
Właściwe zrozumienie zmiennych 
kontrolujących zachowanie psa 

może mieć praktyczne znaczenie dla co-
raz większej liczby branż, w których wy-
korzystywane są psy (np. w policji, woj-
sku, straży granicznej czy też jako prze-
wodnik dla osób niewidomych). Istnieje 
jednak pewna ambiwalencja między mi-
łością i postrzeganiem psa jako najlepsze-
go przyjaciela człowieka a strachem przed 
tak zwanymi złymi psami, co jest źródłem 
wielkiego niepokoju wśród ludzi. Jednakże 
pełniejsze zrozumienie roli bodźców spo-
łecznych przekazywanych przez psy oraz 
właściwe ustosunkowanie się do tych ko-
munikatów może odegrać kluczową rolę 
w maksymalizacji jakości naszych interak-
cji z psami. Psy domowe potrafią wykorzy-
stywać swoje społeczne sygnały komuni-
kacyjne w relacjach z ludźmi. Niestety, lu-
dzie nie zawsze są w stanie je zrozumieć. 
Nieporozumienia dotyczące tych sygnałów 
prawdopodobnie powstają dlatego, że lu-
dzie mają tendencję do patrzenia tylko na 
jeden konkretny typ zachowania, a zapo-
minają, że społeczne sygnały stosowane 

przez psy obejmują każdą część ich ciała, 
jak uszy, kierunek wzroku, pozycja ogo-
na oraz jamy ustnej, jak również postawa 
psa. Brak zrozumienia wzajemnych ko-
munikatów między człowiekiem a zwie-
rzęciem może generować nieporozumie-
nia prowadzące niejednokrotnie do sytu-
acji problemowych.

Drogi przetwarzania emocji u człowieka

Społeczno-emocjonalne działanie i zacho-
wanie zależy od skoordynowanej czyn-
ności układu limbicznego, składającego 
się z poszczególnych regionów korowych 
i podkorowych połączonych ze sobą przez 
istotę białą. Systemy biorą udział w różno-
rodnych zaburzeniach neuropsychiatrycz-
nych, takich jak deficyty związane z regu-
lacją emocji, zachowań społecznych czy 
zaburzeniach pamięci (1).

Zarówno u zwierząt, jak ludzi dowo-
dy co do kluczowej roli ciała migdałowa-
tego w przetwarzaniu emocji są zbieżne 
(np. doświadczeń i kontroli afektu, emo-
cjonalnego uczenia się, emocjonalnej mo-
dulacji pamięci i uwagi, regulacji emocji), 
w ten sposób przyczyniając się do zacho-
wania odpowiedniej homeostazy pomię-
dzy bodźcami a emocjami (2).

Badania Yu i wsp. (3) wskazują, że ujem-
ne emocje są związane z aktywacją ją-
dra migdałowatego oraz że te negatyw-
ne emocje mogą być spowodowane po-
przez stymulację bodźcami zapachowymi, 
smakowymi, wizualnymi lub słuchowymi. 
W przypadku stymulacji słuchowej szko-
dliwe bodźce obejmowały nieprzyjemną 
muzykę, wysoką dawkę decybeli, odgłos 
paznokci rysujących po tablicy oraz tar-
cie styropianu, z których wszystkie były 
związane z aktywacją jądra migdałowate-
go. Inne badania wykazały reakcje emo-
cjonalne spowodowane nieprzyjemną mu-
zyką, gdzie dochodzi do aktywacji prawe-
go płata kory przedczołowej (3). Badania 
neuroobrazowe dostarczyły dowodów na 
funkcjonalne i strukturalne nieprawidło-
wości w układzie ciała migdałowatego 
u osób o osobowości psychopatologicz-
nej, czyli cechujących się zdolnościami do 
manipulacji, brakiem empatii, impulsyw-
nością i agresją (4).

Klasyczny neuropoznawczy model lęku 
mówi o zakłóceniu w komunikacji pomię-
dzy ciałem migdałowatym a korą przedczo-
łową, który wyraża się deficytem kontroli 
kory przedczołowej i ciała migdałowatego 
w hiperreagowaniu na zagrożenia, co pro-
wadzi do zmian w przetwarzaniu istotnych 
informacji i kontroli poznawczej. Mechani-
zmy te biorą udział w utrzymywaniu się sta-
nów lękowych, a nawet etiologii niepokoju. 
Neurorozwojowa teoria, która łączy w sobie 
klasyczny model zaburzeń lękowych i donie-
sienia neurorozwojowe sugeruje, że różne 
trajektorie rozwojowe ciała migdałowatego 
i kory przedczołowej mogą leżeć u podstaw 
zwiększonej reakcji na zagrożenia i niedoj-
rzałe zaangażowania regulacji poznawczej. 
Oprócz ciała migdałowatego i kory przed-
czołowej, przedni płat wyspy i przednia 
część kory zakrętu obręczy są także mocno 
zaangażowane w mechanizmach podstawo-
wych stanów lękowych, takich jak ocenia-
nie i regulacja wagi emocji. Aktywacja tych 
struktur odgrywa kluczową rolę w przetwa-
rzaniu związanym z zagrożeniami, które 
obserwowano u pacjentów lękowych (5).

Dwa różne źródła odpowiadają za od-
biór informacji z mózgu, które są zarządza-
ne przez podwzgórze (układ limbiczny). Te 
dwa źródła przetwarzające informację po-
zwalają na rafinację odpowiedzi behawio-
ralnych i sprzyjają homeostazie organizmu. 
W pierwszym z nich źródłem informacji 
jest śródmózgowie, a następnie przechodzi 
ona do podwzgórza, aby aktywować obwo-
dowy układ nerwowy. Ten ostatni jest po-
dzielony na dwie części: współczulny (no-
radrenalina), który przyspiesza reakcję 
organizmu na bodziec, i przywspółczul-
ny (acetylocholina), który go spowalnia. 
Te dwa systemy działają w tandemie. Jeśli 
chodzi o drugie źródło, to ujawnienie infor-
macji prowadzi do wydzielania wewnętrz-
nego, a  tym samym będzie dotyczyć osi 
podwzgórze–przysadka–nadnercza, wy-
dzielając kortyzol, oś podwzgórze–przy-
sadka–endorfin i oksytocyny, a podwzgó-
rze–szyszynka–wydzielanie melatoniny. 
Różne zachowania emocjonalne wynika-
ją z jednego z tych dwóch źródeł informa-
cji lub ich kombinacji, a następnie są za-
rządzane przez układ limbiczny, który jest 
w stałym związku z nową korą (neocortex). 
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Reasumując, żaden konkretny ośrodek cał-
kowicie nie kontroluje ludzkiego zachowa-
nia. Sterowanie odbywa się poprzez grupy 
struktur mózgu i przekaźników, umożliwia-
jąc zachowanie adaptacyjne i utrzymanie 
równowagi za pomocą stałych wymian. 
Gniew na przykład jest uczuciem, które po-
zwala na ochronę własnej integralności fi-
zycznej. Jest on bardzo przydatny jako na-
tychmiastowa reakcja w sytuacji awaryjnej, 
ale może być również szkodliwe, jeśli jest 
on szeroko stosowany we wszystkich sy-
tuacjach, prowadząc w ten sposób do za-
burzeń. Emocje stanowią integralną część 
ludzkiego zachowania. Pozwalają one na 
indywidualne stałe dostosowywanie się do 
środowiska fizycznego i społecznego (6).

Związek afektu u psów  
z ekspresją emocji u ludzi

Człowiek nadal zachowuje wiele z instynk-
townych zachowań form życia zwierzęcego. 
Jednym z podstawowych praw natury jest 
utrzymanie i wzmocnienie cech behawioral-
nych, które okazały się skuteczne jako me-
chanizmy przetrwania, szczególnie te, któ-
re zapewniły zachowanie gatunku. Dlatego 
podstawowe funkcje układu limbicznego 
człowieka są podobne, oczywiście z pewny-
mi wyjątkami, do układu limbicznego wyż-
szych kręgowców, a tym samym psów (7).

Najnowsze badania przeprowadzone 
metodą rezonansu magnetycznego udo-
wadniają, że psy odczuwają najprawdo-
podobniej takie same lub bardzo zbliżo-
ne emocje jak ludzie, a określone bodźce 
pobudzają u nich te same obszary mó-
zgu. Dlatego też pies rozumie, czy wypo-
wiedź ma pozytywny czy negatywny ładu-
nek emocjonalny, jaki jest nastrój i inten-
cje przebywającej z nim osoby (8). U wielu 
gatunków społecznych emocje dostarczają 
cennych informacji i mogą odgrywać klu-
czową rolę w ułatwianiu nawiązywania re-
lacji. Ponieważ obserwowanie pozytyw-
nych emocji jest traktowane jako bodziec 
nagradzający, a negatywne promują unika-
nie ewentualnych zagrożeń, reagowanie na 
emocje jest więc potencjalnie bardzo ada-
ptacyjne. Do tej pory u kilku gatunków 
zwierząt, między innymi u psów, stwier-
dzono rozpoznawanie ludzkich wyrażeń 
emocjonalnych, odczytywanych z zakre-
su sygnałów ciała lub z wyrazu twarzy (9).

Percepcja wyrażeń emocjonalnych po-
zwala zwierzętom ocenić swoje intencje 
społeczne i motywacje. Zwykle odbywa się 
to w ramach gatunku, jednakże w przypad-
ku psów domowych to może być korzyst-
ne, aby rozpoznawać emocje u ludzi, jak 
również innych psów. W tym sensie kom-
binacja wzrokowych i słuchowych emocji 
innych osób ułatwia przetwarzanie infor-
macji i wskazuje na wysokim poziomie re-
prezentacje poznawcze (10).

Wiele badań wykazuje, że psy trafnie 
odczytują ludzkie intencje behawioralne. 
Ponadto badania wykazały, że psy zwra-
cają uwagę na subtelne sygnały w  ludz-
kich twarzach – mogą odróżniać obra-
zy 2D nawet wtedy, gdy jest pokazana tyl-
ko część twarzy (11).

Palagi i wsp. (12) uważają, że dzięki neu-
ronom lustrzanym psy potrafią niemal au-
tomatycznie reagować na ekspresję twarzy 
człowieka. Ten zestaw neuronów uaktyw-
nia się podczas wykonywania określonej 
czynności lub obserwowania jej u innych 
osób. Uważa się, że dzięki nim na widok 
pewnej czynności można odgadnąć inten-
cje werbalne i niewerbalne innego osob-
nika, nie tylko tego samego gatunku (12).

Powody zachowań agresywnych u psów

Powodem zachowań agresywnych u psów 
mogą być zaburzenia, które mogłyby mieć 
wpływ na ekspresję emocji lub zachowa-
nie. Choroby ortopedyczne mogą ogra-
niczyć pewne interwencje terapeutyczne 
i powodować ból. Niektóre leki mogą rów-
nież wpływać na pobudzenie psa i/lub po-
ziom lęku. W diagnostyce różnicowej nale-
ży wziąć pod uwagę warunki, które mogą 
zwiększać niepokój (np. niedoczynność tar-
czycy, nadczynność kory nadnerczy). Defi-
cyty (utrata słuchu, wzroku), leki (np. gli-
kokortykosteroidy, fenylopropanolaminy, 
teofilina), bóle związane z zaburzeniami 
i różne zaburzenia neurologiczne, zwłasz-
cza wpływające na postrzeganie i przetwa-
rzanie bodźców percepcyjnych (13). Ponad-
to strach i agresja wobec członków rodziny 
może wynikać z wymierzanych kar lub in-
nych nieprzyjemnych doświadczeń związa-
nych np. z nieodpowiedzialnymi właścicie-
lami. Wiele przypadków agresji związanych 
jest ze strachem i jest wynikiem obserwa-
cji konfliktów i agresji panujących w da-
nej rodzinie. Psy obawiające się konkret-
nej postawy ciała, na którą reagują agresją, 
są diagnozowane jako agresja związana ze 
strachem (14). Uzunova i wsp. (15) uwa-
żają, że etiologia rozwoju lęku, fobie lub 
agresji u psów wynikają z przyczyn gene-
tycznych (genotyp wraz z predyspozycją 
do agresji został odziedziczony po rodzi-
cach) lub też zostały nabyte jako doświad-
czenia agresywne, w trakcie swego życia, 
na przykład poprzez niewłaściwe trakto-
wanie przez opiekuna.

Podsumowanie

Komunikatywne interakcje między psami 
domowych i ludźmi są częstym przedmio-
tem badań ostatnich lat. Szczególnie jeże-
li chodzi o zdolności psów do zrozumienia 
różnych ludzkich sygnałów komunikacyj-
nych związanych z ekspresją emocjonalną. 
Dlatego zależność między psami domowych 

i ludźmi wydaje się szczególnie wyjątkowa. 
Odchylenia behawioralne u psów wywołane 
przez strach i agresję mogą mieć nieprzy-
jemne skutki dla ich opiekunów. W związku 
z tym powinny być wyeliminowane w odpo-
wiednim czasie, w celu zapewnienia prawi-
dłowego rozwoju psa. W przeciwnym przy-
padku patologie behawioralne pogłębiają 
się, mogąc mieć negatywny wpływ na opie-
kunów i innych ludzi mających bezpośred-
ni kontakt ze zwierzęciem. Dowodem tego 
są doniesienia o przypadkach agresji rzeko-
mo o łagodnym usposobieniu psów wobec 
człowieka. Lekarze weterynarii, posiadając 
konkretną wiedzę specjalistyczną, powinni 
bardziej uczulać społeczeństwo na właści-
we podejście i traktowanie psów oraz edu-
kować, że niewłaściwe ich traktowanie ge-
neruje agresję, co może w przyszłości być 
tragiczne w skutkach dla opiekuna psa oraz 
innych osób (15).
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