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ków życia zwierząt, a także dla zrozumienia 
zagadnień takich jak: teoria umysłu (Horo-
witz 2009), rozwój moralności (Allen i Be-
koff 2005). Może okazać się pomocne w 
zrozumienia elementów zachowań ludzkich, 
takich jak np. poszukiwanie ryzyka, agresja, 
narkomania, kreatywność czy rozwój kultu-
ralny (BurgHArdt 2005).

behawioralnym wskaźnikiem dobrostanu, 
który w sposób stosunkowo łatwy i niein-
wazyjny może pomóc w ocenie jakości życia 
zwierząt i ich stanów emocjonalnych. Istot-
ny jest również fakt, iż zabawa poza sygna-
lizowaniem poziomu dobrostanu może rów-
nież wpływać na jego podniesienie (Held i 
ŠpinkA 2011).

Lepsze poznanie zachowań zabawowych 
może być więc istotne dla poprawy warun-
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Streszczenie

Zabawa zwierząt jest zachowaniem zróżnicowa-
nym i złożonym. Sprawia to trudności w jej bada-
niu i definiowaniu, trudne jest również wyjaśnie-
nie znaczenia tego zachowania dla organizmów. 
Jedne z pierwszych hipotez na temat potencjalnych 
funkcji zabaw, przypisywały zabawom znaczenie w 
praktykowaniu przez młode zwierzęta zachowań 
dorosłych. Prowadzone od lat badania behawioral-
ne wskazują na kolejne hipotetyczne funkcje zabaw. 
Przypisuje się jej im m.in. rolę w rozwoju fizycznym, 
czy w ćwiczeniu zachowań specyficznych gatunko-
wo. Badania zabaw społecznych przyniosły nowe po-
glądy na temat funkcji tych zachowań: wpływa ona 
na ustalenie hierarchii i nabywanie umiejętności so-
cjalnych. Znaczenia nabierają również badania neu-

rologiczne, wskazujące, że zabawa aktywuje układ 
opioidowy mózgu oraz modyfikuje elementy układu 
nerwowego, regulujące reakcje emocjonalne. 

Obecnie badacze uznają, iż nie jest możliwe zna-
lezienie jednej funkcji dla wszystkich zachowań za-
bawowych. Pełnią one raczej odmienne funkcje u 
różnych gatunków i mogą spełniać wielorakie funk-
cje w obrębie danego gatunku. Poszukiwania głów-
nej funkcji zabawy jednak nie ustają. Dzięki nim 
lepiej poznajemy tę kategorię behawioru, mającą 
znaczenie dla społecznej, emocjonalnej i rozwojowej 
sfery życia. Dalsze badania zabaw mogą okazać się 
pomocne dla zrozumienia zagadnień takich jak: teo-
ria umysłu, rozwój moralności, czy kreatywności. 

OVER A HUNDRED YEARS IN SEARCH OF THE MEANING OF ANIMAL PLAY

Summary

Animal play is a complex and diverse behaviour. 
This makes it difficult to study and is also difficult 
to explain the importance of this behaviour for or-
ganisms. One of the earliest hypotheses on the po-
tential function of play attributed it to practice by 
the young of adult behaviour. Carried out from over 
hundred years behavioural studies point to such  hy-
pothetical roles of the play as physical development 
or species-specific behavioural practices. Studies 
of social games have brought new ideas about the 
functions of these behaviours: the determination of  
group hierarchy and the acquisition of social skills. 
Neurological studies have become significant in ex-
plaining the biological meaning of play by indicat-

ing activation of the opioid system and modification 
of those elements of the nervous system which are 
responsible for emotional reactions. Nowadays, re-
searchers agree that finding a single function for 
all the patterns of playful behaviours is improbable. 
They can have different functions for various species 
and can play various roles within one species. How-
ever, investigations on the main function of play are 
still pursued. They help to learn more about this be-
havioural category and its relevance to life in many 
aspects: social, emotional, and developmental. Fur-
ther investigations along this line may contribute to 
understanding of such issues as the theory of mind, 
development of moral values and creativity.
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