynazy, który odpowiedzialny jest za produkcję melaniny. Albinizm jest dziedziczony – 

warunkuje go gen recesywny (Grønskov et al., 2007). W warunkach naturalnych bielactwo jest 

cechą utrudniającą adaptację, ponieważ albinotyczne zwierzę wyróżnia się z grupy i otoczenia 

kolorem, co czyni je łatwym celem dla drapieżników (Dröscher, 1993). Brak pigmentu dotyczy nie 

tylko sierści. Albinotyczne szczepy szczurów pozbawione są również zabarwienia tęczówki. Na 

skutek prześwietlania siatkówki dochodzi u nich do upośledzenia wzroku (Prusky et al., 2002), 

                                                 
3
   Jestem skłonny postawić tyleż odważną co ryzykowną hipotezę, iż populacje szczurów dzikich zamieszkujące odległe 

habitaty (w różnych rejonach świata) poprzez działającą na nie w podobny sposób presję środowiskową oraz poprzez 

dość swobodny przepływ genów pomiędzy nimi, są do siebie bardziej zbliżone behawioralnie, a także być może 

genetycznie i epigenetycznie niż szczepy i stada laboratoryjne, które są hodowane od wielu pokoleń w izolacji. By 

zacząć weryfikować tę hipotezę rok temu nasz zespół rozpoczął zbieranie próbek genetycznych z niezależnych kolonii 

szczurów dzikich z terenu Warszawy i kilku punktów referencyjnych na terenie Polski. 
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co oznacza, że widzą znacznie słabiej niż osobniki pigmentowane. Oprócz upośledzonego 

zmysłu wzroku, szczury albinotyczne charakteryzuje słabszy, w porównaniu do szczurów 

pigmentowanych, zmysł węchu. C. E. Keeler (1942) zauważył, iż oddalenie się od źródła 

awersyjnego zapachu zajęło im dwukrotnie więcej czasu niż ich pigmentowanym pobratymcom. 

Szczury albinotyczne dużo słabiej reagują też na zapach samicy w rui (Sachs, 1996). Ponadto 

cierpią na pewne zaburzenia motoryki (Whishaw et al., 2003), gorzej uczą się zadań 

przestrzennych  (Harker i Whishaw, 2002) oraz prezentują inny wzorzec fazy snu REM (Benca 

et al., 1998). 

Dodatkowo wiele szczepów szczurów laboratoryjnych to tzw. szczepy wsobne. Chów wsobny 

(ang. inbreeding) polega na kojarzeniu krewniaczym (tj. blisko spokrewnionych osobników). 

Taka sytuacja w naturze występuje tylko w warunkach izolacji danej grupy zwierząt od reszty 

populacji i z powodu znacznego zmniejszenia różnorodności genetycznej nie jest zjawiskiem 

korzystnym – może być m.in. przyczyną ujawniania się chorób genetycznych. Chów wsobny ma 

oczywiście także pozytywne strony. Metodą kojarzenia krewniaczego uzyskuje się osobniki o 

dużym stopniu homozygotyczności tzn. o bardzo dużym podobieństwie. Jest to niewątpliwą zaletą w 

badaniach eksperymentalnych, gdzie dąży się do tego aby jedyną różnicą między grupami badanymi 

stanowiło oddziaływanie eksperymentalne. Dzięki wysokiemu stopniowi homozygotyczności 

możliwie jest również ograniczenie liczby badanych zwierząt. 

 

WWCPS -hodowlana linia szczura dzikiego 

Jak już wspomniałem wcześniej szczur laboratoryjny jest w znacznej mierze produktem 

sztucznego (laboratoryjnego) środowiska. Wiele interpretacji zachowań odnosi się do ich wartości 

przystosowawczej. Istnieje zatem ryzyko, iż wyniki uzyskane na podstawie badań prowadzonych na 

szczurach laboratoryjnych mogą zawierać błędne wnioski - szczególnie w sytuacji, gdy próbujemy 

ekstrapolować wyniki uzyskane na udomowionych zwierzętach na ich dzikie odpowiedniki lub 

badamy zachowania o dużym znaczeniu adaptacyjnym na zwierzętach laboratoryjnych, dla których 

utraciły one swój biologiczny sens. Taka sytuacja, wbrew pozorom, zdarza się nierzadko (np. Evans 

et al., 1993; Voznessenskaya et al., 2003; Fendt, 2006).  Większość badań porównawczych odmian 

dzikiej i laboratoryjnej szczura wędrownego przeprowadzono 30-40 lat temu. To okres, który 

pokrywa aż około 20-25% historii szczura laboratoryjnego. Biorąc po uwagę fakt, iż proces 

udomowienia nie ma przebiegu liniowego (najbardziej dynamiczne zmiany, szczególnie w 

behawiorze, zachodzą na jego początku), szczur laboratoryjny prawdopodobnie nadal podlega 

dynamicznym zmianom. Zasadne zdają się być zatem próby głębszego wglądu w to zagadnienie. 

Aby dokonywać porównań szczepów laboratoryjnych ze szczurami dzikimi w 2006 roku 
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wyprowadziliśmy laboratoryjną linię szczura dzikiego - Rattus norvegicus (Stryjek i Pisula, 2008). 

Nadaliśmy jej nazwę WWCPS (Warsaw Wild Captive Pisula Stryjek). Szczury WWCPS hodowane 

są w warunkach laboratoryjnych. By zapobiec powstaniu zmian udomowieniowych pula genów tej 

linii jest regularnie (co 3-4 pokolenia) "odświeżana" poprzez odłów nowych, dzikich osobników.   

Wstępne obserwacje różnic w zachowaniu oraz równie wstępny rozwój technik hodowlanych, 

stały się tematem obronionej przeze mnie w 2009 roku rozprawy doktorskiej. 

Temat ów wymaga znacznego pogłębienia. Poniżej pokrótce opiszę wyniki badań, które składają 

się prezentowane przeze mnie osiągnięcie naukowe. 

 

Aktywność okołodobowa 

Szczury wędrowne prowadzą nocny tryb życia. Ta ekologiczna adaptacja, obecna u większości 

zwierząt z gromady ssaków, jest prawdopodobnie wynikiem zapełniania ekologicznych nisz w 

obronie przed drapieżnikami. W toku ewolucji, u szczurów rozwinął się zestaw cech sprzyjających 

nocnemu trybowi życia (dominująca rola węchu, rozwinięte wibrysy oraz ich reprezentacja w korze 

węchowej, kolor sierści etc.). Kilkaset pokoleń w stabilnym, skrajnie różnym od naturalnego 

środowisku mogło wywrzeć wpływ także na mechanizmy regulacyjne rytmu okołodobowego.  

Najbardziej popularną metodą monitorowania aktywności okołodobowej u szczurów jest stosowanie 

tzw. koła aktywności. Jednak u dzikich szczurów urządzenie to może wywoływać reakcję 

neofobiczną (Cowan, 1977), a tym samym - unikanie koła. Ponadto szczury laboratoryjne, mogą 

różnić się od swych dzikich odpowiedników w zakresie potrzeby aktywności ruchowej, jak również 

tendencji do przejawiania stereotypii ruchowych. Badania nad motywacją wykazały, że dla 

szczurów laboratoryjnych, ze względu na wydzielanie się endorfin, ruch w kole aktywności jest 

silnie wzmacniającym, samonapędzającym się procesem (Goldfarb i Jamurtas, 1997). Poza tym tego 

typu powtarzalne zachowanie nie ma swojego odpowiednika w środowisku naturalnym.  

Badanie przeprowadzone zostało z użyciem czterech najpopularniejszych szczepów szczurów 

laboratoryjnych (dwóch pigmentowanych: Brown Norway i Long Evans, oraz dwóch 

albinotycznych Sprague-Dawley i Wistar) oraz szczurów linii WWCPS. Dla każdego szczepu 

przebadano po około 20 osobników każdej płci. Zwierzęta przez okres 3 tygodni zamieszkiwały 

dużą klatkę o wymiarach 2m/1m wyposażoną w półki, pod którymi gniazdowały. Przez okres dwóch 

tygodni z 5-minutową rozdzielczością dokonywano pomiaru aktywności szczurów poza gniazdem - 

zopercjonalizowanej jako procent aktywnych szczurów przebywających w danej chwili poza 

schronieniem. 
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Analiza kosinorowa
4
 rytmu okołodobowego wykazała istnienie różnic międzyszczepowych. W 

ciągu dnia szczury szczepów albinotycznych (SD i Wistar) wykazały mniejszą aktywność niż 

szczury pigmentowane - bardziej gwałtowny był jej spadek po włączeniu światła i dynamiczniejszy 

wzrost po jego wyłączeniu (patrz ryc. 2). Wyniki te potwierdzają hipotezę, że światło jest 

awersyjnym bodźcem dla szczurów albinotycznych (Keeler, 1942; Sachs 1996; Marc et al., 2008; 

Prusky et al., 2002). Szczury pigmentowane szczepów laboratoryjnych były bardziej aktywne 

podczas dnia, nie tylko w stosunku do szczurów albinotycznych, ale także w porównaniu do swych 

dzikich pobratymców.   

 

 

 

Rycina 2.  Aktogram pozagniazdowej aktywności okołodobowej różnych szczepów szczurów badanych w 

rozdzielczości 5-min przez 13 kolejnych dni. Jak wynika z pionowych słupków bocznych,  szczury były eksponowane 

na cykl światło-ciemność przez pierwsze 7 dni (cykl LD - światło włączane o godzinie 8 rano i wyłączane o 21), a przez 

kolejne 6 dni w arenie doświadczalnej światło wyłączone było przez całą dobę (cykl DD). Wysokość słupków 

odzwierciedla procent szczurów spędzających czas aktywnie poza gniazdem. (Źródło: Stryjek et al., 2013). 

                                                 
4
 Analiza kosinorowa opisuje rytm biologiczny za pomocą wskaźników takich jak amplituda, mezor, akrofaza będących 

współczynnikami sinusoidy, która zostaje dopasowana do danych z szeregu czasowego za pomocą metody 

najmniejszych kwadratów. 
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Oprócz wykazania różnic pomiędzy grupami, opisywane badanie może mieć znaczenie 

metodologiczne. Ze względu na różnice w reakcji na światło, najlepszym sposobem działania 

wydaje się być, o ile to możliwe, przeprowadzanie testów behawioralnych w całkowitej ciemności 

lub przy słabym oświetleniu.  Wyniki podkreślają także znaczenie starannego doboru szczepu do 

badania, ponieważ różne szczepy laboratoryjne mogą różnić się w niektórych aspektach od siebie 

bardziej niż różnią się od swoich dzikich odpowiedników. Oznacza to, że niektóre wnioski z analizy 

behawioralnej wyciągnięte z badań na danym szczepie laboratoryjnego szczura mogą być 

reprezentatywne tylko dla tego konkretnego szczepu, a generalizacja wyników na całą populację 

szczurów laboratoryjnych lub całego gatunku może być ryzykowna. 

Pełen opis badania został opublikowany w: Stryjek, R., Modlińska, K., Turlejski, K., Pisula, W. 

(2013). Circadian rhythm of outside-nest activity in wild (WWCPS), albino and pigmented 

laboratory rats. PloS One, 8(6). 

 

 

Ekspresja naturalnych form zachowania - kopanie nor i spontaniczne pływanie u szczurów 

dzikich i laboratoryjnych 

Celem niniejszego badania była analiza specyficznych gatunkowo wzorców zachowania (kopanie 

nor i pływanie) u szczurów laboratoryjnych i ich dzikich odpowiedników znajdujących się na bardzo 

wczesnym etapie procesu udomowienia (pokolenia F2-F4). Zwierzęta (6 szczurów WWCPS oraz 6 

szczurów Wistar) umieszczone zostały pojedynczo na okres 7 dni w akwarium wypełnionym ziemią. 

Długość wykopanych przez szczury WWCPS tuneli okazała się być ponad 5-krotnie większa niż 

tuneli wykopanych przez szczury Wistar (patrz rycina 3). Wszystkie szczury dzikie już pierwszej 

nocy (kilka godzin po rozpoczęciu badania) zbudowały podziemne, bezpieczne legowisko, które, w 

naturalnych warunkach, w dużym stopniu zabezpieczałoby je przed atakiem potencjalnych 

drapieżników. Tylko 2 osobniki linii Wistar zbudowały nory, w których mogły zamieszkać. Nory te 

jednak były znacznie mniejsze i tylko jeden osobnik zamieszkał pod ziemią (uczynił to jednak 

dopiero pod koniec trwającego tydzień badania). Uzyskane w badaniu dane stoją w sprzeczności z 

wynikami uzyskanymi przez R. Boice’a (1977), który nie stwierdził żadnych różnic między 

opisywanymi liniami w zakresie zachowań związanych z kopaniem nor. W trakcie swoich badań 

doszedł on do wniosku, że umiejętność kopania nor jest specyficzna gatunkowo, a zatem i obecna u 

przedstawicieli wszystkich szczepów szczurów laboratoryjnych (niezależnie od warunków 

środowiskowych, w których hodowane były przez pokolenia). Biorąc pod uwagę fakt, iż od badań 

Boice'a minęło ponad 30 lat, sztuczne środowisko i hodowla kierunkowa mogły pogłębić różnice 

między szczurami dzikimi i laboratoryjnymi, częściowo wygaszając zachowania związane z 
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kopaniem nor, co sprawia, że generalizacja wyników ze szczura laboratoryjnego na jego dzikiego 

pobratymca może być ryzykowna. 

 

 

 

Rycina 3. Szkic prezentujący rozmiar wykopanych przez szczury Wistar i WWCPS tuneli (widok z góry). Źródło: 

Stryjek et al., 2012. 

 

W badaniu dotyczącym pływania wzięły udział 72 szczury (po 24 szczury WWCPS i Wistar oraz 

po 12 osobników szczepów Brown Norway i Sprague-Dawley). Podczas badania zdecydowana 

większość szczurów laboratoryjnych nie wykonywała żadnych prób przepłynięcia zbiornika. Ich 

zachowanie w jego obrębie ograniczało się do picia, zanurzania w przednich łap w wodzie oraz 

węszenia nad jej powierzchnią. Część szczurów dzikich pokazała szerokie spektrum zachowań 

związanych z pływaniem (pływanie na i tuż pod powierzchnią wody, nurkowanie do dna akwarium, 

zanurzanie głowy). 

Opisane eksperymenty pokazały różnice w ekspresji naturalnych form zachowania między 

szczurów typu dzikiego (WWCPS) i trzech popularnych szczepów szczura laboratoryjnego. O ile 

funkcją kopania nor zdaje się być głównie budowa gniazda oraz tuneli umożliwiających ucieczkę, o 
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tyle pływanie jawi się jako strategia awaryjna na wypadek ataku drapieżnika lub jest zachowaniem 

związanym z poszukiwaniem pożywienia (Cottam, 1948; Galef, 1980; Mason i Stone, 1953). 

Zaobserwowane między szczepami szczurów laboratoryjnych różnice w intensywności zachowań w 

obrębie zbiornika z wodą są dowodem, że wybór danego szczepu szczura laboratoryjnego do badań 

może znacząco wpłynąć na ich wyniki.  

W obu opisywanych badaniach analizowane były spontaniczne formy zachowania. Zwierzęta 

bądź zamieszkiwały przestrzeń doświadczalną (badanie związane z kopaniem nor), bądź 

zamieszkiwały przyległe do przestrzeni pomiarowej akwarium, z którego mogły rozpocząć 

eksplorację. 

Pełny opis badania został opublikowany w:  Stryjek, R., Modlińska, K., Pisula, W. (2012). Species 

specific behavioural patterns (digging and swimming) and reaction to novel objects in wild type, 

Wistar, Sprague-Dawley and Brown Norway rats. PLoS ONE, 7 (7). 

 

Zabawa społeczna (play fighting) 

Szczury laboratoryjne są bardzo często stosowanym modelem do badania rozwoju i neuronalnych 

podstaw zabawy społecznej. W literaturze brakuje danych opisujących wpływ udomowienia na tę 

formę aktywności. Interesujące jest zatem czy szczury laboratoryjne bawią się w podobny sposób i z 

podobną częstotliwością co ich dzicy pobratymcy.   

W badaniu porównano 30 par szczurów WWCPS i 12 par szczurów Long Evans. Wiek zwierząt w 

momencie badania wynosił od 30 do 35 dni, co jest okresem największego natężenia zabawy 

społecznej u szczurów (Thor i Holloway, 1984). Zwierzęta były wprowadzane jednopłciowymi 

parami do boksu po trwającej 24 godziny izolacji społecznej, której celem było zwiększenie 

intensywności zabawy (Panksepp i Beatty, 1980; Pellis i Pellis, 1990). Dla każdej z par 

przeprowadzono dwie sesje testowe.  

Testowano trzy hipotezy. Po pierwsze przewidywano, że szczury WWCPS będą przejawiać 

więcej zachowań agonistycznych, czego nie stwierdzono, gdyż obie linie szczurów atakowały oraz 

broniły karku, który jest „nieagonistycznym” celem – podczas prawdziwej walki atakowany jest 

najczęściej zad i boczne części brzucha (Blanchard et al., 1977; Pellis i Pellis, 1987).  

Druga testowana hipoteza dotyczyła mniejszej częstotliwości zabawy u szczurów dzikich, gdyż w 

środowisku laboratoryjnym obserwuje się więcej zachowań związanych z zabawą niż w środowisku 

naturalnym. Hipoteza okazała się słuszna – szczury laboratoryjne bawiły się częściej niż szczury 

WWCPS (patrz ryc. 4). 
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Po trzecie, ponieważ dzikie zwierzęta wydają się gorzej tolerować fizyczną bliskość innych 

osobników oraz są bardziej sprawne ruchowo, przewidywano, że kontakt fizyczny między 

osobnikami będzie rzadszy, co okazało się słusznym przypuszczeniem.  

Dane pokazują, że podczas zabawy szczury laboratoryjne atakują ten sam cel (tj. kark) oraz 

stosują identyczną taktykę obrony, co szczury dzikie. Uzyskane wyniki pokazują, że zarówno cel jak 

i taktyka ataków podczas zabawy zarówno u dzikich jak i laboratoryjnych szczurów są identyczne. 

Szczury laboratoryjne inicjują jednak więcej zabaw i z większym prawdopodobieństwem angażują 

się w kontakt fizyczny z drugim osobnikiem. 

Warto mieć na względzie opisywane podobieństwa i różnice, gdy planuje się stosowanie zwierząt 

laboratoryjnych jako modelu do badania form oraz funkcji zabawy. 

 

 

Rycina 4. Liczba pozorowanych ataków (playful attacks) w ciągu 10 minut (a). Prawdopodobieństwo obrony przed 

atakiem (b). Wykresy opierają się na danych na 30 parach szczurów WWCPS (17 par samców, 13 par samic) oraz 12 par 

Long Evans (6 par samców, 6 par samic). Słupki błędów reprezentują 95% przedział ufności. Źródło: Himmler et al., 

2013). 

 

Pełny opis badania został opublikowany w: Himmler, B.T., Stryjek, R., Modlińska, K., Derksen, 

S. M, Pisula, W., Pellis, S.M. (2013). How domestication modulates play behavior: A comparative 

analysis between wild rats and a laboratory strain of Rattus norvegicus. Journal of Comparative 

Psychology.  127 (4). 
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Neofobia pokarmowa 

Większość badań nad neofobią pokarmową u szczurów dzikich i laboratoryjnych została 

przeprowadzonych kilka dekad temu. Na uwagę zasługują także niespójności w wynikach badań, 

dotyczące zakresu i siły wpływu procesu udomowienia na zachowanie zwierząt. 

Mając na celu uaktualnienie danych (wszak proces udomowienia oraz pogłębiania się różnic 

międzyszczepowych cały czas trwa), postanowiliśmy przeprowadzić porównanie przedstawicieli 

kilku szczepów laboratoryjnych ze szczurami WWCPS w zakresie reakcji na nowe pożywienie. 

Celem badania była również próba wyizolowania lęku przed spożyciem nowej żywności od neofobii 

dotyczącej obiektów (np. pojemnika, w którym podawana była podczas badania karma). 

Badana próba składała się z 51 dorosłych szczurów Rattus norvegicus - 12 Long Evans, 14 Brown 

Norway, 14 Sprague-Dawley oraz 11 dzikich szczurów WWCPS. Do zamieszkałych przez szczury 

klatek hodowlanych wstawiono owalne, szklane pojemniki na karmę, w której podawano 

standardową paszę laboratoryjną, lecz o zmienionej formie (konsystencja papki). Po 4 dniach 

zwierzęta zamieszkały pojedynczo w klatkach. Przed każdym z pomiarów testowych następował 

trwający 22 godziny okres deprywacji pokarmowej. Podczas sesji eksperymentalnych zwierzętom 

podawano identyczną karmę tyle, że z dodatkiem cynamonu (przyprawy, z którą nie miały wcześniej 

kontaktu). 

Po wprowadzeniu nowego smaku wszystkie grupy szczurów wykazały tylko przejściowe 

zmniejszenie ilości spożywanego jedzenia. Wielkość zmiany była podobna u wszystkich szczepów. 

Badanie nie potwierdziło istnienia szczególnie niskiego poziomu neofobii u szczurów 

albinotycznych. Nie została potwierdzona także teza innych autorów, że dzikie szczury unikają 

nieznanego pożywienia (np. Barnett, 1958; Mitchell, 1976). Zaobserwowany został jednak (jak w 

przypadku wielu innych badań) znacznie wyższy stopień stresu prezentowanego przez szczury 

dzikie (mierzony poprzez wskaźniki behawioralne – np. grooming). 

Poprzez wyeliminowanie nowości pojemnika i przeprowadzanie sesji habituacyjnych, aby 

przyzwyczaić zwierzęta do warunków eksperymentalnych, byliśmy w stanie obserwować 

wyizolowaną reakcję na nową żywność. Dodatkowo w badaniu analizowaliśmy szerokie spektrum 

zachowań.  

Pełny opis badania został opublikowany w: Modlińska, K., Stryjek, R., Pisula, W. (2015). Food 

neophobia in wild and laboratory rats (multi-strain comparison). Behavioural processes, 113, 41-50. 

 

 

 

 



Rafał Stryjek: Autoreferat                                                                                               Strona 17 z 35 

 

Reakcja na nowość 

Celem badań nad zachowaniami eksploracyjnymi jest zrozumienie procesu adaptacji organizmów 

do zachodzących w środowisku zmian. Eksploracja wiąże się z pozyskiwaniem informacji 

dotyczących otoczenia. Nowy bodziec zawsze wyzwala reakcję orientacyjną (Berlyne, 1963; Pisula, 

2003). Gdy jest on zbyt silny, po chwili reakcja orientacyjna ustąpi miejsca reakcjom obronnym i 

adaptacyjnym. Badania nad odruchem orientacyjnym dowiodły, że etapem początkowym wszelkich 

możliwych reakcji organizmu na napływające z zewnątrz nowe bodźce, jest nakierowanie narządów 

zmysłu na odbiór bodźca. Dopiero następne etapy reakcji mogą przerodzić się w ucieczkę, izolację 

od bodźca bądź jego dalszą eksplorację (Pisula, 2003).  

Szczur dziki żyje w środowisku antropogenicznym, pod stałą i silną presją człowieka. Według 

niektórych badaczy różnego rodzaju zabiegi deratyzacyjne (pułapki, trutki, odstraszacze, duża liczba 

drapieżników) wzmocniły reakcje neofobiczne szczurów (Barnett, 1963; Calhoun, 1963; Cowan, 

1977). Przejawiana przez nie ostrożność nie oznacza prostego unikania. Zwierzęta zbliżają się do 

nowych obiektów wielokrotnie, a następnie uciekają. Intensywność kontaktu wzrasta stopniowo 

(taki proces trwa około 2 tygodni), w miarę jak szczury poznają nowe obiekty, budują nową mapę 

poznawczą terenu i przestają postrzegać nowe obiekty za obiekty zagrażające (Calhoun, 1963). 

Mając na względzie wspominane już wielokrotnie różnice między szczurem dzikim i 

laboratoryjnym, oraz między zamieszkałymi przez nie środowiskami, postanowiliśmy 

przeprowadzić serię badań dotyczących zachowań eksploracyjnych. Poniżej postaram się pokrótce 

opisać ich wyniki.  

• W jednym z badań porównaliśmy zachowanie oposa krótkoogonowego (Monodelphis 

domestica), szczurów laboratoryjnych Wistar, oraz szczurów typu dzikiego WWCPS. Po 

okresie habituacji eksplorujące przestrzeń doświadczalną zwierzęta zostały skonfrontowane z 

nowością w postaci niezagrażającego obiektu. W obliczu napotkanej zmiany sekwencja 

reakcji lękowej, reakcji badawczej i habituacji okazała się być najkrótsza w przypadku 

oposów, a najdłuższa w przypadku szczurów WWCPS. Zarówno oposy jak i szczury 

laboratoryjne, w przeciwieństwie do dzikich, zwiększyły czas przebywania w strefie, w 

której pojawił się nowy obiektu. W przypadku obu linii szczurów zaobserwowano większy 

niż u oposów poziom lęku, co można tłumaczyć adaptacją do różnych ekologicznych nisz. 

Niższy poziom lęku u szczura laboratoryjnego niż u dzikiego tłumaczony jest efektem 

udomowienia.  Pełny opis badania znajduje się w artykule: Pisula, W., Turlejski, K., Stryjek, 

R., Nałęcz-Tolak, A., Grabiec, M., Djavadian, R.L. (2012). Response to novelty in the 

laboratory Wistar rat, wild-captive WWCPS rat, and the short-tailed opossum. Behavioral 

Processes, 91, 145-151. 
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• Utrzymywanie zwierząt w środowisku wzbogaconym może mieć różny wpływ na zwierzęta, 

w zależności od środowiska pochodzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż szczury typu dzikiego, 

takie jak WWCPS, znajdują się na wczesnym etapie adaptacji do warunków laboratoryjnych, 

można postawić hipotezę, że wzbogacone środowisko hodowlane zapewnia im warunki o 

wiele bliższe środowisku naturalnemu niż standardowe klatki laboratoryjne. Podczas testów 

behawioralnych szczury WWCPS odpowiedziały na nowość przez orientację zachowania na 

źródło zmiany, a następnie szybko habituowały do tej zmiany. Szczury laboratoryjne 

zareagowały podobnie jak szczury WWCPS na pojawienie się zmiany, ale wzrost ich 

aktywności w tej części klatki doświadczalnej nie zmniejszył się (brak habituacji). W świetle 

uzyskanych wyników wydaje się, że dla zwierząt na początkowych etapach udomowienia, 

poszukiwanie informacji jest ważniejsze w regulacji ich zachowania niż dla w zwierząt w 

pełni udomowionych, w przypadku których zdają się dominować zachowania 

bodźcoposzukujące. Pomiędzy szczurami laboratoryjnymi i szczurami WWCPS 

hodowanymi we wzbogaconym środowisku widoczne były różnice w profilach reakcji na 

nowość – prezentowały różne wzorce reakcji eksploracyjnych. Pełny opis badania znajduje 

się w artykule: Pisula, W., Modlińska, K., Chrzanowska, A., Stryjek, R. (2015).  Behavioural 

Differences in Brown-Norway and Wild-Type Rats Maintained in Standard or Enriched 

Environment in Response to Novelty in a Familiarised Environment. Psychology, 6, 251-262. 

 

 

Badania w środowisku naturalnym 

Większość moich dotychczasowych wysiłków badawczych koncentrowała się wokół prób 

oszacowania powstałych w wyniku udomowienia (lub inaczej ulaboratoryjnienia) zmian w 

zachowaniu szczura wędrownego. Przy okazji stworzyłem kilka urządzeń, technik oraz wskazówek 

przydatnych w laboratoryjnej hodowli dzikich szczurów (Stryjek, 2008, 2010; Stryjek i Modlińska, 

2013). Jak wspomniałem wcześniej celem hodowli dzikiej linii w laboratorium było umożliwienie 

prowadzenia badań nad możliwie „naturalnymi” formami zwierząt, co doskonale współgra z 

etologicznym postulatem by badać naturalne formy zachowania tzn. tylko takie, które mają 

biologiczny sens. Dodatkowo stwierdzono, że wyniki eksperymentów dotyczących zachowania i 

jego hormonalnych korelatów są szczególnie podatne na wpływ środowiska, w którym są 

przeprowadzane (Calisi i Bentley, 2009). Badania laboratoryjne, obok wielu zalet (n.p. pełnej 

kontroli warunków badania i znacznej kontroli działania zmiennych zakłócających), mają także 

swoje wady. Środowisko laboratoryjne, jako środowisko sztuczne, choćby przez sam bliski kontakt z 

człowiekiem może być przyczyną wzmocnienia lub wygaszenia części zachowań. Dzikie szczury 
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jako wysoce reaktywne i o wyższym poziome lęku, wykazują w wielu testach behawioralnych 

wysoki poziom stresu (zob. Modlinska et al., 2015; Stryjek i Modlinska, 2013), co w kilku 

badaniach pilotażowych prowadzonych przez nasz zespół niemal całkowicie zahamowało m.in. 

ekspresję zachowań eksploracyjnych. By zapobiec temu efektowi w badaniach staraliśmy się badać 

zwierzęta w warunkach niskostresowych - stosowaliśmy stworzone przeze mnie techniki 

minimalizujące kontakt z człowiekiem (Stryjek, 2008, 2010; Stryjek i Modlinska, 2013), zwiększoną 

liczbę sesji habituacyjnych do warunków eksperymentalnych, umożliwialiśmy szczurom ekspresję 

spontanicznych, a nie wymuszonych zachowań, a w kilku prezentowanych badaniach 

zastosowaliśmy tzw. home cage testing – zwierzęta były badane bezpośrednio w zamieszkiwanej 

przez nie przestrzeni, co minimalizowało ryzyko wpływu procedury eksperymentalnej na ich 

zachowanie podczas testu.  

Jedynym z najbardziej dręczących mnie pytań jest pytanie na ile szczur dziki hodowany w 

laboratorium pozostaje szczurem dzikim. Niektórzy badacze (Boice i Boice, 1968; Boice, 1971) 

twierdzą, że już w momencie odłowu odbywa się selekcja negatywna, tzn. częściej chwytane są 

zwierzęta gorzej przystosowane i o niższym statusie społecznym
5
. Dodatkowo, by wyeliminować 

niezdefiniowany wpływ nabytych przez zwierzęta w naturze doświadczeń, do doświadczeń 

wybieraliśmy zwierzęta urodzone w laboratorium (z pokoleń F2-F4
6
). Bardzo mało prawdopodobne 

jest by przez tak krótki czas (2-4 pokolenia) zachodziły w genomach szczurów istotne zmiany. 

Inaczej rzecz ma się zapewne jeśli chodzi o kwestie epigenomu. Zmiany epigenetyczne 

(odpowiedzialne za zmiany w ekspresji poszczególnych genów), zachodzą bardzo dynamicznie – już 

w toku ontogenezy i są dziedziczone. Dodatkowo duże znaczenie dla wyników badań 

laboratoryjnych może mieć wysoka plastyczność zachowania szczurów, czyli ich przystosowanie do 

dynamicznych zmian środowiska – a za takie należy z pewnością uznać zmianę ze środowiska 

naturalnego na laboratoryjne.  

Nie mam wątpliwości, że szczurowi WWCPS bardzo blisko jest do jego w pełni dzikiego tj. 

żyjącego w środowisku naturalnym „oryginału”. Nie mam jednak również wątpliwości, że w pełni 

dzikiego tj. „naturalnego” szczura powstałego jako wynik interakcji czynników genetycznych i 

epigenetycznych ze środowiskiem możemy spotkać jedynie w jego środowisku naturalnym. Ten tok 

rozumowania zaowocował ideą badania behawioru szczurów w badaniach polowych oraz próbą 

standaryzacji testów behawioralnych przeprowadzanych w warunkach naturalnych. Pomimo, iż 

warunki te nie dają możliwości precyzyjnego kontrolowania wielu zmiennych, to trafność 

                                                 
5
  W naszej hodowli w dużej mierze wyeliminowaliśmy ten czynnik ryzyka poprzez odłów jedynie osobników zdrowych 

i w zdecydowanej większości młodych, a więc takich, które nie uczestniczyły jeszcze w zmaganiach o wysokie miejsce 

w hierarchii w stadzie. 
6
  Pominięcie pokolenia F1 ma na celu standaryzację procesów zachodzących w ontogenezie matek. 
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ekologiczna tego typu badań jest znacznie wyższa (Martin i Bateson, 2007). Mając powyższe na 

uwadze w ubiegłym roku stworzyłem punkty obserwacyjne dwóch niezależnych kolonii dzikich 

szczurów.  

W pierwszym z nich, znajdującym się w zabudowaniach gospodarskich na obrzeżach Warszawy, 

po półrocznej obserwacji kolonii szczurów za pomocą fotopułapek, zainstalowałem wideorejestrator 

wyposażony w 4 kamery z iluminatorami podczerwieni. By odizolować przestrzeń doświadczalną od 

drapieżników (psy, koty oraz ewentualnie kuny) ogrodziłem siatką narożnik obory w którym 

zaobserwowałem liczne wejścia do nor oraz dużą aktywność szczurów (patrz ryc. 5 i 6).  

W prezentowanej zagrodzie przeprowadzono dotychczas cztery niezależne badania, z których dwa 

doczekały się już publikacji, a kolejne dwa artykuły będą wkrótce wysłane do recenzji. 

Pierwsze z prezentowanych badań dotyczyło neofobii prezentowanej w odpowiedzi na różne 

kategorie bodźców. Szczurom podawano pokarm w określonym miejscu zagrody przez cały czas 

trwania badania. Zgodnie z oczekiwaniami szczury zareagowały unikaniem pokarmu jedynie w 

przypadku umieszczenia go w tzw. karmnikach deratyzacyjnych (pudełkach różnego kształtu 

wyposażonych w dwa otwory). Zaskakujący w kontekście dotychczasowych badań (m.in. Inglis et 

al., 1996) był brak różnic w latencji pobierania pokarmu bezpośrednio z podłoża i z różnego rodzaju 

nowo wprowadzonych płaskich przedmiotów (różnego rodzaju tacek, w tym nieuzbrojonych 

pułapek zatrzaskowych).  Dodatkowym walorem przeprowadzonego eksperymentu było znaczne 

wzbogacenie doświadczeń w badaniach polowych, które zaowocowało kolejnymi eksperymentami. 

Pełny opis badania został opublikowany w:  Stryjek, R., Modlinska, K. (2016). Neophobia in wild 

rats is elicited by using bait stations but not bait trays. International Journal of Pest Management, 

62(2), 158-164. 

Drugie z przeprowadzonych w zabudowaniach gospodaskich badań było kontynuacją tematyki 

neofobii pokarmowej (Modlinska et al., 2015). Celem eksperymentu było zbadanie reakcji na 

nowość pokarmu u szczurów żyjących w stale zmieniającym się środowisku, w którym występują 

różne źródła zróżnicowanego pokarmu. Na podstawie wcześniejszych badań oraz hipotez 

stawianych przez badaczy neofobii pokarmowej (Barnett, 1956, 2001; Cowan, 1977; Taylor i 

Thomas, 1989; Inglis et al. 1996) można było przypuszczać, iż w takich warunkach szczury nie 

przejawiają neofobii pokarmowej lub jej poziom jest nieznaczny.  

Nowy pokarm podawany był szczurom w znanym miejscu i znanym pojemniku (patrz ryc. 5 i 6), 

co pozwoliło wyeliminowanie pomijanego w niektórych badaniach efektu nowości miejsca, czy 

pojemnika (np. Barnett, 1958). Jedyną zmianą jaką w badaniu napotykały szczury były zmieniony 

smak i zapach pokarmu. Teoria na temat reakcji na nowość pokarmu mówi o tym, iż na lęk przed 

nowością pożywienia składa się neofobia związana z nowością napotykanego obiektu i 
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koniecznością oceny, czy jest on obiektem nadającym się do spożycia oraz neofobia pokarmowa 

prowadząca do ostrożności w spożyciu nowego pokarmu, który może być pokarmem toksycznym 

(np. Barnett, 1963/2009; Barnett, 2005; Rozin, 2000). Na podstawie wyników opisywanego badania 

możemy przypuszczać, iż udało się zaobserwować właśnie ten pierwszy etap reakcji na nowy 

pokarm, czyli neofobię związaną z nowością obiektu. Nie wystąpiły bowiem charakterystyczne 

oznaki związane z neofobią pokarmową takie jak próbowanie nowego pokarmu przed jego 

zabraniem, czy obniżone tempo spożycia nowego pokarmu (por. Modlinska et al., 2015). Również 

nie zaobserwowano przerwy między spożyciem pierwszych peletek, a kontynuacją spożycia 

kolejnych, która mogłaby wskazywać na lęk przed niekorzystnymi skutkami spożycia nowego 

pokarmu (por. Barnett, 1958). 

Pełny opis badania został opublikowany w: Modlińska, K., Stryjek, R. (2016). Food neophobia in 

wild rats (Rattus norvegicus) inhabiting changeable environment - a field study. PLoS One. 11(6). 

 

 

 

Rycina 5. Przestrzeń doświadczalna służąca do badania dzikiej kolonii szczurów. A i B: miejsca gdzie codziennie o 

tej samej porze wykładano szczurom po 15 peletek karmy laboratoryjnej.. 
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Rycina 6. Fotografia przestrzeni doświadczalnej służącej do badania dzikiej kolonii szczurów. Po lewej miska z 

karmą laboratoryjną przyprawioną nowym smakiem, po prawej karma standardowa. Na rycinie widoczne są także 

kamery IR (w białych obudowach). 

 

Trzecie z przeprowadzonych w laboratorium terenowym badań dotyczyło tendencji do unikania 

drapieżników - naturalnej reakcji obserwowanej u wielu gatunków (Fendt, 2006). U ofiar 

drapieżników wyewoluowały specyficzne adaptacje, które pozwalają na rozpoznawanie, unikanie i 

obronę przed drapieżnikami. Wiele gatunków jest bardzo wyczulonych na obecność ich zapachów. 

Typowym ich źródłem jest skóra i sierść, mocz, odchody a także wydzieliny gruczołów 

okołoodbytowych - np. TMT (trimetylotiazol) u lisów. Unikanie zapachów mięsożerców 

zaobserwowano u wielu gatunków ssaków m.in. szczurów, myszy, nornic, jeleni, królików, jeży, 

świstaków i owiec. Wykryciu zagrożenia towarzyszą charakterystyczne objawy behawioralne, które 

obejmują hamowanie aktywności eksploracyjnej oraz zachowań nieobronnych, takich jak żerowanie, 

grooming, oraz zmiana siedliska na bezpieczniejsze (Apfelbach et al., 2015). U szczurów 

laboratoryjnych zaobserwowano również zmniejszenie liczebności miotów (Voznessenskaya et al., 

2003). 
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 Mocz jest nośnikiem wielu sygnałów chemicznych - badania wskazują, że istotnymi składnikami 

w generowaniu reakcji lękowej, które są obecne w różnym stężeniu u wszystkich drapieżników są 

PEA (2-fenyloetyloamina - Ferrero et al., 2011) oraz związki siarki, będące produktami trawienia 

białka zwierzęcego (Nolte et al. 1994).   

Reakcje na zapach drapieżnika dają możliwość wglądu we wrodzone reakcje lękowe zwierząt oraz 

w funkcjonowanie osi HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), która koordynuje działanie układu 

współczulnego (Ferrero et al., 2011).  Wyniki badań nie są jednak spójne – w wielu przypadkach nie 

udało się badaczom wywołać reakcji lękowej u badanych osobników (patrz Apfelbach et al., 2015). 

W tej sytuacji wartościowa wydaje się systematyczna obserwacja reakcji wolno żyjącej kolonii 

dzikich szczurów, do której mamy dostęp. Badanie przeprowadzono z użyciem identycznej 

procedury, co w przypadku opisywanego wcześniej badania neofobii pokarmowej (Modlińska i 

Stryjek, 2016). W obydwu częściach boksu (ryc. 5 i 6) codziennie o tej samej porze wykładano 15 

peletek karmy. Przez 3 dni w jednej z części prezentowano zwierzętom zapach moczu jednego 

drapieżnika (kolejno pumy, lisa, kota, psa, lwa, tygrysa, kojota, wilka). Po dwóch dniach przerwy 

prezentowano znów przez 3 dni w drugim boksie zapach moczu pochodzącego od innego 

drapieżnika. Badana była przede wszystkim latencja spożycia każdej z 15 wyłożonych peletek. Ze 

wstępnych analiz wynika, iż żaden z zapachów nie wywołał u szczurów reakcji unikania, co jest 

ważne nie tylko z punktu widzenia metodyki badań psychologicznych i biologicznych, lecz także ze 

względów praktycznych – zapach drapieżników często znajduje zastosowanie jako odstraszacz 

(repelent) szkodników jakimi są np. szczury, myszy i kuny.  Dane znajdują się w trakcie analizy i 

zostaną wkrótce opublikowane  w pracy:  R. Stryjek, E. Spaltabaka-Giętek, K. Modlinska. Failure to 

produce avoidance of predator scent in wild Norway rats – a field study.      

 

Czwartym z badań przeprowadzonych w laboratorium terenowym były testy stworzonej przeze 

mnie i mgr. inż. Artura Kalinowskiego nowej elektronicznej pułapki żywołownej. 

Ze względu na stałą potrzebę pozyskiwania do badań i hodowli WWCPS żywych dzikich 

osobników, opracowaliśmy dość prosty i bardzo skuteczny sposób odłowu szczurów i myszy, który 

po modyfikacji wielkości i wagi mógłby zostać prawdopodobnie zastosowany do chwytania innych 

gatunków – nawet tak ostrożnych w stosunku do pułapek (ang. trap-shy) jak np. kuna domowa 

(Martes foina). Pułapka pozwala na ustawienie algorytmu uruchomienia wyzwalacza na podstawie 

wskazań detektora ruchu (PIR). Zaimplementowany algorytm pozwala na tzw. prebaiting czyli 

pobieranie przez zwierzęta przynęty bez uruchamiania pułapki, co jest ważną cechą, gdyż w 

początkowych fazach kontaktu z przynętą szczury wykazują dużą ostrożność i przygotowane są do 

szybkiej ucieczki. Lęk przed nowością został znacznie zmniejszony, ponieważ zwierzęta nie są 
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zmuszone do wchodzenia do środka pułapki, lecz poruszają się po znanej powierzchni. Testy 

wykazały bardzo wysoką (niemal stuprocentową) skuteczność urządzenia.  

Opis konstrukcji i wyniki testów pułapki zostaną opublikowane w artykule: Rafał Stryjek, Artur 

Kalinowski. Novel electronic-based live trap for vermin and wildlife species. 

 

Jak wspomniałem wcześniej zespół Pracowni Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej dysponuje 

także drugim punktem służącym do badań terenowych (ryc. 7), który stworzyłem zabudowując 

otwór studzienki kanalizacyjnej w piwnicach jednej z kamienic na warszawskim Powiślu. Zaletą 

badań kolonii szczurów zamieszkujących system kanalizacji jest ich względna odporność na zabiegi 

deratyzacyjne, które dotyczą zazwyczaj jedynie wnętrz budynków. Minimalizuje to ryzyko śmierci 

badanej grupy szczurów lub zwiększenia wariancji jej zachowania. Przedstawiony boks planuję 

wyposażyć (prace są właśnie finalizowane) w automatyczny podajnik karmy. Po okresie habituacji 

(określona ilość karmy podawana o tej samej porze w obu stronach boksu) będą następować fazy 

eksperymentalne -manipulacje środowiskiem fizycznym, także akustycznym (odtwarzanie 

ultradźwięków). Jedną z nielicznych wad prezentowanego modelu badań terenowych jest brak 

możliwości identyfikacji poszczególnych osobników. Wada ta w dotychczasowych badaniach 

została częściowo zrekompensowana poprzez stosowanie wielu pomiarów u dużych grup szczurów. 

W opisywanym punkcie pomiarowym planuję w nieodległej przyszłości odłowić większość 

osobników by wszczepić im chipy z identyfikatorami, a przejścia w boksie doświadczalnym 

wyposażyć w bramki identyfikujące. 
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Rycina 7. Fotografia boksu doświadczalnego umiejscowionego na otworze studzienki kanalizacyjnej. W centralnej 

części widoczne są szczury wychodzące po drabince ze studzienki do przestrzeni doświadczalnej. Na górze fotografii 

widoczne są 3 kamery wyposażone w iluminatory podczerwieni. Projekt i wykonanie: R. Stryjek 

 

 

Rozwój technik hodowlanych 

Hodowla i badanie dzikich zwierząt w warunkach laboratoryjnych przysparza wiele problemów 

natury technicznej. Najwięcej trudności wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z 

nieoswojonym zwierzęciem, co ma miejsce zarówno w trakcie zabiegów hodowlanych jak i podczas 

procedur eksperymentalnych. Dzikie szczury wykazują znacznie wyższy poziom lęku, agresji innych 

zachowań agonistycznych niż szczury laboratoryjne. Jedną z przeszkód w hodowli jest ich silne 

dążenie do ucieczki, co sprawia, że przenoszenie lub wyjmowanie dzikich szczurów z klatek 

hodowlanych lub z przestrzeni doświadczalnej bywa dużym wyzwaniem. W momencie otwierania 

pokrywy klatki większość szczurów dzikich podejmuje natychmiastową próbę ucieczki - zarówno 

ograniczenie swobody ruchów, jak i kontakt z personelem laboratorium są postrzegane jako 

zagrożenie. Jeżeli szczurowi uda się wyskoczyć z klatki, jego schwytanie jest bardzo trudne i może 

narazić personel na pogryzienia, a tym samym na zakażenia (w tym chorobami odzwierzęcymi). 

Ucieczka, przebywanie w nowym środowisku (podłoga laboratorium) oraz próby ponownego 

schwytania narażają zwierzęta na dodatkowy stres. 
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W wyniku moich wieloletnich doświadczeń związanych z hodowlą szczurów dzikich, stworzyłem 

kilka sposobów transportowania szczurów między klatkami. Opis niektórych z nich stanowi część 

mojej pracy doktorskiej (patrz Stryjek, 2008). Kilka innych metod zostało opracowanych lub 

udoskonalonych i opisanych w kolejnych latach. Na rycinach 8-10, przedstawiłem opis urządzeń i 

technik transportu, chwytania i unieruchamiania szczurów, które wykorzystują tigmotaksję, czyli  

naturalną tendencję do poruszania się wzdłuż ścian i innych obiektów oraz tendencję do chowania 

się w małych ciemnych kryjówkach (patrz Barnett, 1963). Techniki te są skuteczne i korzystnie 

wpływają na dobrostan dzikich zwierząt zmiejszając w sposób istotnych poziom odczuwanego przez 

nie stresu. 

Pełny opis urządzeń i technik został opublikowany w następujących artykułach: 

• Stryjek R. (2010). Transportation device for rats. Lab Animal, 39 (9), 279-281. 

• Stryjek, R., Modlińska, K. (2013). A thigmotaxis-based method of recapturing and 

transporting small mammals in the laboratory. Lab Animal, 42 (9), 321-324. 

 

 

 
Rycina 8. (A) Szczur w pobliżu wejścia do umieszczonego w klatce hodowlanej transportera. Zwierzę, jeśli nie 

wejdzie do wnętrza samodzielnie, może zostać delikatnie wepchnięte do środka za pomocą ruchomej, pleksiglasowej 

ścianki.  Urządzenie może służyć także jako komora obserwacyjna: (B) widok z dołu; (C) widok z góry; (D) widok z 

boku.  Transporter po założeniu rękawa może służyć także do unieruchomiania zwierzęcia: (E) szczur wchodzący do 

rękawa; (F) Po wejściu szczura do rękawa sprężyny uginają się, utrudniając szczurowi wyjście. Zwierzę może zostać 

zważone, bądź przeniesione bezpiecznie do innego miejsca (Źródło: Stryjek, 2010). 
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Rycina 9. Dwie metody chwytania zwierząt za pomocą 

urządzenia. Po tym, gdy zwierzę wejdzie do wnętrza (A), wejście 

może zostać ręcznie zamknięte poprzez pchnięcie kopoliestrowej 

pokrywy (B), Chwytanie szczura: przezroczysta kopoliestrowa 

klapka  może zostać zamontowana w urządzeniu tworząc 

jednokierunkowe przejście (C), Szczur wbiega/wchodzi do 

wnętrza unosząc klapkę (D), klapka zamyka się po wejściu 

szczura uniemożliwiając mu wyjście (E). - źródło: Stryjek i 

Modlińska, 2013. 

 

 

 

 

D. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Poza serią opisywanych wcześniej 10 artykułów, które uznaję za swoje największe osiągnięcie 

naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, dużo wysiłku poświęciłem poprawie dobrostanu dzikich 

zwierząt hodowanych w środowisku laboratoryjnym. Dużo czasu i energii poświęciłem również na 

stworzenie techniki redukcji agresji międzyosobniczej. Materiał nie jest jeszcze opublikowany, 

dlatego pozwolę sobie go pokrótce opisać. 

W warunkach laboratoryjnych często dochodzi do sytuacji, w której konieczne jest poddanie 

zwierząt czasowej izolacji. Próba ponownego łączenia dorosłych osobników w grupy wiąże się, 

Rycina 10. Procedura chwytania zwierząt. 

(A) dziki szczura wbiega do pudełka;                       

(B) zwierzę wprowadzane jest do klatki 

hodowlanej; (C) urządzenie wkładane jest do 

klatki, szczur wchodzi do wnętrza pudełka;      

(D) szczur wewnątrz urządzenia - do podłogi 

przymocowana jest kratka ułatwiająca 

szczurom wspinanie się. Źródło: Stryjek                        

i Modlińska, 2013. 
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szczególnie w przypadku szczurów dzikich, z wystąpieniem międzyosobniczej agresji, której 

konsekwencją jest silny stres, rany, a nawet śmierć łączonych osobników. Ponieważ szczury 

komunikują się między sobą głównie za pomocą bodźców zapachowych, skuteczną metodą 

przeciwdziałania międzyosobniczej agresji wydaje się częściowe rozdzielenie zwierząt w taki 

sposób by miały ze sobą kontakt, ale bez możliwości bezpośredniego ataku. Pozwoli to zwierzętom 

na oswojenie się nawzajem ze swoim zapachem, ustalenie hierarchii grupowej i może prowadzić do 

znacznej redukcji zachowań agresywnych. 

W przeprowadzonym badaniu pilotażowym użyta została specjalnie zaprojektowana przegroda do 

klatek (patrz ryc. 11). Po okresie izolacji szczury WWCPS wprowadzone były parami do klatek 

hodowlanych przedzielonych przegrodą. Przez pierwsze 7 dni badania mieszkały samotnie w 

standardowych klatkach hodowlanych (izolacja społeczna). Po tym okresie szczury z obu grup 

eksperymentalnych wprowadzone zostały parami do klatek hodowlanych przedzielonych przegrodą. 

Do klatek wprowadzano pary jednopłciowe, a różnica w wagach osobników nie przekraczała 10% 

(większość przypadków agresji dotyczy szczurów o podobnym rozmiarze - Robitaille i Bovet, 

1976). Po okresie 3 dni z klatek zajmowanych przez szczury z grupy eksperymentalnej została 

wyjęta przegroda oraz została wymieniona ściółka. Zwierzęta z grupy kontrolnej zostały 

przeniesione bezpośrednio z klatek, w których mieszkały samotnie do klatek z czystą ściółką, w 

których zostały połączone z drugim osobnikiem.   

 

 

Rycina 11. (A) Przegroda semiseparacyjna; (B) Przegroda semiseparacyjna w klatce 

hodowlanej; (C) Szczur dziki wprowadzany do klatki z przegrodą; (D) Szczury dzikie w 

klatce hodowlanej rozdzielone przegrodą. 
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Wstępne wyniki (oparte na 8 parach szczurów), wskazują na korzystny tzn. redukujący zachowania 

agresywne wpływ zastosowanej przegrody (patrz ryc .12). 

Częstość występowania zachowań eksploracyjnych i agonistycznych
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Rycina 12. Częstość występowania zachowań eksploracyjnych i agonistycznych u szczurów łączonych              

w pary z użyciem przegrody (semiseparacja) oraz bez użycia przegrody (brak semiseparacji). 

 

Badanie jest w trakcie realizacji. Pełen opis wyników zostanie opublikowany w artykule: 

R. Stryjek, K. Modlinska. Semiseparation as a method of reducing intra-specific aggression in 

small mammals. 

 

Poza rozwijaniem technik hodowlanych uczestniczyłem i uczestniczę m.in. w następujących 

badaniach: 

• Wpływ udomowienia na zróżnicowanie szczepów laboratoryjnych w obszarze zachowań 

związanych z zabawą. W toku badań stwierdziliśmy, że w zakresie wybranych taktyk 

związanych z zabawą niektórym szczepom jest znacznie bliżej do szczurów dzikich niż  

do innych szczepów laboratoryjnych, co może mieć znaczenie w doborze obiektów do 

badań nad zachowaniami społecznymi (Himmler et al., 2014). 

• Badania nad wpływem doświadczeń społecznych w wieku 24-33 dni (peri-weaning 

period) na zabawę społeczną szczurów. Brak doświadczeń społecznych (w postaci 

kontaktu z rówieśnikiem) okazał się nie mieć wpływu ani na częstość występowania, ani 

na repertuar zachowań związanych z  zabawą społeczną szczurów (Himmler et al., 2014). 

• Zachowania eksploracyjne żółwi. Badania nad reakcją na nowość były dotychczas 

prowadzone głównie na szczurach (Pisula, 2009). W literaturze bardzo niewiele miejsca 

poświęcono zachowaniom eksploracyjnym gadów. Nasze badanie (Chrzanowska et al., 

2015) jest początkiem szerszej linii eksperymentów nad reakcją na nowość u żółwi. 
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• W 2012 roku dopracowałem i opublikowałem wyniki badań prezentowane w mojej pracy 

doktorskiej dotyczące wpływu zmiany przestrzennej i nieprzestrzennej na zachowanie 

szczurów dzikich i laboratoryjnych (Stryjek et al., 2012) 

• W literaturze brakuje współczesnych, szczegółowych badań dotyczących wpływu 

udomowienia na budowę mózgu szczura. Szczególnie istotne zdaje się zatem 

przeprowadzenie badań porównawczych w zakresie budowy ośrodkowego układu 

nerwowego z użyciem nowoczesnych technik obrazowania (MRI). We współpracy z 

zespołem prof. Pawła Grieba z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. M. 

Mossakowskiego PAN porównujemy budowę mózgów szczurów WWCPS i Brown 

Norway. Dane poddawane są analizie. 

• Test obejścia. Stworzenie i standaryzacja testu obejścia (detour test) dla szczurów i 

myszy. Badania prowadzone są we współpracy z dr. Grzegorzem Juszczakiem z Instytutu 

Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Test obejścia wykorzystywany 

jest często jako test plastyczności zachowania oraz model zaburzeń kognitywnych 

występujących w chorobach neurodegeneracyjnych, schizofrenii i uzależnieniach. 

Interesującym zagadnieniem jest czy, a jeśli tak to w jakim stopniu proces udomowienia 

wpłynął na zachowanie szczurów w tym teście. Porównaliśmy zachowanie szczurów 

WWCPS i Long-Evans w basenie wypełnionym wodą. Zadaniem zwierząt było dotarcie 

do ustawionego za przezroczystą przegrodą celu. Dane poddawane są obecnie analizie. 

• Badanie neurofizjologicznych korelatów zachowań związanych z zabawą. Badanie 

prowadzone są we współpracy z prof. Sergio Pellisem z Uniwersytety w Lethbridge. 

• Reakcja szczurów dzikich i laboratoryjnych na zapach moczu drapieżnika. Badania 

wykonane zostały we współpracy z prof. Markusem Fendtem z Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg. Według wyników wielu badań zapach moczu drapieżników 

wywołuje wrodzoną reakcję lękową u zwierząt oraz aktywuje działanie układu 

współczulnego, dzięki czemu jest często wykorzystywany w badaniach behawioralnych i 

farmakologicznych jako stresor. Wykonaliśmy badania porównawcze szczurów Lister-

Hooded i WWCPS w specjalnie zaprojektowanym przeze mnie do tego celu 

wentylowanym trzykomorowym boksie doświadczalnym. Oprócz testów reakcji 

behawioralnych na TMT (główna wydzielina gruczołów okołoodbytowych lisów) 

zbadaliśmy także poziom kortykosteroidów w osoczu krwi oraz aktywację c-Fos w 

różnych rejonach mózgu. Wyniki poddawane są obecnie analizie. 
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