„STRACH
JEST NAJBARDZIEJ
SZKODLIWĄ EMOCJĄ,
KTÓREJ MOŻE
DOŚWIADCZAĆ
GATUNEK SPOŁECZNY.
WYWOŁUJE ON TRWAŁE
USZKODZENIE MÓZGU”
– dr Karen Overall

Jest to instynktowna reakcja ochronna mogąca również wywołać nieadekwatne zachowania, które będą niszczyć życie bojaźliwym
zwierzętom i ich opiekunom. Nie mówimy
tu o dyskomforcie, który sam w sobie byłby
już wystarczająco szkodliwy, ale o niszczeniu
fizjologicznym i emocjonalnym. Mówimy
o odpowiedniku zespołu stresu pourazowego u zwierząt.
Gdy strach i lęk zapanują nad życiem psa,
trudne lub niemożliwe stanie się zabranie go
do lekarza weterynarii czy groomera, przewiezienie go gdziekolwiek samochodem, zabieranie na spacery po okolicy, zostawianie
samego w domu lub przyjmowanie w domu
gości. Lękliwy pies może stać się agresywny,
destrukcyjny lub wycofany. Przestraszony
pies może zacząć chorować – wymiotować
lub mieć biegunkę, albo może odmówić
przyjmowania jedzenia. To nie jest dobre
życie ani dla psa, ani dla ciebie. Dlatego tak
ważne jest przeciwdziałanie rozwijaniu się lęków i strachu u naszych zwierząt oraz podejmowanie działań, które doprowadzą zwierzę
i jego opiekunów do wolności od strachu.

Czynnik strachu

Czy pamiętasz opisaną w mediach społecznościowych historię o kobiecie, która wyskoczyła z jadącego samochodu, pozostawiając w nim swoje dziewięcioletnie dziecko? Co
sprawiło, że porzuciła je w tak niebezpiecznej sytuacji? Był to wrodzony – i w tym przypadku potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny – strach przed pająkami. Wyjeżdżając z domu,
kobieta zobaczyła pająka wewnątrz auta i instynkt jej podpowiedział ucieczkę. Ta reakcja lękowa była silniejsza od instynktu ochrony własnego dziecka. Skoro racjonalni ludzie
czasami reagują w ten sposób, gdy się boją, łatwiej jest zrozumieć, że psy mogą również
reagować strachem w sytuacjach, nad którymi nie mają kontroli.
– dr Wailani Sung

SKŁADNIKI STRACHU
Żyjemy w czasach, w których lepiej znamy
działanie mózgu i jego rolę w przechowywaniu pamięci o strasznych przeżyciach
z przeszłości. Zrozumienie oraz rozpoznanie
strachu i lęku, bądź samego ich prawdopodobieństwa, pozwoli zwiększyć komfort zwierzęcia w trudnych sytuacjach i pomóc mu radzić sobie w konstruktywny sposób. Najpierw
jednak przyjrzyjmy się, jak działa strach.
Reakcja lękowa psa rozpoczyna się od
wysłania informacji z kory czuciowej. Jest to
miejsce w mózgu, w którym przetwarzane
są informacje z otoczenia. Na przykład, gdy
pies słyszy dźwięk otwieranej puszki, ta informacja jest przekazywana do kory słuchowej,
w wyniku czego pies zaczyna spodziewać się
pysznego jedzenia.

Związki chemiczne, takie jak adrenalina
i noradrenalina, wprowadzają ciało w stan
alarmu. W mgnieniu oka przyśpieszają bicie
serca, zwiększają dopływ krwi do mięśni,
rozszerzają drogi oddechowe, by zwiększyć
pojemność płuc, i uwalniają glukozę, aby dostarczyć organizmowi energii.
Kortyzol, zwany popularnie hormonem
stresu, jest naturalnym sterydem, który
zwiększa poziom cukru we krwi, umożliwiając mózgowi lepsze wykorzystanie glukozy,
oraz dostępność substancji reperujących
uszkodzone tkanki. Kortyzol wygasza te funkcje ciała, które nie są niezbędne w sytuacji
zagrożenia – trawienie, reprodukcję i układ
odpornościowy, aby nie stawały na przeszkodzie walce, ucieczce, zastygnięciu czy
nadmiernej ruchliwości. Hormon ów wpły-

rozdział
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ROZPOZNAWANIE
EMOCJI U PSÓW
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trach i lęk to dwa różne stany emocjonalne. Strach jest normalną reakcją na
zagrożenie, natomiast lęk to oczekiwanie na coś złego. Stres z kolei jest określeniem bardziej ogólnym, dotyczącym reakcji
organizmu na presję fizyczną, umysłową lub
emocjonalną wywieraną na ciało bądź mózg.
W tym rozdziale oraz w całej książce będziemy mówić o wszystkich tych zjawiskach.
Psy nie potrafią do nas przemówić, ale
my możemy nauczyć się interpretować ich
mowę ciała, co często spełnia tę samą funkcję. Drgnięcie ucha, odwrócenie wzroku czy
prędkość, z jaką pies macha ogonem, mogą
dostarczyć prawie wszystkich niezbędnych
informacji na temat jego stanu emocjonalnego. Jest to szczególnie ważne w rozpoznawaniu wczesnych, niewielkich objawów strachu, lęku i stresu. Znajomość tych sygnałów
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Co się dzieje w mózgu psa

pozwoli zadbać o to, by pupil jak najczęściej
znajdował się w stanie zrelaksowania, radości
lub najwyżej lekkiego napięcia, i jak najrzadziej odczuwał negatywne emocje. Gdy potrafimy zauważyć wczesne objawy strachu,
lęku lub stresu, to interwencja jest o wiele
łatwiejsza niż wtedy, gdy pies już wejdzie
w tryb walki, ucieczki, zastygnięcia w bezruchu czy nadpobudliwości. Kiedy strach, lęk
i stres przejdą w fazę paniki, o wiele trudniej
jest sobie z nimi poradzić.
Psy mogą być strachliwe z powodu odziedziczonych skłonności, traumatycznych doświadczeń i przez kojarzenie faktów. Każdy
przedmiot z otoczenia przestraszonego psa
może zostać przez niego zapamiętany i później wyzwalać negatywne emocje. Dotyczy
to również opiekuna zwierzęcia. Psy reagują
na mowę ciała i ton głosu człowieka. Twój

Znaczenie rutyny

Wśród swoich pacjentów mam wiele psów cierpiących z powodu braku przewidywalności
w ich życiu. Są to psy, które były wiele razy adoptowane przez różne rodziny, których opiekunowie często się przeprowadzają lub mają nieregularną pracę. Takie zwierzę nierzadko
zachowuje się nerwowo pod nieobecność domowników, niszczy różne rzeczy, a nawet
miewa ataki paniki, bo myśli, że jego pan nigdy już nie wróci. Nawet te zmiany, które są
rzadkie, jak powrót opiekuna do pracy po urlopie, mogą wystarczyć, by pies zaczął się bać
zostawać sam w domu.
Oddanie psa pod opiekę pet-sittera lub do psiego hotelu na czas wyjazdu wakacyjnego
wywołuje podobne negatywne emocje. Uczucie paniki pobudza zwierzaka do zachowań
zwanych reakcją stresową, które obejmują dreptanie, ślinienie się, nadmierną wokalizację.
U niektórych psów te zachowania znikają po jakimś czasie, lecz u innych pozostają przez
cały czas nieobecności opiekuna.
Są psy, które w stresie będą załatwiać się w domu oraz gryźć okolice okien i drzwi. Znam
zwierzęta, które potrafiły wydostać się przez niedomknięte okno i w efekcie wypadły z wysokiego piętra. Pewien dwuletni mieszaniec owczarka australijskiego tak się denerwował,
zostając sam w domu, że wspinał się na meble i szafki kuchenne. Kiedyś spowodował w ten
sposób pożar, wskakując na kuchenkę. Na szczęście on i drugi pies zostali uratowani przez
strażaków. Jak widać, nawet obecność drugiego psa nie wystarczała, by stłumić strach
przed samotnością.
– dr Wailani Sung

stres wynikający z konieczności zabrania psa
do weterynarza czy groomera albo na widok
nieznanego psa zbliżającego się do was dociera przez smycz do twojego pupila i uruchamia w nim strach, lęk lub stres.
Psy reagują też na twoją mowę ciała – potrafią odczytać uśmiech czy zmarszczenie
brwi. Może spotkałeś się z poradą, by nie
pocieszać psa, który się boi. Pomaganie mu
w opanowaniu strachu to nic złego, jednak
trzeba samemu przy tym zachować spokój,
by nie pogorszyć sytuacji.
Pamiętaj też, że niektóre psy rodzą się lękliwe, tak jak niektórzy ludzie mają genetycznie uwarunkowany niski wzrost. Na przykład
w badaniach nad zachowaniami psów często są wykorzystywane owczarki niemieckie
i springer-spaniele, ponieważ u tych ras często występują strach i agresja. Wynika to z ich
genów, a nie z działania człowieka.

PRZYCZYNY STRACHU
Strach dostaje się do psiego umysłu wieloma drogami. Może wynikać z braku socjalizacji – termin ten oznacza nawiązywanie
pozytywnych kontaktów z różnymi ludźmi
i zwierzętami, a także poznawanie rozmaitych
dźwięków, przedmiotów i sytuacji. Proces ten
jest szczególnie ważny we wczesnym etapie
życia szczeniaka, pomiędzy trzecim a szesnastym tygodniem życia. Dzięki socjalizacji psy
wyrastają na stabilne osobniki, akceptujące
nowe rzeczy w życiu.
Brak przewidywalności w życiu psa jest
kolejnym źródłem strachu, lęku i stresu. Obserwujemy to u psów, które przechodzą z rąk
do rąk lub zostały porzucone przez człowieka.
Jeśli pies nie potrafi przewidzieć, co się wydarzy, trudno się dziwić, że zacznie wyrażać
strach, niepokój albo prezentować zachowania związane ze stresem.
Rozpoznawanie emocji u psów
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Znaczenie ruchów ogonem

Często słyszymy, że pies, który macha ogonem, jest przyjacielski, jednak to nie zawsze
musi być prawdą. Pies sposobem trzymania ogona oraz prędkością, z jaką nim macha,
komunikuje wiele różnych emocji. Może w ten sposób wyrażać agresję, zrelaksowanie lub
powitanie. Ogon zdradza psie zamiary.
Co więcej, badanie włoskich naukowców opublikowane w 2013 roku w magazynie „Current Biology” wykazało, że istotny jest nawet kierunek machania psiego ogona. Jeśli zwierzak cieszy się na widok osoby lub innego bodźca, to macha ogonem bardziej po prawej
stronie ciała. Psy, które boją się spotkania, machają głównie po lewej stronie.
Oto kilka najważniejszych informacji o psim ogonie:
• Wysokość trzymania ogona wiele nam
Ogon walący na prawo i lewo świadczy
mówi na temat emocji psa. Ogon trzyo wylewnym i wesołym usposobieniu.
many wysoko może świadczyć o tym, że
Czasem cały zad psa kręci się razem
pies jest czujny, pobudzony lub pewny
z ogonem, który w tej sytuacji przypomisiebie. Taki, który obniżył lub podwinął
na śmigło helikoptera.
ogon pod siebie, najprawdopodobniej • Pamiętaj, że czasami przyjazne psy nie
się boi, okazuje uległość, jest zmęczony
machają ogonem, a zdenerwowane –
lub odczuwa ból.
tak. Pies, który czuje się niepewnie, zwy• Uważaj na psy, które usztywniają ogon
kle trzyma ogon nisko, poruszając nim
i trzymają go wysoko. Czasem dodatkoszybko lub nieznacznie. Okazuje w ten
wo stroszą włosy, by ogon wyglądał na
sposób uległość, ale również konflikt wewiększy. Taki pies jest pobudzony lub ziwnętrzny, co oznacza możliwość ugryrytowany i może ruszyć w kierunku czezienia. Z kolei ogon trzymany wysoko,
goś, co przykuje w tym momencie jego
którego tylko koniec się szybko porusza,
uwagę, obojętne, czy będzie to człowiek,
świadczy o silnym pobudzeniu i ryzyku
pies przechodzący chodnikiem, czy przezaatakowania.
biegający przez trawnik kot.
• Oczywiście sposób trzymania ogona za• U psów o skręconych ogonach, na przyleży od rasy. Na przykład husky syberyjkład u mopsów, w miarę wzrostu napięskie i malamuty mają zakręcone ogony
cia emocjonalnego napięty ogon staje się
noszone na grzbiecie, podczas gdy wiele
jeszcze bardziej skręcony. Ciasno skręcochartów trzyma ogony nisko.
ny ogon świadczy tu o pobudzeniu lub • Przyglądanie się i analizowanie położenia
agresywności, a rozluźniony, wyprostooraz ruchów ogona jest ciekawe i często
wany – o tym, że pies jest zrelaksowany,
potrzebne, jednak nie zapominajmy
chociaż może pojawić się też w przypado reszcie ciała zwierzęcia. Dobra znaku zmęczenia lub złego samopoczucia.
jomość zachowań własnego psa w po• Prędkość machania ogonem mówi o nałączeniu z obserwacją otoczenia mogą
stawieniu psa. Wachlowanie w obie stronam pomóc ocenić, czy w danej sytuacji
ny przy jednoczesnym trzymaniu ogona
jest on zadowolony i zrelaksowany, czy
na normalnej wysokości zwykle wiąże się
wystraszony.
ze stanem zadowolenia i rozluźnienia.
– Mikkel Becker
Rozpoznawanie emocji u psów
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Oznaki strachu u psów

Łatwo przeoczyć u psów niektóre oznaki świadczące o strachu. Część z nich jest oczywista
(na przykład skowyt), lecz o wiele częściej sygnały strachu, lęku lub stresu mogą być bardzo
dyskretne i dla niewprawnego oka wyglądać jak normalne zachowanie.
Poniżej znajdują się przykłady języka ciała psów, które pomogą ci rozpoznać, kiedy twoje
zwierzę doświadcza strachu, lęku lub stresu. Nie każdy pies będzie miał wszystkie te objawy – jeśli jednak zauważysz choćby kilka z nich, to warto rozejrzeć się wokół i poszukać
tego, co je wywołało.
• Chowanie się
• Piszczenie
• Usztywniona postawa
• Cofnięcie kącików ust
• Podgryzanie, podszczyciała
• Dreptanie
pywanie, kłapanie
• Utrata zainteresowania
• Dyszenie
• Podwinięcie ogona
smakołykami bądź łap• Kulenie się
• Przesadna czujność
czywe ich chwytanie
• Mruganie lub mrużenie
• Rozszerzenie źrenic
• Warczenie
oczu
• Skowyt
• Węszenie lub udawanie
• Nagłe wypadanie sierści
• Spocone łapy
zainteresowania czymś
• Nastroszenie sierści
• Szczekanie
innym
• Nastroszenie wibrysów
• Ślinienie się
• Wylizywanie lub drapa• Oblizywanie się
• Trzęsienie się
nie się
• Oddawanie kału i moczu
• Tulenie się do opiekuna
• Wysunięcie warg
• Odwracanie głowy
• Ucieczka
do przodu
• Odwracanie się w taki
• Ugryzienie
• Wywijanie wargi
sposób, że ciało układa
• Unikanie kontaktu wzro• Zaciśnięcie warg
się w literę C
kowego
• Zastygnięcie lub spowol• Opuszczenie uszu
• Unoszenie przedniej łapy
niony ruch
lub przyciśnięcie ich
• Uporczywe wpatrywa• Ziewanie
do głowy
nie się z rozszerzonymi
• Zmarszczenie brwi
• Otrząsanie się
źrenicami
– dr Marty Becker

wyobrażoną agresję poprzez zaprezentowanie siebie jako osobnika niegroźnego.
U każdego psa zachowania lękowe rozwijają się i zmieniają wraz z czasem i nowymi
doświadczeniami. Pies może najpierw próbować unikać osoby, zwierzęcia lub sytuacji,
które wywołują u niego strach. Jeśli ta strategia nie zadziała, pies zmieni taktykę: może
zacząć reagować agresywnie, bać się wszystkiego lub próbować panicznej ucieczki.
Przy ocenie, czy pies się boi, ważna jest
obserwacja jego mowy ciała w różnych sy-

tuacjach. Musimy wiedzieć, kiedy czuje się
dobrze oraz jak wówczas zachowuje się jego
ciało. Jak już wiesz, istotne są wysokość trzymania ogona, pozycja i sposób trzymania
uszu. Mogą one wynikać zarówno ze specyfiki rasy, jak i osobowości psa.
Aby prawidłowo odczytać jego mowę
ciała, niezbędna jest całościowa ocena kontekstu. Na przykład pies, który oblizuje wargi,
może wyrażać strach lub lęk, jednak w innej
sytuacji może to robić, spodziewając się smakołyka. Inny pies zacznie się oblizywać wteRozpoznawanie emocji u psów
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Czy twój pies faktycznie
dominuje?
Bardzo często niektóre psy są określane jako dominujące, jednak jest to błędny termin.
Dominacja nie jest cechą charakteru, lecz odnosi się do specyficznych zachowań między
dwoma osobnikami. Przez lata pracy jako psi szkoleniowiec zauważyłam, że psy określane
jako dominujące są najczęściej bardzo niepewne siebie i lękliwe, czyli jest dokładnie odwrotnie, niż się postrzega. Zachowania zwykle przypisywane chęci dominacji, jak choćby
ruchy kopulacyjne, najczęściej biorą się z braku pewności siebie i z przesadnej ekscytacji.
Opiekunowie psów, którzy twierdzą, że mają dominujące psy, często sięgają po brutalne
metody szkoleniowe, jak przyciskanie psa do ziemi lub stosowanie kolczatek, ale takie postępowanie w niewielkim stopniu przyczynia się do poprawy zachowania psa, za to często
powoduje strach przed opiekunem.
– Mikkel Becker

stał się naszym uczniem, jest pokazanie mu, iż
warto nas słuchać. To oznacza zastosowanie
technik, które sprawią, że ty będziesz dla psa
bardziej interesujący niż otoczenie. Zamiast
wydawać psu rozkazy, stworzysz z nim partnerstwo.

CZY PSY SĄ ZŁOŚLIWE?
Pies nie zachowuje się źle z własnego wyboru. Nie robi ci na złość za to, że zostawiłeś go
na cały dzień samego w domu, ani dlatego,
że spóźniłeś się z obiadem. Pewne zachowania są dla zwierząt naturalne, a innych uczą
się z powodu reakcji opiekunów.
Psy odczuwają emocje i potrafią przeprowadzać złożone procesy myślowe, jednak
ich rozumowanie podlega innym zasadom
niż ludzkie. Aby celowo robić na złość, pies
musiałby mieć taki sam jak ty pogląd na
to, co jest dobre, a co złe, i kierować swoim
zachowaniem przez pryzmat tego samego
kodu moralnego co człowiek. Psy nie działają
w ten sposób – motywują je efekty zachowania, a nie moralność.
Czasami pies wydaje się okazywać skruchę
po tym, gdy zachował się w sposób, który
uważasz za zły. Nie wynika to jednak z od

czuwanego przez zwierzę poczucia winy,
a jest odpowiedzią na twoje zachowanie.
Próbując udobruchać zdenerwowanego
człowieka, pies okaże podporządkowanie
i strach. Nie będzie jednak wiedział, dlaczego się zdenerwowałeś, zwłaszcza gdy zabroniony czyn – na przykład pogryzienie twoich
najlepszych butów – miał miejsce wiele godzin przed twoim powrotem do domu.

DLACZEGO NALEŻY
UNIKAĆ KAR
Nie nawołujemy, by zaniechać stosowania kar
wobec psów, dlatego że mamy miękkie serca.
Badania naukowe dowodzą, że karcenie nie
tylko bywa nieskuteczne, lecz również może
prowadzić do nieoczekiwanych skutków, jak
agresja. Badanie opublikowane w 2009 roku

Strach i przemoc – przepis na katastrofę
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w magazynie „Applied Animal Behaviour
Science” wykazało, iż psy częściej reagują
agresywnie, gdy opiekunowie stosują wobec
nich kary fizyczne lub brutalnie się z nimi
obchodzą: uderzają lub kopią, zmuszają do
wypuszczenia przedmiotów z pyska lub do
położenia się, przyduszają je do ziemi (ang.
alpha roll), wpatrują się w nie, warczą lub
nimi potrząsają. Kolejne badania wykazały, że
stosowanie metod awersyjnych, jak kolczatki,
dławiki, krzyczenie na psa, używanie obroży
ze sprejem, obroży i ogrodzeń elektrycznych
oraz karcenia fizycznego, podwaja ryzyko
agresji psa wobec obcych ludzi i prawie potraja możliwość agresji wobec domowników.

ZBRODNIA I KARA
Karcenie fizyczne psa może zwiększyć liczbę
jego negatywnych skojarzeń. Nie tylko nie
uczy go, co ma robić, ale dodatkowo potęguje jego lęk w sytuacji, która już wcześniej

była dla niego trudna. Na przykład, jeśli skarcimy psa za warczenie, to stłumimy okazywanie przez niego sygnałów niepokoju, ale nie
zmienimy jego negatywnego nastawienia.
W ten sposób możemy dochować się psa,
który atakuje bez ostrzeżenia.
Karcenie nie działa, chyba że będzie na
tyle silne, aby powstrzymać zachowanie, a to
zależy od psa. Niektóre można powstrzymać
ostrym „nie!”, natomiast inne całkowicie to zignorują. Im częściej będziemy psa karcić, tym
bardziej zwierzak będzie się na karę uodparniał, co z kolei wywoła frustrację opiekuna
i eskalację przemocy. To błędne koło.
Chociaż skarcenie fizyczne psa może
zmniejszyć gniew opiekuna, to nie pomaga
zwierzakowi zrozumieć, czego się od niego
oczekuje. Nie ma najmniejszych wątpliwości,
że pies uzna, iż ludzie są szaleni i nieprzewidywalni. Poprzez kary nie nauczy się nowego
zachowania, które byśmy akceptowali.

Czy kary fizyczne działają?
Nauka mówi, że nie
Istnieje wiele badań, które wykazują, że dawanie dzieciom klapsów zwiększa u nich reakcje
agresywne. Fakty tak jednoznacznie świadczą przeciwko stosowaniu kar cielesnych, że
Amerykańska Akademia Pediatryczna potępia bicie dzieci jako nieprzynoszące żadnych
korzyści wychowawczych, których nie można by uzyskać innymi metodami. Skuteczność
kar cielesnych zmniejsza się wraz z częstością ich używania i związana jest ze zwiększaniem
się liczby zachowań agresywnych u dzieci przedszkolnych i szkolnych. Główną „korzyścią”
osiąganą przez karcenie dzieci jest odreagowanie gniewu przez rodzica.
Co to ma wspólnego z psami? Dużo, ponieważ zdolności psów do zapamiętywania znaczenia słów, rozpoznawania przedmiotów i rozumienia zasad są porównywane do zdolności poznawczych dwu- i trzylatków. Dlatego możemy przewidzieć, że na kary fizyczne
psy zareagują w podobny sposób jak dzieci. W rzeczywistości zostało to potwierdzone
w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez badaczy Uniwersytetu Pensylwanii na
140 opiekunach psów, którzy stosowali wobec swoich pupilów metody konfrontacyjne
lub awersyjne. Meghan E. Herron, która była główną autorką tego badania, powiedziała:
„Wykazaliśmy, że wiele konfrontacyjnych metod szkoleniowych, czy to wpatrywanie się
grożąco w psa, bicie go, czy przymuszanie w sposób fizyczny, w niewielkim stopniu koryguje nieprawidłowe zachowanie, natomiast może wywołać u niego reakcje agresywne”.
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ewna suczka rasy cavalier king charles
spaniel o umaszczeniu czarnym podpalanym była zazwyczaj spokojnym
psem. Jej opiekunowie nigdy nie zauważyli,
by obawiała się głośnych dźwięków. Ta sytuacja zmieniła się, gdy pewnego roku zabrali
psa do znajomych na imprezę z okazji Dnia
Niepodległości. Wszystko szło dobrze aż do
momentu, gdy rozpoczął się pokaz sztucznych ogni. Nikt z gości nie odpalał petard, ale
dom był usytuowany na wzgórzu, z którego
było widać całe Los Angeles, a tym samym –
mnóstwo pokazów sztucznych ogni, które
odbywały się jednocześnie. Pies zaczął się
trząść i nie mógł przestać.
Podobny strach przed sztucznymi ogniami
jest częsty u psów. Każdego roku do schronisk trafia mnóstwo zwierząt, które uciekły
z domów i ogrodów w czasie obchodów
4 lipca*.
* Amerykańskie święto narodowe (przyp. tłum.).
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Pogromcy strachu…

Sztuczne ognie oraz burza to najczęstsze
przyczyny fobii dźwiękowej u psów. Inne sytuacje, które mogą wywołać strach, lęk i stres
u psów, to głośne lub nieprzewidywalne
hałasy, jak wystrzał z broni, huk tłumika samochodowego, a nawet niektóre zwyczajne
odgłosy domowe, takie jak pikanie suszarki
do prania czy szeleszczenie torbą na śmieci.
Psy potrafią bać się również przenikliwych
dźwięków lub takich, które dają pogłos. Tak
naprawdę wszystko, co pies uzna za nietypowe, może w nim wzbudzić strach. Lekarka weterynarii i behawiorystka Terry Curtis
z Uniwersytetu Florydy wspomina klienta,
którego pies bał się odgłosu rozwijanego
papieru toaletowego.
Ocenia się, że nawet 20 procent psów
w dowolnym wieku i różnych ras cierpi na
tak silną fobię dźwiękową, że opiekunowie
szukają dla nich profesjonalnej pomocy. Gdy
takie psy słyszą odgłosy sztucznych ogni
albo pioruna, mogą wpaść w totalną panikę.

