ΣΑΣ ΚΟΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ; ΔΕΙΤΕ
ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ…
Σκυλίσια επικοινωνία
Όταν ο σκύλος κουνάει την ουρά
του αριστερά ή δεξιά, κάτι θέλει
να πει, πρωτίστως στους άλλους
σκύλους – και ίσως στους
ανθρώπους. Μια νέα ιταλική
επιστημονική έρευνα επιβεβαίωσε
ότι το κούνημα της ουράς προς τα
δεξιά (από την άποψη του ίδιου του σκύλου) μεταδίδει ένα
ευτυχισμένο και ειρηνικό μήνυμα, ενώ αντίθετα το κούνημα προς
τα αριστερά αποτελεί σημάδι εκνευρισμού και επιθετικότητας.

Πιο απλά, από την αντίστροφη οπτική γωνία του παρατηρητή, όταν
κανείς βλέπει ένα σκύλο να έχει στραμμένη την ουρά του προς τα
αριστερά, αυτό είναι καλό σημάδι (θετικά συναισθήματα του
σκύλου), ενώ αν η ουρά «δείχνει» προς τα δεξιά, αυτό είναι
μάλλον κακό σημάδι (αρνητικά – εχθρικά συναισθήματα του
σκύλου).
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζιόρτζιο Βαλορτιγκάρα του
Κέντρου Επιστημών Νου – Εγκεφάλου του πανεπιστημίου του
Τρέντο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνούς κύρους
περιοδικό βιολογίας “Current Biology”, σύμφωνα με το BBC, το
“Science” και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», κατέγραψαν στο
εργαστήριο τους τις εγκεφαλικές αντιδράσεις σκύλων που έβλεπαν
σε βίντεο άλλους σκύλους.
Ανάλογα με το πώς κουνούσαν
βίντεο, προς τα δεξιά ή προς
σκύλοι έδειχναν αντίστοιχα
νευρικότητα και άγχος (αισθητή

την ουρά τους οι σκύλοι στο
τα αριστερά, οι παρατηρητές
είτε απόλυτη ηρεμία, είτε
αύξηση των παλμών της καρδιάς

τους).
Οι επιστήμονες επισήμαναν πως, όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι
έχουν ασύμμετρα οργανωμένους εγκεφάλους, με αποτέλεσμα το
αριστερό και το δεξί ημισφαίριό τους να παίζουν διαφορετικούς
ρόλους και να εκφράζουν διαφορετικές συναισθηματικές
αντιδράσεις. Έτσι, όταν ενεργοποιείται το αριστερό ημισφαίριο
του εγκεφάλου του σκύλου, τότε η ουρά του στρίβει προς τα
δεξιά, ενώ όταν ενεργοποιείται το δεξί ημισφαίριο, τότε η ουρά
κινείται προς τα αριστερά.
Πέρυσι, μια άλλη επιστημονική έρευνα από επιστήμονες του
πανεπιστημίου του Λίνκολν είχε διαπιστώσει ότι οι σκύλοι
γυρίζουν το κεφάλι τους προς τα αριστερά, όταν αντικρύζουν
έναν επιθετικό σκύλο, και προς τα δεξιά, όταν ο απέναντι
σκύλος είναι φιλικός.
Οι ιταλοί ερευνητές δεν είναι βέβαιοι αν όντως ο κάθε σκύλος
θέλει να επικοινωνήσει στους γύρω του τα συναισθήματά του με
το κούνημα της ουράς του ή αν το τελευταίο απλώς συμβαίνει ως
αντανακλαστικό υποπροϊόν της ενεργοποίησης του ενός ή του
άλλου ημισφαιρίου του εγκεφάλου του. Μια παρόμοια αυτόματη
αντίδραση συμβαίνει στις κόρες των ματιών των ανθρώπων, οι
οποίες διαστέλλονται ενστικτωδώς ανάλογα με το τι βλέπουν
(π.χ. ένα ωραίο δυνητικό σύντροφο).
Παραμένει ασαφές, επίσης, τι ακριβώς νιώθει ο σκύλος, όταν
έχει απολύτως ίσια την ουρά του!
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