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Effect of selected factors on the occurrence of aggressive behaviour
towards humans in geriatric dogs
Summary
The aim of the study was to determine whether factors such as a dog’s, age, size, place of residence,
housing conditions and genetic origin (purebred vs mixed breed) affect the occurrence of aggressive
behaviour towards humans in geriatric dogs. The research was carried out using a questionnaire addressed to 178 owners of geriatric dogs, including small-breed dogs from 11 years of age, mediumbreed dogs from 10 years of age, large-breed dogs from 8 years of age, and giant-breed dogs from
7 years of age. The dogs were of various breeds, sizes and ages. The results of the study showed no
statistically significant influence of breed, place of residence, or housing on the occurrence of behavioural disorders. However, the age and size of geriatric dogs were found to have a significant effect.
KEY WORDS: geriatric dog, aggression, behaviour, age, breed, dog size
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●●określenie polimorfizmu białek w surowicy krwi
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Towarzystwie Zootechnicznym była przewodniczącą
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współorganizowała 8 sesji naukowych w ramach „szkoły owczarskiej”.
Aktywność organizacyjna prof. dr hab. Czesławy Lipeckiej związana była również z czynnym udziałem w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym, Polskim Towarzystwie Genetycznym oraz Lubelskim Towarzystwie Naukowym.
W Uczelni macierzystej, w latach 1993-1996, była
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przez dwie kadencje reprezentowała nauki rolnicze w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, będąc wiceprzewodniczącą Komisji Uprawnień.
Z ramienia Rady Głównej odpowiadała m.in. za
nowe standardy nauczania na kierunkach zootechnika,
weterynaria, technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna.
Od roku 1993 do 2006 była członkiem Komitetu
Nauk Zootechnicznych PAN.
W uznaniu zasług, jakie wniosła w rozwój badań naukowych oraz kadry akademickiej, Senat Akademii
Rolniczej we Wrocławiu uhonorował Panią Profesor

Czesławę J. Lipecką najwyższą godnością uniwersytecką tytułem doctora honoris causa.
Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
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Dokonania naukowe oraz niepowtarzalna osobowość Pani Profesor i ogromna Jej życzliwość dla ludzi
sprawiły, że była postacią wybitną i bardzo lubianą zarówno w środowisku naukowym, jak i praktyki zootechnicznej. Dzięki autorytetowi naukowemu, niesamowitej
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