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Partea IPSIHOLOGIE CANINĂ

Pledoarie pentru necesitatea studierii psihologiei animalelor de companie
Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră, în ultima vreme, că trăirilepsihice ale animalelor sunt complexe, identificând, mai ales la speciile cres-cute ca animale de companie, trăiri similare celor de la om. Totodată, spe-cialiştii veterinari, din ţările în care cunoştinţele referitoare la psihologiaşi psihopatologia animală sunt avansate, analizează trăirile psihice ale ani-malelor de companie şi în relaţie cu exprimările clinice de factură psiho-comportamentală pe care acestea le manifestă faţă de proprietarii lor,exprimarea sentimentelor canine concretizându-se în conduita comporta-mentală a animalelor. Datorită acestui aspect, aşteptările pe care propri-etarii de animale de companie le au faţă de atitudinea acestora sunt maiaproape de comportamentul uman decât de cel animal. Într-o societate din ce în ce mai stresată sau mai grăbită, în care lipsa deconsideraţie faţă de semeni devine un mod obişnuit de viaţă, oamenii credi-tează animalele cu care convieţuiesc cu calităţi pe care acestea nu le posedăîn realitate, dar alienarea indusă de o societate în perpetuă schimbare, frus-trările diverse şi lipsa de încredere în semeni îi fac pe oameni să atribuie sen-timente şi calităţi specific umane animalelor de lângă ei. Câinii ocupă, de departe, preferinţele crescătorilor de animale de casă,deoarece sunt fiinţe superioare, înzestrate cu inteligenţă şi capacitate su-perioară de percepţie. În plus, la fel ca fiinţele umane, câinii sunt fiinţe so-ciale, preferând să trăiască în societate - fie în cea umană, fie în tovărăşiaaltor animale - de aceea, probabil, afinităţile interspecifice om–câine suntaşa de profunde. Coabitarea cu un animal de companie, mai ales cu un câine, nu esteînsă lejeră atunci când proprietarul nu posedă nici un fel de cunoştinţe,nici despre comportamentul specific, nici despre psihologia canină. Desprecea din urmă, putem afirma că este una aparte de a altor animale domes-tice, formându-se şi instalându-se în timp, în funcţie de mulţi factori fa-
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vorizanţi (afinităţile cu proprietarul, modul în care acesta îl tratează pecâine, timpul petrecut alături de animalul de companie, permisivitateaproprietarului, chiar priceperea lui în a manipula psihicul canin şi de agestiona situaţiile de criză apărute în cadrul „cuplului” proprietar–câineetc.), astfel încât necesită o aprofundare a problematicii şi o reconsiderarea capacităţilor cognitive şi interpretative ale individului canin.În multe cazuri, proprietarii de căţei caută ajutor la crescători, ladresori sau în manualele de creştere a câinilor disponibile pe piaţă, în spe-ranţa că vor ajunge să înţeleagă mai bine atitudinea animalului în situaţiiproblemă; din păcate, de multe ori, informaţiile se dovedesc a fi inexacte,uneori chiar prejudiciante pentru proprietar sau pentru animalul său. Undresor de câini are tendinţa de a-l instrui pe proprietar după anumiteşabloane, el nefiid psiholog ci doar o persoană care, la rândul ei, s-a infor-mat studiind alte şabloane. Să luăm un exemplu: majoritatea dresorilor îi sfătuiesc pe proprietarisă iasă întotdeauna pe uşă înaintea câinelui, pentru a-i dovedi acestuiacine este conducătorul în grupul proprietar–câine. Mulţi câini acceptă acestlucru, alţii însă nu, şi nu sunt de condamnat în această atitudine, aspectuldepinzând şi de deprinderile animalului. Un câine ciobănesc se va con-forma acestui fapt datorită mai ales deprinderilor ancestrale de a mergeîn spatele  turmei şi de a se asigura că nici un animal nu rămâne în urmă,pe când la câinii de vânătoare acest lucru se deprinde mai greu, câinii fiindcei care o iau primii înainte să scotocească sau să găsească vânatul. Prinurmare, unele informaţii trebuie adaptate în funcţie de rasa şi tempera-mentul animalului, nefiind universal valabile.Totodată, traiul în strânsă relaţie cu omul le-a obligat pe animalele decompanie să-şi modifice comportamentul în funcţie de cerinţele propri-etarului şi a noului mediu de viaţă, ceea ce a impus o adaptare continuă aanimalului şi o dezvoltare a anumitor abilităţi pe care câinii de stradă saude curte nu le au.În acest context, putem spune că psihologia câinelui se referă la trăirileproprii individului, la atitudinile pe care acesta le adoptă faţă de anumiteevenimente la care asistă atât în familia de adopţie, cât şi atunci când vineîn contact cu indivizii speciei sale.Iată de ce considerăm necesară studierea mai aprofundată a personali-tăţii canine, acest lucru fiind posibil în cadrul organizat al psihologiei şi alpsihopatologiei canine.Deşi psihologia canină a fost relativ puţin studiată  până în secolul tre-cut, specialiştii oprindu-se cu precădere asupra fizio-etologiei animale înansamblu şi, mai puţin, asupra psihologiei, considerând că animalele nu
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gândesc, problema existenţei sufletului la animale a fost pusă încă de pevremea filozofilor antici, conceptul de psihologie animală fiind formulatpentru prima oară de către Aristotel în „Istoria animalelor”. Pe la jumă-tatea mileniului al doilea, Gassendi a formulat pentru prima oară ideea căîntre gândirea umană şi cea animală există înrudire, făcând şi delimitărilecuvenite în ceea ce priveşte caracterul conştient al gândirii umane. Douăsecole mai târziu, Darwin, în lucrarea „Expresia emoţiilor la om şi ani-male”, face numeroase referiri la comportamentul afectiv al animalelor,presupunând evoluţia şi derivarea comportamentului uman din cel ani-mal, demonstrând astfel că afectivitatea, fie ea umană sau animală, sesupune legilor evoluţiei.Etimologic, psihologia înseamnă cunoaşterea sufletului (din gr. psiho –suflet şi logos – cunoaştere), din acest punct de vedere putând defini psi-hicul drept totalitatea trăirilor individuale din viaţa de relaţie a unui individ, fieel om sau animal.Pornind de la aceste considerente, vom analiza în lucrarea noastrăprincipalele aspecte ale psihologiei şi fiziologiei activităţii nervoase supe-rioare, abordând conceptele de dezvoltare şi normalitate psihică a vieţiicâinilor, prezentând succesiv procesele biologice ale percepţiei (senzaţii,reprezentări, memorie şi gândire, capacitatea de imaginaţie, exprimărileintra- şi interspecifice ce alcătuiesc limbajul canin), continuând cu proce-sele ce duc la exprimarea afectivităţii, ale personalităţii canine şi ale tempe-ramentului. Psihologia socială a câinilor şi, în special, etapele socializării animalelortinere, cu importanţă enormă în normalitatea psihică a viitorilor adulţi, vorfi tratate prioritar, începând cu stadiile de dezvoltare ale obiceiurilor la căţeişi importanţa lor, şi insistând asupra psihologiei câinelui „adolescent”, pe-rioada cu cea mai mare influenţă asupra psihicului viitorului adult. La polul opus, vom vorbi despre psihopatologia canină, identificândşi sistematizând cele mai importante manifestări socio-psihopatologice lacâini şi încercând alăturarea lor de unele aspecte psihopatologice conside-rate ca având etiopatogeneză comună cu cele similare întâlnite la om.Întrucât nu se acceptă unanim existenţa conştiinţei la animale, nuputem vorbi în acest cadru de boli psihice adevărate, acestea presupunândperturbări anume ale activităţii asociative; putem însă aborda, fără a greşi,tulburările de personalitate, tulburările nevrotice, psihonevrotice sau para-psihotice, tulburările induse de vârsta înaintată şi, mai ales, tulburările in-stinctuale de bază: maternal, alimentar, de apărare etc.

7



1. 
Noţiuni de psihologie generală

Psihologia este ştiinţa care structurează procesele nervoase ale mami-ferelor superioare şi studiază comportamentul individului. Relaţia dintrestructura sistemului nervos şi activitatea psihică este studiată de neurofi-ziologie care explică mecanismele fiziologice ale comportamentului animalşi uman. Tulburările legate de percepţie, gândire şi afectivitate apărute înconduita animalelor reflectă fluctuaţii patologice ale activităţii nervoase. Deşi psihologia şi neurofiziologia au sisteme de referinţă diferite, anu-mite activităţi legate de psihic nu pot fi explicate fără a cerceta, mai întâi,integritatea neurofiziologică a individului ce manifestă comportamentulaberant. De aceea, nu se poate imagina că neurofiziologia şi psihologia potfi incompatibile. Creierul reprezintă centrul la nivelul căruia au loc toate procesele psi-hice, dar integritatea diverselor formaţiuni şi componente ale sistemuluinervos central sunt cele care influenţează normalitatea psihică. Substanţareticulară îndeplineşte rolul de transfer, conservare şi integrare a activităţiinervoase, controlând activitatea spinală şi corticală, cu menţinerea stării devigilenţă, integrare a funcţiilor aferente, precum şi a funcţiilor vegetative.Sistemul nervos somatic poate interveni direct ori prin intermediul siste-mului neurovegetativ sau al celui endocrin pentru adaptarea organismuluifaţă de influenţele mediului exterior şi interior, modelând comportamentulindividului în funcţie de împrejurări. 
1.1. Conceptul de dezvoltare psihică
Câinii întreţin relaţii informaţionale variate cu mediul de viaţă, acesteafiind mediate prin comportamente specifice. Din punctul de vedere al psi-hologiei canine, de interes sunt manifestările comportamentale interper-sonale ale grupurilor de indivizi canini aflate în interacţiune (psihologie de
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grup social) ori comportamentul social al câinelui întreţinut în familie (psi-hologie individuală).Psihologia individuală se referă la trăirile proprii individului canin, re-flectate în atitudinile pe care acesta le adoptă faţă de anumite evenimente lacare asistă. Ea este reflectată în caracterul individului, caracter ce este pedeplin format la atingerea maturităţii sociale, în jurul vârstei de 18 –24 luni. La câine, maturitatea psiho-socială evoluează alături de dezvoltareafizică, pe măsura convieţuirii alături de oameni, prin raportare la educaţiaprimită în familia de adopţie şi la ceea ce aşteaptă stăpânii de la animal.Ca şi la om, zestrea ereditară a individului canin este foarte importantăîn definirea personalităţii şi caracterului individual, educaţia primită încursul vieţii putând, eventual, doar modela unele caracteristici, darneputând înlătura complet unele aspecte nedorite ale comportamentuluimoştenit (de pildă agresivitatea, în cazul raselor catalogate ca avândpotenţial agresiv moştenit). Procesul de formare a personalităţii canine la exemplarele crescute înlocuinţă, în interiorul familiilor umane, diferă mult de cel al câinilor cres-cuţi în curte, cărora nu li se acordă, de regulă, aceeaşi atenţie. Comuni-carea verbală cu animalul reprezintă un factor important în dezvoltareainteligenţei, dar şi a personalităţii lui, ea fiind o modalitate de însuşire aunor cunoştinţe limitate privitoare la denumirile unor obiecte folositoare,a unor situaţii, a unor restricţii impuse animalului etc. Bineînţeles că sepoate comunica foarte bine şi cu câinii întreţinuţi în curte, dar dezvoltareapersonalităţii impusă de coabitarea cu stăpânii este mai vizibilă la câiniide interior.În acest context, dezvoltarea psihică a unui individ reprezintă un procesde formare şi restructurare continuă, cantitativă şi calitativă, de la simplu lacomplex, a unor însuşiri, procese, structuri psiho-comportamentale şifuncţii, având loc prin valorificarea  experienţei sociale în mod propriu, ur-mărind să sporească potenţialul de adaptare a organismului la solicitărileexterioare. Ca şi la om, sensul în dezvoltarea psihică a câinelui este întot-deauna ascendent, plecând de la nivelurile psihice primare, mai slab dez-voltate şi specializate, spre niveluri superioare, mai bine diferenţiate şiadaptate pentru diverse solicitări. Astfel, procesul de dezvoltare psihică serealizează în corelaţie cu dezvoltarea biologică individuală, deşi proceselenu sunt simultane, dacă luăm în considerare că dezvoltarea biologică areloc în pusee de dezvoltare, pe când cea psihică presupune continuitate.
Dezvoltarea psihică, în general, presupune tranziţia de la senzaţia pri-

mară la percepţia imediată, de la simţire la elaborarea unui răspuns cores-
punzător cu stimulul primit, adică la gândire (chiar dacă nu toţi
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specialiştii în medicină veterinară acceptă ideea că animalele sunt capabile
să gândească, anumite acţiuni ale mamiferelor superioare, mai ales ale ani-
malelor de companie, primatelor şi delfinilor, sugerează luarea unor de-
cizii în urma unor procese de gândire). Tot dezvoltarea psihică presupune
transformarea stărilor afective fluctuante, în stări afective stabile, finale.
Pornind de la aserţiunile de mai sus, putem conchide că dezvoltarea psihică
a câinelui reprezintă un proces dialectic de formare a unor noi funcţii psihice ce
diferenţiază comportamentul, determinând o mai bună adaptare la mediu. 

Psihologii susţin că existenţa la om a unor procese (capacităţi) psihice
specifice (gândire, limbaj, imaginaţie, voinţă etc.) diferenţiază comporta-
mentul uman de cel al animalelor; de pildă, sensibilitatea, deşi este întâl-
nită la ambele specii, este net superioară la om faţă de animal prin unele
aspecte, cum ar fi: sensibilitatea cromatică diferenţiată, auzul ce înregis-
trează limbajul articulat, auzul artistic (aşa-zisa ureche muzicală), pipăitul,
zâmbitul. În cazul câinilor, aceste afirmaţii sunt adevărate până la un
punct, deoarece se pare că şi câinii au capacitatea de a distinge culori pri-
mare, nu însă şi combinaţii (deci percepţia lor cromatică nu este atât de
dezvoltată), posedă abilitatea, datorită auzului foarte fin, de a distinge nu-
anţe în tonalitate, intensitate şi expresivitate în limbajul articulat şi în mu-
zică, au percepţia zâmbetului şi a încruntării, încearcă chiar să imite
zâmbetul uman, cu toate că, fiziologic, nu pot să-l reproducă fidel, din
cauza musculaturii faciale, deosebită de cea a omului. Toate aceste per-
cepţii şi interpretări ale expresivităţii sunt posibile datorită unui psihic
mult mai complex decât este acceptat de specialişti, la specia canină. 

Urmărind îndeaproape câinii, în special pe cei ce trăiesc în strânsă
legătură cu omul, putem descoperi că ei sunt animale mai inteligente, mai
expresive şi mai raţionale decât ne-am obişnuit să admitem. Bineînţeles,
exagerările care se fac de către proprietarii de câini pe baza calităţilor pa-
trupedelor proprii sunt diverse şi numeroase, dar orice veterinar experi-
mentat în lucrul cu animalele de companie poate distinge adevărul de
fabulaţie.

Dezvoltarea psihică este diferită în funcţie de individ, depinzând de
anumiţi factori favorizanţi: ereditatea animalului, mediul de evoluţie (de
dezvoltare) şi educaţia pe care individul o primeşte în primele luni de
viaţă. Caracteristicile speciei, cele psiho-individuale cât şi modul în care
este făcută integrarea şi adaptarea în noul mediu de viaţă (ne referim la
animalele plasate de mici sau chiar la vârstă adultă, unor noi proprietari)
sunt şi ele foarte importante.
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Dezvoltarea psihică se produce aparte, de la un individ la altul, dife-renţierea fiind făcută de: ritmul şi viteza de dezvoltare, starea fizică şi psi-hică a animalului, atenţia acordată, priceperea crescătorului în lucrul cuanimalul etc., factori de care atât proprietarul, cât şi eventualul dresor sauantrenor trebuie să ţină cont în aşteptarea răspunsului la educaţia primităde un câine, aceasta din urmă amprentând dezvoltarea psihică individualăşi dezvoltarea personalităţii câinilor tineri. În gradul de înţelegere, ataşare–ascultare şi conformare a câinilor suntvizibile şi rezultatele muncii cu animalul, iar aceasta este eficientă când seîncepe încă de la vârstă fragedă. Câinii crescuţi izolaţi de om şi congenerinu-şi formează la timp şi în aceeaşi măsură abilităţi operaţionale, dezvoltăun comportament mai apropiat de al canidelor sălbatice, conservând obi-ceiuri primare (vezi agresivitatea), învaţă mai greu obedienţa, manifestăanxietate sau fobii când sunt introduşi în spaţii necunoscute, socializeazămai greu sau deloc, pierzând capacitatea de a se ataşa de oameni etc. Ca mod de evoluţie, dezvoltarea psihică este polimorfă şi discontinuă,înglobând o succesiune de faze, etape şi stadii în care echilibrul alterneazăcu dezechilibrul, iar perioadele de acumulare sau de criză, cu cele de re-laxare şi acalmie, caracteristica majoră a dezvoltării psihice fiind, ca şi laoameni, stadialitatea procesului (când ne referim la stadialitate, înţelegemprin aceasta succesiunea normală a etapelor de dezvoltare fizică şi psihică de-alungul „copilăriei”, „adolescenţei”, animalului „tânăr” şi adultului). Dacă toate aceste faze nu sunt interferate de episoade perturbatoareîn dezvoltarea personalităţii, înţelegând prin aceasta: educaţie greşit acor-dată sau incorect însuşită, maltratare, neglijare din partea proprietarului,întreţinere improprie, în medii izolate de contactul social, ori cu contactesociale nefavorabile etc., animalul, în mod natural, îşi va forma un psihicechilibrat, ilustrat printr-un comportament civilizat, de coabitare favora-bilă cu familia de adopţie şi cu alte animale, chiar din alte specii, existentela data aducerii lui în familie sau introduse ulterior. Într-o sintagmă, toateacestea reflectă normalitatea psihică a individului canin.
1.2. Conceptul de normalitate psihică
Abordarea conceptului de normalitate psihică a animalelor de com-panie şi, în special, a câinilor, este obligatorie în societatea modernă în carecel puţin fiecare a cincea familie, mai ales locuitoare în oraşele mari, esteproprietara măcara a unui animal de companie, dacă nu a mai multora.De aici derivă necesitatea de informare asupra aspectelor de comportarenormală, dar şi a atitudinii pe care proprietarii trebuie s-o abordeze la
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adoptarea unui animal, pentru a facilita traiul în comun cu noul membrual familiei.Pornind de la aceste considerente, normalitatea psihică a unui animalreprezintă starea de echilibru afectiv, concretizată într-o exprimare comporta-mentală acceptabilă normelor recunoscute de convieţuire proprietar – animal decompanie. Psihiatrii apreciază normalitatea psihică drept sinonimă cu noţiuneade sănătate psihică, deşi normalitatea îndeobşte acceptată include o sferămai largă decât sănătatea psihică (în acelaşi timp este greu de apreciatstarea de sănătate psihică optimală la animale cum sunt câinii).Normalitatea psihică ar presupune, astfel, o stare de sănătate psihicăperfectă, în care individul s-ar afla într-o armonie afectivă optimă cumediul său de viaţă, acţiunile sale fiind în consecinţă cu condiţiile oferitede acesta. La câinii de companie, normalitatea psihică reprezintă un ideal,având în vedere nefirescul cu care se confruntă câinele, atunci când esteobligat să se conformeze rigorilor stilului de viaţă uman. Câinele este, înacest context, un adaptat, obiceiurile lui normale fiind înlocuite cu obi-ceiuri de substituţie. Fenomenul este mai pregnant la câinii întreţinuţi înlocuinţe decât la cei de curte care, habitual, trăiesc mai puţin conform cucerinţele umane.Normalitatea psihică reprezintă o necesitate în relaţia de coabitare maimult pentru proprietar, el apreciind normalitatea psihică a câinelui în con-cordanţă cu trebuinţele sale, ca stăpân. Prin urmare, termenul pare celpuţin ambiguu, atunci când este aplicat la specia canină.Mai relevant la câine ar putea fi considerat termenul: stare de sănătatepsihică optimală, el sugerând starea de sănătate reală şi realizabilă,dezirabilă, aplicabil în condiţiile de viaţă ce i se oferă animalului. Nor-malul presupune, în acest context, comportamentul conformat la normelegrupului în care este obligat să trăiască individul canin.Dacă la om starea de normalitate psihică presupune, întotdeauna, şio dimensiune morală, la câine această stare este tradusă prin capacitateade conformare la grupul social uman cu care animalul coabitează. În con-trast cu normalitatea psihică apare anormalitatea, deviaţia, exprimatăprintr-un comportament neconvenţional, nefiresc (în accepţia umană),ceea ce este numit de către etopatologi drept comportament deviant.Atât normalitatea comportamentală, cât şi comportamentul deviantreprezintă forme ale vieţii psihice, prin urmare, normalitatea psihicăreprezintă nu o stare, ci un proces dinamic ce presupune trecerea de lanormalitate la anormalitate, în mod arbitrar, în funcţie de calitatea proce-sului de adaptare la modul şi mediul de viaţă.
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Uneori, la indivizii cu un comportament normal, consideraţi „sănătoşipsihic”, se pot observa episoade izolate de comportament neconform sauambiguu, cu determinare accidentală, acestea înscriindu-se, mai degrabă,în categoria „sindroamelor parapsihotice izolate" de genul fricii, panicii,anxietăţii etc.Deşi studiile asupra normalităţii psihice presupun observaţii de lungădurată asupra populaţiilor de animale de companie, starea de sănătate psi-hică nu poate fi probată altfel decât prin raportare la comportamentul de-viant.Majoritatea comportamentaliştilor canini sunt de acord că un câinepoate fi considerat „normal psihic” atunci când:- arată supunere faţă de proprietar şi de membrii familiei acestuia;- nu provoacă daune în locuinţă, în absenţa proprietarului;- nu vocalizează, în absenţa familiei;- nu elimină dejecţiile decât în locurile special destinate acestui scop,ori în exteriorul locuinţei;- nu are ieşiri necontrolate de frică, panică sau furie;- nu are obiceiuri alimentare necorespunzătoare;- se comportă prietenos în relaţiile cu partenerii de joacă şi cu per-soanele nou-cunoscute;- se comportă prietenos cu copiii mici din familie, acceptând chiar mo-lestările acestora;- are un comportament protector sau măcar indiferent faţă de puiispeciei din care face parte etc.Tot ceea ce iese din aceste tipare, stabilite de oameni, este consideratcă se înscrie în sfera devianţei psihice. În afară de aspectele derivate deaici, mai degrabă parapsihoze, se întâlnesc şi la câinii de companie psi-hozele adevărate, de tipul schizofreniei, studiate iniţial mai ales de cătreetopatologii francezi.
1.3. Procesele psihice ale animalelor
Procesele psihice ale animalelor sunt complexe, fiind catalogate în maimulte categorii: 1. procese psihice senzoriale: senzaţia, percepţia, reprezentarea;2. procese psihice cognitive: gândirea, limbajul, memoria;3. activităţi şi procese reglatorii: motivaţie, afectivitate, voinţă, de-prinderi, atenţie.Procesele psihice interacţionează, nu se pot manifesta independent şiînsumarea tuturor la un individ stabilesc personalitatea şi profilul psihic



al individului respectiv. Nu se poate stabili cu certitudine dacă animaleleau capacitatea de a gândi abstract, dar ideea că uneori câinii reacţioneazăîn funcţie de motivaţie şi pulsiunile lăuntrice şi că acest mod de reacţie nueste pur instinctual şi specific, ar putea pleda în favoarea acestei idei.Legată de capacitatea de abstractizare, putem pune în discuţie existenţaraţiunii la câine, ceea ce ar presupune organizare intelectuală superioară,adică capacitatea de autodeterminare a acţiunilor proprii. Bineînţeles căaceastă capacitate nu este la fel de bine organizată ca cea a omului, dar fap-tul că, de-a lungul timpului, rase de câini variate au putut fi selectate şiantrenate special pentru anumite servicii implică, probabil, şi prezenţaraţiunii. Putem aduce în discuţie, aici, rasele de câini salvatori de la înec,salvatori montani, câini poliţişti etc.În cele ce urmează, vom analiza pe rând cele mai importante procesepsihice ce pot fi întâlnite şi la animale.
1.3.1. Procesele psihice senzoriale
1.3.1.1. Senzaţiile şi simţurile. Senzaţiile şi simţurile sunt propriiîntregii lumi animale evoluate; gustul, mirosul, auzul, pipăitul, toate suntgeneratoare de senzaţii de care devenim conştienţi, în anumite situaţii, cuajutorul simţurilor.Elaborarea senzaţiilor, a comenzilor motorii voluntare, învăţarea şimemorarea, producerea reflexelor condiţionate au loc în emisferele cere-brale şi în scoarţă, mai ales în neuronii din zonele asociative ale scoarţei.În timp ce omul conştientizează toate senzaţiile, animalele le percepnumai pe cele căpătate prin intermediul simţurilor; mirosul, văzul, auzulfiind cel mai bine reprezentate la animale, în funcţie şi de specie. La om,simţurile nu pot exista separat de senzaţii, dar la animale, deşi s-ar puteaca lucrurile să stea la fel, nu putem decât presupune asocierea lor.În fapt, simţurile sunt structuri nervoase specializate care pun indi-vidul în relaţie cu lumea înconjurătoare, ajutându-l pe acesta să ia cunoş-tinţă şi, în acelaşi timp, să se adapteze mediului în care trăieşte. Ori de câteori apar modificări în mediul de viaţă, informaţiile primite de câine semodifică, prin urmare şi reacţiile animalului la aceste schimbări apar înconcordanţă cu solicitările.Din multitudinea de stimuli din mediu, câinele percepe prin inter-mediul simţurilor numai stimulii de care este interesat, selectându-i dintremulţi alţii neinteresanţi sau neconcludenţi. Cinci sunt simţurile câinelui:auz, miros, văz, gust, simţ tactil, ele fiind inegal dezvoltate.
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În general, fiecare simţ este specializat pentru receptarea numai a anu-mitor senzaţii: la câine auzul este foarte dezvoltat, el percepând între20 000–100 000 de vibraţii pe secundă, fiind de opt ori mai performant caal omului; mirosul este cel mai dezvoltat simţ al câinelui, acesta având înmucoasa nazală 100–200 milioane de celule olfactive; văzul este cel mai slabreprezentat ca acuitate, nervul optic având numai 150 000–200 000 de fibrenervoase, spre deosebire de 1 000 000 câte are nervul optic al omului.Semnalele olfactive, auditive şi vizuale, primite de individ din mediu,influenţează atât comportamentul câinelui, cât şi procesele de învăţare ul-terioară, interpretând semnalele drept stimuli care solicită un răspuns, înurma acestora definitivându-se procesul de învăţare (etologii canini chiarconsideră că învăţarea ar avea loc prin două mecanisme: prin intensificareastimulilor şi prin imitaţia congenerilor ori a omului). Putem chiar consi-dera că „zâmbetul” pe care îl afişează unii dintre câini atunci când se bu-cură de vederea cuiva cunoscut este un exemplu de învăţare prin imitaţiea unui obicei uman, deoarece la câine exprimările de acest gen lipsesc.Reactivitatea animalelor la stimuli este influenţată de o serie de con-siderente: vârsta, statusul sexual (câinii intacţi sexual reacţionează mairapid în anumite situaţii şi pentru o mai lungă perioadă de timp decât ceicastraţi), genul animalului.Cel mai dezvoltat dintre toate simţurile câinelui este mirosul, câinelepercepând mirosuri emanate de piele sau de haine purtate anterior; ei potpercepe concentraţii infime ale unor substanţe, în diluţii mergând până la1/1 000 000 din cât poate recunoaşte omul. Prin miros, câinii pot chiar dis-tinge persoane aproape identice, ca în cazul gemenilor monovitelini, ceeace omului îi este greu sau inaccesibil.Fiziologic, mecanismul mirosirii presupune o înlănţuire de faze: primi-rea stimulilor; semnalarea unor biocurenţi prin fibrele nervoase spre cen-trii nervoşi; amplificarea şi transmiterea informaţiei spre analizator(scoarţa cerebrală). Imprimarea mirosului sau „luarea urmei” antreneazămemoria câinelui, fiind capabil să discrimineze mirosul respectiv pentruo foarte lungă perioadă de timp, în condiţiile în care memoria olfactivăeste exersată periodic pentru mirosul respectiv.Luând în discuţie diferenţele fiziologice ale mirosului, etologii auconstatat că masculii sunt mai pricepuţi în a distinge mirosuri decâtfemelele, aceştia exersându-şi-l mai des pentru depistarea mărcilor dinurină şi fecale.Fiziologii presupun că abilităţile senzoriale ale câinilor se transmitereditar, mai ales la urmaşii câinilor dresaţi special pentru depistareaurmelor.
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