
SPECTRUM STRACHU, OBAWY I STRESU
CZERWONY: POWAŻNE ZNAKI - WALKA/AGRESJA (SOS 5) 
• Agresja ofensywna: źrenice zwężone lub rozszerzone, kot pochylony do przodu, uszy do przodu, 
poruszający się do przodu, wąsy do przodu, ogon w kształcie odwróconego L (pierwszy odcinek 
ogona jest poziomy z ziemią, potem ogon opada), zad uniesiony wyżej niż przód,( na palcach), 
wpatrywanie się, może warczeć
• agresja obronna: uszy do tyłu, rozszerzone źrenice, skulony, ogon napięty lub schowany lub 
machanie ogonem, wąsy do tyłu, syczenie, usta ściągnięte do tyłu, wpatrywanie się, zmarszczone brwi, 
może być uderzać łapą. 

CZERWONY: POWAŻNE ZNAKI - UCIECZKA, ZAMROŻENIE (SOS 4) 
• Ucieczka: aktywne próby ucieczki, źrenice rozszerzone, uszy do tyłu, wąsy do tyłu, ogon 
w dół, może drżeć, ucieczka, odwracanie się aby spojrzeć na bodziec.
• Zastygnięcie: bezruch toniczny, rozszerzone źrenice, ciało spłaszczone i napięte, ogon 
schowany, zwiększona częstotliwość oddechów, uszy do tyłu, wpatrywanie się, wąsy do tyłu. 

ŻÓŁTY: ZNAKI UMIARKOWANE (SOS 2-3)
• Uszy dalej na bok, większe źrenice, ale nie całkiem rozszerzone, zwiększona częstotliwość oddechów, 
zmarszczone brwi, patrzenie na bodziec zamiast odwracania wzroku, ogon ciasno przylegający do ciała, 
możliwy ruch czubka ogona, wąsy do tyłu, tułów przykucnięty, postawa pochylona. 

ZIELONY: ŁAGODNE/SUBTELNE ZNAKI (SOS 1)
• Unikający kontaktu wzrokowego, odwracający głowę bez odsuwania się, częściowo 
rozszerzone źrenice, głowa lekko opuszczona, lekko zmarszczenie brwi, wąsy lekko cofnięte, 
uszy częściowo na boki, tułów lekko przesunięty, ogon bliżej tułowia z możliwym delikatnym 
ruchem. 

ZIELONY: POBUDZONY/ZAINTERESOWANY/NIESPOKOJNY (SOS 0-1) 
• Patrzący wprost, ale niezbyt intensywnie, ogon kręty uniesiony do góry, usta zamknięte z 
luźnymi wargami, uszy wysunięte do przodu, wąsy do przodu, lekkie rozszerzenie źrenic. 

ZIELONY: RELAKSUJĄCY (SOS 0) (A) 

A: Sen. 
B: Neutralna - uszy w pozycji neutralnej, brwi miękkie, oczy miękkie, usta zamknięte z 
rozluźnionymi wargami, ciało luźne, ogon w kształcie litery U, źrenice normalnie 
rozszerzone.
C: Przyjazne powitanie – ogon do góry i kręty, może lekko unieść zad, stojąc na palcach, 
uszy neutralne, skierowane do przodu lub nieco do tyłu, oczy mogą być przymróżone, 
rozluźnione brwi, może ocierać się policzkiem lub zadem o osobę lub przedmioty.
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