Lider din hund af seperationsangst?
– af Liselotte Schjerbeck, Kennel House of Apollon

Great Dane
National Breed of Denmark

Har din hund svært ved at være alene hjemme? Så er det måske, fordi den er
pessimist. I hvert fald, hvis man skal tro tidskriftet Current Biology d. 12 oktober. Her har britiske forskere nemlig forsøgt at fastlægge årsagen til seperationsangst hos hunde.

– er din hund bange

SEPERATION

I undersøgelsen blev 24 hunde udsat for 2 forskellige test. I den første test, var
hver hund sammen med et menneske i 20 minutter. Hunden blev herefter ladt
alene, alt imens dens adfærd blev optaget på video. Nogle hunde begyndte at
hoppe op i møblerne, gø, kradse på døren mv. Det var dem, der, ifølge deres
ejer, led af seperationsangst. De øvrige hunde tog alene-hjemme oplevelsen
mere roligt.
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Den anden del af undersøgelsen bestod i at afgøre om de samme hunde var
optimistiske eller pessimistiske anlagt. For at afgøre dette observerede forskerne hundene, der blev trænet i at vide at en madskål placeret i den ene ende
af rummet, altid var fyldt med mad, mens skåle placeret i den anden ende af
rummet, altid var tomme. Derefter blev skålene, over flere omgange, placeret
på en sådan måde, at hundene i forhold til tidligere ikke længere klart kunne afgøre positionen for den fyldte madskål. Hunde, der hurtigt løb hen den madskål
de troede var skålen med mad, blev karakteriseret som optimister, mens de
hunde, der ikke nærmede sig denne skål, blev karakteriseret som pessimister.
Foskerne sammenholdt herefter resultatet af de 2 tests og fandt, at de hunde,
der var pessimister, samtidig også var de hunde, der reagerede negativt på at
være alene. Forskerne konkluderer, derfor at hunde med seperationsangst nu
nemmere kan diagnostiseres og behandles.
Efterskrift: Pessimisme kan vel karakteriseres som en lettere form af deprimisme, og således vil lykkepiller og andre antidepressiva fremadrettet kunne
kurere vores hunde for seperationsangst og lette os hundeejere for alene
hjemme problemer. Men efter min mening næppe en fornuftig løsning.
Hvad laver din hund, når den er alen hjemme????

