
SPEKTRUM STRACHU, LĘKU I STRESU
CZERWONY: POWAŻNE ZNAKI - WALKA/AGRESJA (SOS 5) 
• Agresja ofensywna: rzucanie się do przodu, uszy do przodu, ogon do góry, 
zjeżona sierść na ramionach, zadzie i ogonie, pokazując tylko przednie zęby, 
zmarszczone wargi wargi wysunięte do przodu, język napięty i cienki (wężowy 
język), źrenice prawdopodobnie rozszerzone lub zwężone.
• Agresja obronna: może być zjeżona sierść na grzbiecie i zadzie, rozszerzone 
źrenice, bezpośredni kontakt wzrokowy, pokazujący wszystkie zęby, w tym 
trzonowce, postawa przykucnięta i wycofująca się, ogon schowany, uszy do tyłu. 

CZERWONY: POWAŻNE ZNAKI – UCIECZKA/ZASTYGNIĘCIE (SOS 4) 
• Ucieczka: uszy do tyłu, ogon schowany, aktywne próby ucieczki – skradanie się lub 
bieganie, zamknięte usta lub nadmierne dyszenie, język zaciśnięty zamiast luźno 
wysuwany z ust, ukazujące się białka oczu, zmarszczone brwi, rozszerzone źrenice.
• Zastygnięcie: bezruch toniczny, rozszerzone źrenice, zwiększona częstotliwość 
oddechów,drżenie, napięte zamknięte usta, uszy do tyłu, ogon schowany, ciało 
zgarbione. 

ŻÓŁTY: ZNAKI UMIARKOWANE (SOS 3)
• Podobny do SOS 2, ale odwracający głowę, może odmówić smakołyków przez 

krótką chwilę lub zabrać łapczywie, może obawiać się przed interakcją, ale nie 
całkowicie jej unikać. 

ŻÓŁTY: ZNAKI UMIARKOWANE (SOS 2)
• Uszy lekko do tyłu lub na boki, ogon w dole, ale niekoniecznie całkowicie 

schowany, zmarszczone brwi, powolne ruchy lub niezdolność do uspokojenia się, 
wiercenie się, skupienie uwagi na właścicielu, może lekko dyszeć ale usta raczej 
przymknięte, umiarkowane rozszerzenie źrenic. 

ZIELONY: ŁAGODNE/SUBTELNE ZNAKI (SOS 1)
• Oblizywanie ust, unikanie kontaktu wzrokowego, odwracanie głowy bez 

ruszania się, unoszenie łapy, częściowo rozszerzone źrenice, lekkie sapanie, ale 
wargi rozluźnione. 

ZIELONY: OSTRZEŻONY/PODNIECONY/NIESPOKOJNY? (SOS 0-1) 
• Ogon podniesiony wyżej, patrzenie na wprost, usta zamknięte, spojrzenie bardziej 

intensywne, bardziej rozszerzone źrenice, brwi napięte, może być wyczekujący i 
podekscytowany lub bardziej podniecony.
 

ZIELONY: POBUDZONY/ZAINTERESOWANY/NIESPOKOJNY? (SOS 0-1)
• Patrzący bezpośrednio, ale nie intensywnie, ogon lekko podniesiony, usta lekko 

otwarte ale luźne, uszy pochylone do przodu, niewielkie rozszerzenie źrenic. 

ZIELONY: RELAKSUJĄCY (SOS 0) 
A: Sen
B: Neutralny - uszy w pozycji neutralnej, nie wystawione do przodu, brwi miękkie, oczy miękkie, 
usta zamknięte ale rozluźnione, tułów luźny, ogon noszony neutralnie, źrenice normalne.
C: Przyjazne powitanie – powolne machanie ogonem tam i z powrotem, uszy lekko do tyłu, 
zrelaksowane brwi i oczy, mogą mieć lekko otwarte usta z rozluźnionymi wargami i luźnym 
językiem.
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* SOS – Strach, Obawa, Stres (FAS – Fear, Anxiety, 
Stress z ang)


