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Sumar executiv
Introducere
Scopul acestui raport este acela de înțelege percepțiile și atitudinile populației din România cu privire la
problematica animalelor hoinare cu și fără stăpân, prin evidențierea rezultatelor unui sondaj de opinie
bazat pe metoda chestionarului aplicat online. Raportul prezintă și analizează datele astfel obținute, pe
o serie de dimensiuni specifice, incluzând:
●

atitudini și percepții generale,

●

cunoștințe despre comportamentul animalelor hoinare și ale efectelor asupra mediului
înconjurător,

●

comportamente și interacțiuni cu animalele hoinare

●

experiențe și practici personale în ceea ce privește animalele hoinare

●

comparația cu animalele domestice de companie cu stăpân responsabil,

●

comportamente și practici referitoare la animale de companie, domestice cu stăpân responsabil
și atitudine față de abandon

●

nivelul de informare asupra problematicii animalelor hoinare cu și fără stăpân,

●

eventualul acord cu metode de soluționare a problemelor, etc.

Rezultate și evidențieri
În general rezultatele obținute indică o atitudine pozitivă față de animalele hoinare cu și
fără stăpân. Respondenții le privesc pe acestea în mare măsură ca ființe dotate cu
inteligență și capabile de sentimente. O mare parte din populația investigată intră în
contact cu animale hoinare în viața de zi cu zi, și manifestă preponderent comportamente
de îngrijire și ajutor - respectiv hrănesc animalele, le acordă îngrijiri medicale. Majoritatea
respondenților nutresc sentimente de compasiune, și doar într-o mică măsură sentimente
de respingere. În special populația de gen feminin și cea din generațiile mai tinere au
tendința sa simtă în mai mare măsură ‘milă’ și să îngrijească animale hoinare în afara
locuinței. De asemenea, o mare parte au adoptat animale hoinare direct de pe stradă și
doar o mică parte au adoptat din adăposturi. Totodată, marea majoritate a respondenților
consideră situația animalelor hoinare ca fiind o problemă care necesită rezolvare, și privesc
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responsabilitatea rezolvării ca fiind în mare parte a 'fiecăruia dintre noi', prin informare,
educație, și practică responsabilă. Majoritatea consideră soluția castrării și sterilizării ca una
adecvată pentru controlul populației de animale hoinare, iar eutanasierea ca o metodă de
control inadecvată.
Câteva dintre rezultatele notabile ale acestui studiu sunt:
●

40% dintre respondenți declară că există foarte mulți câini hoinari în zona în care
locuiesc, iar 45% că există foarte multe pisici hoinare.

●

84% dintre respondenți declară că le este 'milă' de animalele hoinare în mare și
foarte mare măsură, și doar 4% declară că le este 'silă' în mare și foarte mare
măsură.

●

Un procent de circa 30% dintre persoanele participante la sondaj consideră că
animalele hoinare provoacă daune biodiversității în mare și foarte mare măsură
(mâncând ouă de păsări, animale mici, etc.), respectiv 31% în ceea ce privește câinii
și 26% în ceea ce privește pisicile. Totodată, un procent mai ridicat, de circa 45%, nu
percepe deloc aceste daune sau percepe că se întâmplă în mică măsură (51% în
cazul pisicilor, și 42% în cazul câinilor).

●

30% dintre respondenți hrănesc animale hoinare deseori, iar 50% uneori.

●

81% dintre persoanele intervievate nu au fost niciodată mușcate de un câine hoinar,
iar 72% nu au fost niciodată zgâriați de o pisică hoinară.

●

43% declară că au adoptat un câine hoinar, iar dintre aceștia, jumătate, respectiv
22%, au adoptat nu doar o dată, ci de câteva ori. În plus, 52% declară că au adoptat
o pisică hoinară, iar dintre aceștia mai mult de jumătate, 32%, au adoptat nu doar o
dată, ci de câteva ori.

●

Un procent foarte mic de 3-4% dintre respondenți declară că au abandonat animale
sau pui de animale de companie, însă un procent mai ridicat de 22% și respectiv
21% declară că ar fi justificat abandonul în cazul în care animalul devine agresiv sau
în cazul în care stăpânii dezvoltă alergii la animale.
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Metodologie
Metoda
Studiul de față este bazat pe un sondaj de opinie desfășurat la nivel național, cu date de tip
cantitativ, colectate prin metoda chestionarului autoaplicat online. Chestionarul a inclus
preponderent întrebări închise, precodate, la care s-au adăugat două întrebări deschise,
generale, care au permis o scurtă evaluare calitativă, precum și controlul fiabilității
răspunsurilor.

Chestionarul
Chestionarul autoaplicat online a avut următoarea structură:
1. Pagina de pornire în care respondenții sunt invitați să participe și informați cu
privire la scopul proiectului și al sondajului, organizația care deruleaza proiectul,
organizația finanțatoare, etc. În cadrul acestei secțiuni respondenții sunt rugați să își
ofere acordul privind furnizarea și prelucrarea informațiilor, conform
regulamentului GDPR.
2. Serie de întrebări despre percepția și atitudinea față de animale în general și
animale hoinare cu și fără stăpân.
3. Set de întrebări despre percepția și atitudinea cu privire la animale cu stăpân
responsabil.
4. Set de întrebări privind experiențele și practicile proprii cu privire la animale hoinare
cu și fără stăpân.
5. Set de întrebări factuale, cuprinzand caracteristici demografice, rezidențiale, etc.
Chestionarul a inclus în total un număr de 141 de itemi (întrebări, variabile) grupați în 31 de
seturi, încadrându-se în categoria chestionar mediu lung, care solicită considerabil atenția
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respondenților. Au fost colectate un număr total de 678 chestionare valide, completate
integral.
Chestionarul a fost setat astfel încât răspunsurile sa fie în majoritate obligatorii,
respondenții neputând trece mai departe fără a oferi un răspuns întrebărilor anterioare.
Astfel, echipa a vizat prevenirea unei rate crescute de non-răspunsuri, care reprezintă în
general un risc al chestionarelor autoaplicate online. În același scop s-a limitat alocarea
variantelor de răspuns nu știu/nu răspund (NS/NR).

Aplicarea chestionarului
Distribuirea chestionarului către respondenți s-a desfășurat prin două metode
complementare, alese în vederea creșterii ratelor de răspuns și a capacității de diseminare
la nivel național.
1. Metoda bulgărelui de zăpadă 'completează și dă mai departe', care mai este numită și
metoda vectorilor de promovare, sau a gatekeeperilor. Astfel, o serie de persoane
cheie provenind din zone geografice sau medii rezidențiale diferite, cu vârste și
profesii diferite (vectorii de promovare), au fost rugate de o serie de distribuitori,
colaboratori în realizarea sondajului să contribuie la promovarea chestionarului în
cercurile sociale apropiate, prin metode specifice comunicarii - fie mijloace de
comunicare directă, fie telefonic, fie prin mesaje directe în rețelele de socializare.
2. Metoda postărilor. Aceasta metodă a constat în distribuirea sondajului pe pagini sau
grupuri create pe rețelele de socializare din România, în special Facebook. Aceasta sa realizat fie prin pagini personale ale vectorilor de promovare, fie prin pagini
destinate grupurilor sociale. Dintre acestea, grupurile destinate satelor și comunelor
sunt o buna modalitate de promovare în mediul rural. Au fost incluse de asemenea
și grupuri destinate unor hobby-uri, precum grupurile destinate pescarilor amatori,
fiind considerate o bună modalitate de promovare în rândul bărbaților. Acest tip de
promovare este mai putin direct, bazându-se pe dorința voluntară a participantului
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în rețelele social media de a răspunde la chestionar. S-a evitat distribuția prin
grupurile direct interesate în tema proiectului - de exemplu grupuri de iubitori de
câini și pisici - pentru a se evita un bias în această direcție. Într-o oarecare măsură,
participarea voluntară atribuită completării chestionarului din inițiativă proprie
implică faptul că respondentul este interesat de temă, deci un bias moderat poate fi
inerent în această situație.

Caracteristicile respondentilor
Metoda aplicării online include avantaje și dezavantaje. Pe de o parte, permite acoperirea
unei arii largi de populație și obținerea unui număr mare de respondenți în timp relativ
scurt și cu costuri scăzute, în comparație cu metoda aplicării chestionarelor față-în-față de
către operatori. Pe de altă parte, reprezentativitatea pentru populația națională nu poate fi
garantată sau controlată, deoarece prin natura distribuției online, participanții la sondaj vor
fi cei alfabetizați, cu abilități și resurse digitale și access la rețeaua internet, etc. În
consecință, studiul de față a urmărit acoperirea tuturor categoriilor de populație pe
anumite criterii, având ca scop și includerea de persoane din cât mai multe regiuni și
județe.
Populația cuprinsă în eșantionul obținut are următoarele caracteristici.
●

Gen: eșantionul obținut este compus din 34% bărbați și 66% femei.

●

Vârstă: 10% sub 24 de ani, 58% între 25 și 45 ani, 25% între 46 și 65 ani, iar 6% peste
65 de ani.

●

Domiciliați: 32% în mediul rural și 68% în mediul urban

●

Tipul de locuire: 48% la apartament în bloc sau în vilă fără curte proprie și 52% la
casă cu curte proprie

●

Zona geografică de rezidență: 29% în regiunea Centru, în special județul Brașov
(23% dintre respondenți), unde proiectul își concentrează o mare parte din acțiuni,
20% în regiunea București-Ilfov, 11% în regiunea Nord-Est (în special județele Bacău
5% și Iași 3%), 10% în regiunea Vest (cu județele bine reprezentate 3% Hunedoara, 3%
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Caraș-Severin, 2% Timiș, 2% Arad), 10% regiunea Nord-Vest (județele Cluj 4%, Satu
Mare 4%), 8% regiunile Sud-Muntenia (județul Giurgiu reprezentat cu 2% din total), 6%
Sud-Vest Oltenia (județul Vâlcea reprezentat cu 3% din total eșantion) si 5% regiunea
Sud-Est.
●

Persoane cu venituri declarate lunare: 11% sub 1500 RON, 28% cu venituri între 1500
si 3000 RON, 28% persoane cu venituri între 3000 si 4500 RON, și 33% cu venituri de
peste 4500 RON.

Analiza datelor
Prelucrarea și analiza datelor s-a realizat prin programul de analiza statistică SPSS.
Analizele efectuate au vizat frecvența și distribuția răspunsurilor (frecvențe relative la
totalul răspunsurilor exprimate), care ne indică modul de distribuție a răspunsurilor și
concentrarea opiniilor. Analiza datelor include și corelații de tip Pearson între variabile și
evaluarea calității acestora de a fi semnificative la un nivel de încredere de 99% sau 95% (a
se vedea notat în textul raportului ca p<0.01 sau p<0.05). Prin acest tip de analize se poate
observa dacă răspunsurile pe o anumită variabilă se diferențiază în funcție de categorii
factuale, cu alte cuvinte dacă anumite categorii de respondenți prezinta specificități în
opiniile exprimate. De exemplu, dacă populația de gen feminin diferă în opinii și practici
față de populația de gen masculin, etc.

Termeni utilizați în raport
În general, terminologia utilizată convențional privitor la animale diferențiază între
următoarele categorii, cu următoarele definiții agreate.
●

Animal hoinar cu stăpân: animal domestic (câine sau pisică) care are stăpân, este
înregistrat sau microcipat pe numele persoanei respective, are un adăpost
permanent și este hrănit regulat de către proprietar și care este lăsat
nesupravegheat în afară curții, casei sau apartamentului.

●

Animal hoinar fără stăpân: animal domestic (câine sau pisică) care nu are stăpân, nu
este înregistrat sau microcipat, nu are adăpost permanent și nu este hrănit regulat.
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●

Animal domestic cu stăpân responsabil: animal domestic (câine sau pisică)
înregistrat și microcipat, deparazitare, vaccinat, cu adăpost permanent și hrană
corespunzătoare, și activitate fizică potrivită rasei, care are parte de supraveghere
permanentă când este în afara proprietății (curte/ casă/ apartament) și nu este lăsat
nesupravegheat în spațiul public/ pe câmp/ în pădure.

Aceste definiții și formulări sunt utilizate cu precădere de specialiști și experți în domeniu,
iar publicul larg investigat în acest studiu nu utilizează categoriile diferențiate mai sus la
același nivel de precizie. Deși publicul poate face diferența între animale hoinare cu stăpân
și cele fără stăpân, la nivelul limbajului comun și al percepției, ‘animalele hoinare’ sunt în
general considerate ca o singură categorie. Pe parcursul prezentării rezultatelor acestui
studiu vom folosi adesea termenul de ‘animal hoinar’ pentru a ne referi la ambele, animale
hoinare cu și fără stăpân. Această utilizare are două motivații. Prima, acesta este termenul
folosit de majoritatea populației, și se referă la animalele hoinare fără stăpân, deci studiul
trebuie sa reflecte același termen folosit de populația examinată. A doua, pentru a asigura
fluența textului și pentru a nu îngreuna limbajul și înțelegerea rezultatelor prezentate prin
sintagme lungi. De asemenea ne vom referi la animale domestice / de companie cu stăpân
responsabil pentru setul de rezultate corespunzătoare.
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Atitudini și percepții generale
Această secțiune vizează percepția generală asupra animalelor, câini și pisici, și asupra
prezenței acestora în imediata vecinătate a respondenților, în vederea prezentării unei
imagini de ansamblu asupra subiectului. Din datele obținute se observă faptul că atitudinile
reflectate sunt preponderent pozitive. Majoritatea respondenților (59%) percep că
animalele sunt ființe dotate cu inteligență, dar există și un procent de 9% care percep că
animalele nu sunt dotate deloc cu inteligență. Într-un procent destul de ridicat,
respondenții consideră că pisicile și câinii sunt animale capabile de sentimente,
asemănător oamenilor (84%). Dintre respondenți, persoanele de gen feminin și persoanele
mai tinere sunt înclinate să fie în mai mare măsură de acord cu faptul ca pisicile și câinii
sunt animale dotate cu inteligență și sentimente.

Totodată, opinia dominantă este că, în general, animalele hoinare cu și fără stăpân
reprezintă o problemă care trebuie rezolvată. Această opinie este împărtășită în mare și
foarte mare măsură de 92% dintre respondenții din eșantion. Doar un procent mic dintre
aceștia, de 8%, consideră că aceasta este o problemă de importanță scăzută.
“Din păcate situația este foarte tristă. Au început asociațiile non-profit să mai miște cu
sterilizările și sunt mulți oameni iubitori de animale care donează pentru aceste
proceduri. Însă, există foarte multe animale abandonate. Totul din cauza lipsei de
educație. Luăm pui de animale copiilor cadou și le abandonăm după ce se plictisesc. Sau
mai nou, în mediul rural se dezvoltă adevărate afaceri pe câini de rasă... bieții căței sunt
folosiți ca un mijloc de a face bani.” (F, 34 ani, regiunea Sud-Muntenia, Călărași)
11

Majoritatea respondenților (60%), semnalează faptul că în zona în care locuiesc există câini
hoinari cu și fără stăpân, dar nu în număr excesiv, cea mai mare parte a acestora (40%)
considerând că există doar în număr moderat ('câțiva'). Un procent semnificativ (18%)
dintre respondenți declară că nu au observat câini hoinari în zona în care locuiesc.

De asemenea, majoritatea respondenților semnalează existența pisicilor hoinare cu și fără
stăpân în zona lor de rezidență, chiar într-o măsură mai mare decât prezența câinilor.
Rezultatele înregistrate pentru această întrebare arată cu 15% mai multe răspunsuri
privind faptul că există 'foarte multe' sau 'câteva' pisici, comparativ cu cele conform cărora
există 'foarte mulți' sau 'câțiva' câini. Astfel, 75% dintre respondenți menționează că au
observat ‘câteva’ (45%) sau ‘foarte multe’ (30%) pisici hoinare. Doar 10% nu au observat
deloc pisici, iar 15% doar ‘foarte puține’.
Aceste procente ridicate ne indică faptul că prezența animalelor hoinare cu și fără stăpân
este o realitate zilnică în majoritatea zonelor rezidențiale și că respondenții au experiența
acestor animale în viața de zi cu zi (în procente mai ridicate în ceea ce privește pisicile). În
plus, persoanele vizate au o atitudine în general pozitivă față de aceste animale,
considerându-le ființe dotate cu inteligență și sentimente (în procente mai ridicate în rândul
femeilor și a generațiilor mai tinere), dar totodată considerându-le o problemă care ar
trebui rezolvată.
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Sentimente
Sentimentul predominant pentru animalele hoinare cu și fără stăpân este cel de ‘milă’. 84%
dintre respondenți declară că le este milă de acestea în mare și foarte mare măsură.
Prezența sentimentului de milă la adresa animalelor hoinare prezintă și o corelație
semnificativă cu genul respondentului. Analizele reflectă o diferență între cele două genuri,
astfel că bărbații exprimă faptul că le este milă într-o mai mică măsură decât femeile. Un alt
sentiment de natură pozitivă măsurat de studiu a fost sentimentul de a fi ‘bucuros că
aceste animale sunt libere’, care într-o oarecare măsură este opus sentimentului de milă,
evaluând starea animalelor ca fiind bună. În acest caz s-a observat că majoritatea
respondenților (60%) nu sunt bucuroși pentru libertatea animalelor, și doar 9% se declară
bucuroși în mare și foarte mare măsură.

Studiul a măsurat și o serie de sentimente negative, respectiv sila, frica și indiferența. Se
observă la nivel general că sentimentele negative sunt prezente doar în mică măsură.
Astfel, 59% dintre respondenți declară că nu le este deloc silă și 46% că nu le sunt deloc
indiferente animalele hoinare cu și fără stăpân. Unui procent de 30% dintre aceștia nu îi
este frică deloc, și pentru alți 30% dintre respondenți sentimentul de frică este prezent
doar în mică măsură.
13

Se înregistrează anumite diferențe între categorii de populație pe dimensiunea
sentimentelor, indicate de corelații statistic semnificative. Astfel, bărbații și persoanele mai
în vârstă tind să exprime în mai mare măsură sentimente negative față de animalele
hoinare. Bărbații declară faptul că acestea le sunt 'indiferente' și că le provoacă 'silă' într-o
măsură mai mare decât femeile. Vârsta este de asemenea un indicator al percepției. Se
poate observa o diferență semnificativă între persoane din generații diferite. Generația mai
tânără tinde sa aibă într-o mai mare măsură o percepție pozitivă, exprimând faptul că
animalele hoinare nu le sunt 'indiferente' și nu le este 'silă' de ele.
“Situația lor e groaznică. E plin de animale rupte de foame, bolnave, accidentate. E plin de pui
abandonați, călcați de mașini. Șoselele sunt pline de cadavrele animalelor călcate de mașini.”
(F, 38 ani, regiunea Nord-Est, Suceava)
“Mi se pare o porcărie să abandonezi un suflețel mic…” (F, 19 ani, regiunea Centru, Brașov)

Percepții exprimate comparativ cu animalele
domestice cu stăpân responsabil
Unul dintre obiectivele studiului a vizat măsurarea percepțiilor față de animalele hoinare cu
sau fără stăpân comparativ cu animalele domestice cu stăpân responsabil. Acest demers a
urmărit explorarea mai detaliată a percepției privind situația animalelor în momentul în
care acestea devin hoinare, eventualele schimbări, negative sau pozitive, care pot conduce
la aceasta și la conturarea ideii ca acestea ar putea fi o problemă.
Datele relevă următoarele aspecte comparative (pentru o evaluare rapidă, a se vedea
graficul de mai jos). În general rezultă că se percep anumite caracteristici preponderent
negative. Astfel, majoritatea populației percepe că animalele hoinare cu și fără stăpân se
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înmulțesc mai repede, sunt mai murdare și sunt purtătoare de boli. Totodată, o mare parte
din populație percepe că nu sunt mai agresive sau mai dăunătoare pentru mediu.
Un procent mare dintre respondenți, 76%, consideră că animalele hoinare cu și fără stăpân
se înmulțesc 'cu siguranță' mai repede, pe când un procent mic, de 5%, consideră
contrariul. 55% dintre respondenți consideră că animalele hoinare sunt mai murdare decât
animalele cu stăpân responsabil, iar doar 10% cred că acest lucru nu este adevărat. Un
procent de 43% consideră că animalele hoinare sunt purtătoare de boli, iar doar 8%
consideră că aceasta nu se aplică în mai mare măsură decât în cazul animalelor de
companie cu stăpân. 12% dintre respondenți nu se simt în măsură să dea un răspuns pe
acest subiect. 24% dintre participanții la sondaj consideră că pisicile și câinii hoinari nu sunt
mai agresivi decât animalele domestice, iar un procent relativ egal (21%) cred că da, cu
siguranță animalele hoinare sunt mai agresive. Un procent de 50% consideră că animalele
hoinare nu sunt folositoare omului, iar un procent mic de 7% consideră că sunt, probabil
având în vedere faptul ca pisicile prind șoareci.
Rezultatele indică faptul ca majoritatea respondenților nu percep potențialul efect negativ
pentru mediul înconjurător și biodiversitate. Doar 13% consideră că animalele hoinare
sunt cu siguranță dăunătoare pentru mediul înconjurător, iar 21% că sunt astfel doar întro oarecare măsură. Un procent semnificativ mai ridicat, 47%, consideră că animalele
hoinare nu sunt ‘deloc’ dăunătoare mediului. Relevante aici sunt și procentele obținute
separat pentru pisicile hoinare și câinii hoinari la întrebări ulterioare referitoare la daune
pentru biodiversitate. De exemplu, la întrebarea ‘Din cate știți [câinii hoinare / pisicile
hoinare] mănâncă ouă de păsări, animale mici….’, 31% dintre respondenți au răspuns cu da
în ceea ce privește câinii și 26% în ceea ce privește pisicile, ambele reprezentând procente
relativ scăzute.
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Percepții și cunoștințe despre animalele
hoinare cu și fără stăpân
În secțiunea anterioară este prezentată o analiză a percepțiilor față de animalele hoinare
fără a face diferențe între specii (comparativ cu animalele domestice cu stăpân
responsabil). Secțiunea de față aduce o diferențiere importantă a analizei de percepții,
opinii și cunoștințe despre comportamente și caracteristici, în funcție de specia animalelor câini sau pisici. Această diferențiere este importantă având în vedere că aceste specii au
comportamente diferite și sunt în general percepute diferit în opinia publică. Datele
discutate sunt obținute prin întrebările vizibile în graficele de mai jos.

Percepții și cunoștințe despre câinii hoinari cu și fără stăpân
Privitor la comportamentul câinilor hoinari, 43% dintre participanții la sondaj consideră că
aceștia se sălbăticesc și formează haite de câini sălbăticiți. Un procent mai mic de
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respondenți, 33%, consideră că aceasta situație se întâmplă doar în mică măsură sau deloc.
Majoritatea respondenților (55%) nu consideră că un câine hoinar s-ar alătura haitelor de
lupi, iar 32% consideră că acest fapt este posibil doar în mică măsură. Un procent mic, de
numai 7%, consideră că există o mare posibilitate în acest sens. De asemenea, deși câinii și
lupii se pot hibridiza, majoritatea respondenților (54% deloc, 33% în mică măsură)
consideră că, în fapt, câinii hoinari nu se împerechează cu lupii, iar un procent de 6% dintre
respondenți consideră acest fapt posibil. Pe toate aceste dimensiuni, se observă că
populația respondentă din mediul rural tinde să considere în mai mare măsură că acești
câini hoinari se sălbăticesc, se alătură haitelor de lupi și se pot împerechea cu lupii (prin
corelații statistic semnificative la nivel p<0.01 si p<0.05). Este de altfel logic să existe astfel
de opinii și cunoștințe mai răspândite în mediul rural, datorită locuirii în proximitatea
zonelor naturale, de pădure, pășune, câmp etc.
Mergând mai departe, 34% dintre respondenți consideră că, în momentul când devin
hoinari, câinii nu devin mai deștepți deloc (17%) sau doar în mică măsură (27%), cea mai
numeroasă categorie de respondenți (34%) fiind indeciși în această privință. Totuși, 23%
dintre persoanele intervievate consideră că, da, aceste animale devin mai deștepte atunci
când trăiesc ca animale hoinare.
Pe de altă parte, 32% dintre respondenți consideră că în momentul în care devin hoinari,
câinii devin în mare sau foarte mare măsură mai agresivi. În proporție aproape egală, 33%
dintre respondenți consideră contrariul, și anume că un câine hoinar nu este sau nu devine
mai agresiv decât unul cu stăpân responsabil (7% deloc și 26% în mică măsură).
Majoritatea participanților la sondaj (76%) consideră că acești câini se înmulțesc fără
control, în concordanță cu percepția majorității, prezentată în secțiunea anterioară,
conform căreia animalele hoinare în general se înmulțesc mai repede. În plus, un procent
numeros dintre respondenți (38%), consideră că pentru animalele de companie cu stăpân,
câinii hoinari pot reprezenta o sursă de infecții și paraziți. Un procent mic consideră că
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nu sunt deloc o sursă de acest gen, iar 24% consideră că acest fapt este adevărat doar în
mică măsură.
Privitor la daunele provocate de câinii hoinari pentru biodiversitate, 14% dintre
participanții la sondaj exprimă opinia că aceștia nu mănâncă ouă de păsări sau animale
mici, iar 28% că aceste situații sunt întâlnite doar în mică măsură. 31% dintre respondenți
consideră totuși că astfel de daune pot fi provocate de câinii hoinari în mare și foarte mare
măsură. Aici, populația respondentă din mediul rural tinde să declare în mai mare măsură
faptul că există astfel de daune (42% din mediul rural, comparativ cu 26% din urban), și
putem astfel spune că populația respondentă din mediul rural ar cunoaște relativ mai bine
impactul asupra biodiversității (indicat de corelația semnificativă statistic la nivelul p<0.01).

În genere se observă o rată mare de indecizie în răspunsurile din această secțiune. Această
concluzie relevă faptul că o mare parte din respondenți nu se simt informați despre
comportamentele câinilor deveniți hoinari, în special despre relațiile acestora cu alte specii,
respectiv lupi sau alte specii care pot deveni pradă pentru câini.

Percepții și cunoștințe despre pisicile hoinare cu și fără stăpân
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În ceea ce privește pisicile hoinare, 14% dintre respondenți consideră că acestea nu se
sălbăticesc deloc, iar 25% consideră că această situație se întâmplă doar în mică măsură.
32% consideră că pisicile hoinare se sălbăticesc în mare și foarte mare măsură. Există și un
procent mare de indeciși (care aleg varianta de mijloc). Respondenții din mediul rural tind
într-o măsură ușor mai mare să considere că pisicile hoinare devin animale sălbăticite
(corelație semnificativă statistic la nivel p<0.05). O categorie numeroasă de respondenți,
33%, consideră că pisicile hoinare nu se împerechează deloc cu pisici sălbatice (o specie
diferită), iar 28% că această situație se petrece doar în mică măsură. Pe de altă parte, 20%
dintre participanții la sondaj consideră că aceste hibridizări au loc în mare și foarte mare
măsură. Un element interesant este că mai mulți respondenți văd hibiridzările posibile
între specii diferite de pisici, decât între câini și lupi (20% la pisici față de 6% la câini).

O mare parte dintre respondenți menționează o serie de caracteristici cu tentă negativă.
Astfel, 79% consideră că pisicile hoinare se înmulțesc fără control, 43% consideră că
acestea devin foarte oportuniste (doar 9% consideră că acest lucru nu se întâmplă deloc),
iar 41% consideră că sunt o sursă de paraziți pentru pisicile de companie cu stăpân
responsabil.
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17% dintre respondenți consideră că pisicile nu devin mai deștepte când devin hoinare, iar
24% că aceasta se întâmplă doar în mică măsură. 25% consideră că devin mai deștepte.
28% dintre respondenți consideră că pisicile hoinare se simt mai bine în libertate, iar
doar 12% consideră că această situație nu este una întâlnită.
Deși la nivelul experților se cunoaște faptul că pisicile, atât hoinare cât și cele cu stăpân
responsabil, lăsate ocazional libere, reprezintă o sursă importantă de diminuare a
biodiversității, fiind considerate o specie invazivă și un pericol pentru alte specii, această
opinie este prezentă doar în măsură redusă în rândul populației investigate. Astfel, doar
26% dintre respondenți precizează că pisicile hoinare sunt un pericol pentru diversitate
pentru că omoară alte specii (în mare și foarte mare măsură). 22% dintre aceștia consideră
că pisicile hoinare nu sunt deloc un pericol, iar 29% consideră că sunt un pericol pentru
biodiversitate doar în mică măsură.
Se observă că în general, percepția caracteristicilor și comportamentelor pisicilor hoinare
este preponderent de tip negativ, dar cumulând cu rezultatele secțiunilor anterioare,
putem spune că nu este o negativitate care invită la aversiune, ci care invită mai curând la
compasiune.
În final, ca o notă generală, este important de menționat faptul că un segment semnificativ
de populație nu are cunoștințe despre interacțiunea pisicilor cu alte specii, la fel ca și în
cazul câinilor, subevaluând posibilul impact al acestora asupra biodiversității, mediului și
ecosistemelor naturale.
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Comportamente și interacțiuni
Pentru a înțelege mai bine nu doar un set de percepții și opinii, dar și un set de practici și
comportamente concrete ale populației vis-a-vis de animalele hoinare, am analizat și un set
de aspecte privitoare la interacțiuni posibile cu acestea. Aceste aspecte sunt bazate atât pe
o atitudine pozitivă (de ex. joacă sau hrănire, adăpostire a animalelor hoinare), dar și pe
atitudini de tip negativ (de ex. alungare, agresivitate).

Ceea ce se observă cu ușurință din graficul prezentat mai sus este că rezultatele indică o
rată mai ridicată de comportamente și practici de tip pozitiv. Astfel, un procent ridicat
dintre respondenți (33%) menționează că mângâie și se joacă cu animale hoinare deseori,
iar 44% că fac aceste activități uneori. 23% dintre persoanele participante la sondaj nu se
joacă cu sau nu mângâie niciodată animalele hoinare. Un procent ridicat dintre aceștia,
32%, menționează că hrănesc animale hoinare deseori, iar 50% uneori. Doar 18% dintre
respondenți nu fac aceasta niciodată. 5% doar dintre respondenți adăpostesc des în casă
animale hoinare, iar 25% uneori. Marea majoritate, 70%, nu lasă niciodată în casă animale
hoinare.
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Aceste comportamente și interacțiuni pot conduce la relații de durată, atașament între om
și animal, fără ca omul să devină stăpânul animalului. Acest fapt ne este indicat de analiza
răspunsurilor liber exprimate la întrebarea ‘Povestiți pe scurt o experiență memorabilă..’ (a
se vedea fragmentele de mai jos date ca exemplu). Uneori, aceste comportamente pot fi
diferite în funcție de vârsta sau starea animalului, oamenii fiind mai înclinați să acorde
atenție și îngrijire animalelor mici, puilor, sau animalelor cu o dizabilitate. Această concluzie
este de asemenea indicată de analiza răspunsurilor la întrebările deschise, deși studiul
nostru nu a măsurat cantitativ acest tip de diferențe de detaliu.

“O pisică de aici din zonă, Ciudățica îi zicem. A început sa vină la un moment dat. Neam dat seama ca e hoinară deși era de rasă parcă, persană ceva. Avea o lăbuță cam
ruptă, i-am pus o atelă, i-am dat mancare, venea zilnic la geam, am mai lasat-o în casă.
Dar apoi a trebuit sa o mai alungăm că venea prea des. Trebuie, că nu știi ce boala îți
aduce sau ia rabie de la șobolani..”(M, 75 ani, regiunea Sud-Muntenia, Prahova)
“Am hrănit un cățel care în fiecare dimineață mă aștepta pe stradă și mă conducea o
bună bucată de drum spre serviciu.” (F, 58 ani, București)
Studiul a măsurat și un set de comportamente bazate pe atitudini negative - respectiv
comportamente de evitare, respingere, alungare, agresiune. Astfel rezultatele indică un
procent de aproximativ jumătate din populația inclusă în eșantion care preferă evitarea
animalelor hoinare - aceștia se 'feresc' deseori 11% și uneori 45%, comportament care este
cauzat frecvent de frica unui atac neprevăzut. Există și un procent de 44% dintre
respondenți care declară că nu se feresc niciodată de animalele hoinare.
Mergând mai departe, 10% dintre respondenți menționează că deseori alungă pașnic
animale hoinare, iar 48% fac uneori acest lucru. Restul, 42%, nu alungă niciodată animalele
hoinare atunci când le întâlnesc. Doar un procent mic dintre cei care au răspuns la sondaj,
de 9%, menționează ca sunt agresivi cu animalele hoinare deseori și uneori pentru a le speria
și alunga. Desigur, acest procent mic poate fi influențat și de indezirabilitatea socială a
răspunsului de tip agresiune. Efectul de de dezirabilitate/ indezirabilitate se manifestă deși
chestionarul este autoaplicat și anonim. Totodată, un procent foarte mic, de 2% dintre
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respondenți, ne declară că nu agresează direct aceste animale, dar provoacă animalele
domestice sa le alunge.
Per total se observă că spectrul comportamentelor negative se manifestă preponderent
prin interacțiuni pașnice de tip evitare sau alungare fără agresiune. Există un procent de
aproximativ 10% care acționează des în acest sens, iar astfel se poate considera că aceste
persoane manifestă o atitudine de respingere constantă. Comparativ, un procent de 40%
dintre respondenți declară că nu acționează niciodată în acest sens. Există și o categorie de
populație numeroasă, de circa 45%, aflată la 'mijloc', acționând în funcție de situație, care
uneori manifestă respingere pașnică.
Este de remarcat și faptul că aceste comportamente negative sau pozitive ale
respondenților nu sunt mutual exclusive. Există un procent din populație care poate hrăni
și îngriji animale hoinare, dar apoi le alungă pentru ca acestea să nu se obișnuiască cu
hrănirea frecventă (în limbaj popular ‘să nu se aciueze pe lângă casă’, sau ‘să nu devină
obraznice’, etc.).
Analiza statistică a datelor indică diferențe de comportament între anumite categorii de
populație (măsurate prin corelații statistic semnificative). Persoanele care locuiesc în mediul
rural declară în proporție mai mare că alungă deseori animalele hoinare. Acest fapt nu
poate fi atribuit unei diferențe de atitudine, ci mai curând se datorează faptului că
interacționează mai mult, locuirea la casă cu curte facilitând interacțiunea mai frecventă. Se
observă și o diferențiere în funcție de gen. Femeile tind să menționeze în măsura mai mare
decât bărbații frecvența comportamentelor de îngrijire și ajutor - menționează în proporție
mai mare ca mângâie, se joacă, hrănesc și lasă în casă animale hoinare uneori sau deseori.
În schimb, bărbații tind sa menționeze în proporție mai mare decât femeile
comportamente de tip respingere - faptul că uneori sau deseori alungă pașnic sau sunt
agresivi cu animale hoinare.
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Experiențe și acțiuni concrete
În această secțiune vom prezenta rezultate privind experiențe și interacțiuni cu câini și
pisici atât hoinare cât și cu stăpân, precum și interacțiuni cu instituții care vizează animalele
și au repercursiuni asupra acestora (de exemplu prin colectare de donații, sau adresare de
sesizări). La fel ca și în secțiunea precedentă, urmărim aici practici și acțiuni concrete
‘întâmplate în ultimii 10 ani’, nu doar opinii și percepții generale. Diferit față de secțiunea
precedentă, aici se face diferența între câini și pisici, ceea ce ne permite să înțelegem dacă
aceste diferențe sunt semnificative. Am inclus în această secțiune analize pe o arie largă de
variabile, de la interacțiuni traumatice de tip atac sau mușcătură până la experiențe de
îngrijire, adăpostire, și acțiuni de ajutorare direcționate prin instituții.

Experiențe și acțiuni concrete privind câinii
Studiul a măsurat prezența experiențelor traumatice în rândul populației investigate (a se
vedea următoarele două grafice). Rezultatele arată că 17% dintre respondenți au fost
atacați de câteva ori de un câine hoinar și alți 17% doar o dată. Un procent semnificativ mai
ridicat, 59%, nu au fost niciodată atacați. În ceea ce privește câinii domestici cu stăpân
responsabil, un număr mai mic de respondenți, 8%, au fost atacați de aceștia de câteva ori,
și 15% o dată. În total, 23% au fost atacați cel puțin o dată de un câine domestic cu stăpân
responsabil, față de 34% atacați cel puțin o dată de un câine hoinar.
În plus, 14% dintre respondenți au fost mușcați cel puțin o dată de un câine hoinar, iar 13%
de un câine domestic cu stăpân responsabil. 81% dintre persoanele incluse în eșantion nu
au fost niciodată mușcate de un câine hoinar. Se observă astfel că majoritatea
respondenților nu au avut experiențe traumatice directe, care să implice un atac sau
mușcătura unui câine hoinar. De asemena, un procent limitat, de 22%, au fost martori cel
puțin o dată la agresiunea din partea unui câine hoinar asupra unei persoane apropiate
(copil, vârstnic) iar 67% nu au fost niciodată în aceasta situație.
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“Pentru a ajunge la lucru, merg 1 km pe jos în jurul localității unde locuiesc. Tot timpul, la
intrarea în localitate, sunt aduși câini cu mașinile, noaptea, și eliberați! Acum este o haită de
câini de talie mare, extrem de agresivi. Trecând pe lângă ei, am fost înconjurată de toți, sunt 5,
lătrau și se îndemnau unul pe celălalt să sară să atace. Tot ce am făcut, a fost să stau nemișcată
și să încerc să râd pentru a ajunge și ei să se liniștească!! Am stat 30 minute până când au văzut
că nu le fac nimic! Asta s-a întâmplat de vreo 5 ori, am povestit unui consilier de la primărie și
tot ce a avut de zis a fost "pune niște antigel ca să moară otrăviți"!! Mai bine stau eu zilnic cu
sufletul la gură de frică decât să fac așa ceva!!” (F, 53 ani, județul Hunedoara, rural)
În aceste situații, foarte puțini dintre respondenți declară că au sesizat autoritățile. 7%
dintre aceștia au sesizat cel puțin o dată instituțiile abilitate pentru că au suferit o
agresiune, 9% pentru că au asistat la o agresiune a unui câine hoinar asupra altui animal,
iar 12% au sesizat deoarece au asistat la situația în care un om a agresat un câine.
Observăm că aceste procente sunt scăzute, deci marea majoritate nu au sesizat autoritățile
cu privire la astfel de situații.
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Setul următor de variabile experiențiale investigate privește acțiuni de îngrijire. Observăm
că majoritatea respondenților, 64%, au acordat cel puțin o dată îngrijire unui câine hoinar
în afara locuinței, fie prin oferirea de hrană, apă, sau amenajare de adăpost. Dintre aceștia,
48% chiar de mai multe ori. De asemena, un procent semnificativ, de 36%, au acordat
îngrijiri medicale unui câine hoinar în afara locuinței. Un procent majoritar dntre
respondenți, de 55%, nu au acordat niciodată astfel de îngrijiri.
Un procent ridicat dintre persoanele incluse în eșantion, 43%, declară că au adoptat un
câine hoinar, iar dintre aceștia jumătate, 22%, au adoptat nu doar o dată, ci de câteva ori.
Semnificativ de menționat este procentajul de 54% dintre respondenți care au menționat
că au adoptat un animal hoinar de pe stradă/câmp, discutat într-o secțiune ulterioară.
Similar, 39% dintre aceștia declară că au adoptat un câine adus acasă de unul dintre copii
sau de un alt membru al familiei.
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“Câinele nostru este adoptat din adăpost, a fost adunat de pe stradă. A avut diferite boli,
presupunem un accident, îi lipsește o bucată din coadă, un picior a fost rupt și s-a vindecat
singur lipindu-se tibia și fibula incat nu se mai poate face nimic chirurgical. Are o operație de
menisc și o ruptură de ligament la un alt picior. Acum totul e în ordine dar ce mă impresionează
cel mai mult, este încrederea ce ne-a acordat-o în ciuda experiențelor neplăcute cu oamenii.
Iubirea necondiționată ce ne-o oferă zi cu zi mă face și pe mine sa fiu mai bună, mai iertătoare
cu cei ce mă înconjoară.” (F, 56 ani, județul Arad, urban)
Totodată, 47% dintre persoanele incluse în eșantion declară că au donat sume de bani cel
puțin o dată către ONG-uri care se ocupă de îngrijirea câinilor hoinari sau cu alte activități
conexe, iar dintre aceștia 31% de câteva ori. Un procent relativ egal, 45%, declară că nu au
donat.
Per total, aceste rezultate arată un nivel ridicat de adopție și îngrijire a câinilor hoinari de
către populația investigată, un fapt pe care îl considerăm remarcabil și care denotă nu doar
o atitudine pasiv pozitivă, dar și un comportament activ pozitiv de implicare.
În cadrul sondajului au fost măsurate și acțiuni de tip negativ, agresiune și abandon. Doar
un procent foarte mic dintre respondenți, 3%, declară că au abandonat un câine domestic
crescut în gospodărie, respectiv doar 2% menționează că au agresat un câine hoinar.
Aceste procente pot fi influențate și de nivelul de indezirabilitate socială a răspunsului de
abandon și agresiune, precum și de profilul respondenților înclinați să participe în acest
sondaj de opinie din proprie inițiativă.

Experiențe și acțiuni concrete privind pisicile
Studiul nostru a măsurat și prezența experiențelor traumatice provocate de pisici în rândul
populației investigate (a se vedea și următoarele două grafice). Rezultatele arată că 7%
dintre respondenți au fost atacați de o pisică hoinară cel puțin o dată (un procent
substanțial mai mic decât cel privind câinii, 34%). Marea majoritate a respondenților, 89%,
nu au fost niciodată atacați de pisici hoinare. În ceea ce privește pisicile domestice cu
stăpân responsabil, un număr la fel de mic de respondenți, 11%, au fost atacați cel puțin o
dată de acestea. În plus, 23% au fost zgâriați cel puțin o dată de o pisică hoinară, iar mai
mulți, 36% de o pisică domestică cu stăpân responsabil. Comprativ, mai mulți respondenți
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au declarat că au fost zgâriați de pisici decât mușcați de câini, dar se poate spune și că
experiența zgârieturii este mai puțin traumatică decât cea a mușcăturii. Se observă astfel că
majoritatea respondenților nu au avut experiențe traumatice directe cu pisici, fie de atac,
fie de zgârietură. De asemena, un procent mic dintre respondenți, de 7%, au fost martori
cel puțin o dată la agresiune din partea unei pisici hoinare asupra unei persoane apropiate
(copil, vârstnic).

În aceste situații, foarte puțini dintre respondenți declară că au sesizat autoritățile. Doar
1% au sesizat pentru că au suferit o agresiune din partea unei pisici, 2% pentru că au
asistat la o agresiune a unei pisici hoinare asupra altui animal, iar 5 % au sesizat deoarece
au asistat la situația în care un om a agresat o pisică. Observăm că aceste procente sunt
foarte scăzute, deci marea majoritate nu sesizează autoritățile cu privire la astfel de situații.

28

În genere se poate spune că marea majoritate a populației examinate nu a avut experiențe
traumatice în ceea ce privește pisicile, nici cu cele hoinare fără stăpân, nici cu cele cu
stăpân responsabil.
Următorii indicatori experiențiali investigați privesc acțiuni de îngrijire a pisicilor. Observăm
că majoritatea respondenților, 67%, au acordat cel puțin o dată îngrijire unei pisici hoinare
în afara locuinței, fie prin oferirea de hrană, apa, sau amenajare de adăpost (un procent
similar cu cel pentru câinii hoinari). Dintre aceștia, 52% au derulat astfel de acțiuni chiar de
mai multe ori. De asemena, un procent semnificativ, de 43%, au acordat îngrijiri medicale
unei pisici hoinare în afara locuinței, iar un procent de 52% nu au acordat astfel de îngrijiri.
“Noaptea târziu am întâlnit un pisic micuț de vreo lună care a fugit spre mine și mi s-a cățărat pe
pantaloni până la gât, ca pe un pom… am luat-o acasă… am numit-o Gurița mică.” (F, 60 ani,
județul Brașov, urban)
Un procent majoritar dintre respondenți, 52%, declară că au adoptat o pisică hoinară, iar
dintre aceștia, mai mult de jumătate (32%) au adoptat nu doar o dată, ci de câteva ori.
Similar, 44% dintre persoanele participante la sondaj declară că au adoptat o pisică sau
pisici aduse acasă de unul dintre copii. Este semnificativ de menționat aici și procentul de
54% dintre respondenți care au menționat că au adoptat un animal hoinar de pe stradă sau
câmp - discutat într-o secțiune ulterioară. Totodată, 36% dintre aceștia declară că au donat
sume de bani cel puțin o dată către ONG-uri care se ocupă de îngrijirea pisicilor hoinare sau
cu alte activități conexe (relativ mai puțin decât în cazul câinilor), respectiv 25% de câteva
ori și 58% niciodată. Rezultatele ne indică un nivel ridicat de adopție și îngrijire a pisicilor
hoinare de către populația investigată, ceea ce considerăm că denotă un comportament
activ pozitiv de implicare.
Acțiuni de tip negativ, agresiune și abandon, au fost rar menționate. Un procent foarte mic,
de doar 4%, declară că au abandonat o pisică domestică crescută în gospodărie sau mai
multe, respectiv 2% menționează că au agresat o pisică hoinară. La fel ca și în cazul câinilor,
aceste procente pot fi influențate și de nivelul de indezirabilitate socială a răspunsului de
abandon și agresiune.
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“Am dat de mâncare puilor unei pisici căreia i-am făcut adăpost și am observat că unuia dintre
ei unul din ochișori era afectat. Am abandonat drumul pe care-l aveam de făcut si-am fugit cu el
la veterinar. În timp ce era tratat, am deschis discuția despre adopție și domnișoara medic și-a
amintit ca o doamnă din cartier lăsase un nr. de telefon la cabinet în vederea adopției dacă se va
ivi ocazia. În doua ore pisicul a fost tratat și eu l-am dus la doamna respectivă. A fost un rai în
inima mea... (F, 62 ani, București)

Exemple de experiențe, comportamente și opinii cu și despre animale hoinare
“Hrănesc zilnic pisicile și câinii pe care-i întâlnesc în drumul meu spre serviciu. Am 3 câini
adoptați și probabil ca as fi avut mai mulți dacă nu era soțul meu care să-mi pună limită.
Numărul pisicilor, dar mai ales al câinilor hrăniți și bolnavi luați din stradă, îngrijiți, sterilizați
și apoi dați spre adopție, nu-l mai știu de mult. Ce simt când fac acest lucru? Durerea lor o simt,
neputință și frustrare.” (F, 38 ani, regiunea Vest, rural, județul Timiș)
“Acum doi ani, apărea din când în dreptul porții o cățea roșcată. Îi dădeam câte ceva de mâncare. Avea
o urmă adâncă pe gât, semn că a stat legată, strâns... Presupuneam că are undeva o casă. Într-o zi a
apărut cu trei cățeluși după ea. Le-am dat ceva de mâncare. Cine știe de ce venise drăguța cu cei mici
după ea. Poate după mâncare, poate după mai mult.... La scurt timp au dispărut. Și acum regret că n-am
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făcut ceva mai mult pentru ei atunci... [Autoritățile ar trebui sa facă] Acțiuni mai consecvente de educare
a populației. Și de impulsionare/amendare a proprietarilor de animale care nu-și asumă
responsabilitatea îngrijirii lor. În Brașov și în zona metropolitană aferentă, de exemplu, sunt numeroase
campanii de sterilizare gratuită, de ani buni, dar, în continuare numeroși proprietari de câini și pisici
consideră a fi mai ușoară varianta abandonării puilor. Nu mai vorbesc de Moldova, zona rurală, unde
abandonul este metoda curentă de rezolvare a problemei câinilor și pisicilor (aplicată din ce am putut
vedea și de adăposturile publice care mai scapă din câini prin sate, de ex. Tazlău, Neamț unde
săptămânal apar câini noi...). (F, 36, Brasov)
“Bună seara. Ne-am trezit în cartierul nostru cu mai multe perechi de pisoi mici apăruți peste
noapte....Au ajuns o pereche la o familie dintr-o comuna apropiata.Toți vecinii noștri au cel puțin
2 animalute. Predomină pisicile, dar au apărut și câte un cățel. Suntem cartier nou și tânăr cu
idei pro și contra asupra altor doi câini care erau dinaintea noastra in cartier și care au acum 2
casute în capătul închis al străzii noastre. Suntem protejați de ei și sunt o alarmă de invidiat. Nu
sunt de acord sa fie părăsiți sau bătuți și toată lumea ar trebui sa știe că ei dacă au niște reacții
sunt din cauza dragostei care li se da, mai multă sau mai puțină. Autoritățile sa le acorde un
minim de spațiu și să le asigure o masă minimă. Sa le acorde mai multe șanse la viață (..) ONGurile ar putea cere donații de la sponsori, firme, un ajutor. Iubitorii de animale sigur sunt
deschisi sa privească în ochi și un cățel sau pisică care nu sunt de rasă. Al nostru pisoi, nici n-ai
bănui că este de undeva de la țară.” (F, 42, Dambovita)
“O dată, mergeam cu bicicleta, cu prietena mea printr-o pădure. Dintr-o poiana, de langa un mic
adapost, a tasnit un catel. Nu era mare dar în ochii mei părea o gura cu dinți, uriașă, cu picioare și blana
:). Prietena mea e relaxată în ceea ce privește cainii. A mers linistita mai departe. Eu m-am panicat. Nu
am mai știut sa pedalez. Cu ochii la caine nu am văzut ca mergem tot mai spre dreapta, pana cand am
căzut într-un șanț plin de rugi de mur. Cățelul, vazand-usi victima rapusa, a dat de doua ori din coada si
s-a întors. Peste 2 minute, cu pielea plina de spini si julituri iar cu orgoliul adanc rănit, pedalam de zor
sa o ajung din urma pe prietena mea.”Ce ai pățit?” ”Nimic?”:)” (M, 44 ani, urban, Brasov)
Eu am un magazin și din cauza ca hrănesc câinii de pe strada și de multe ori vin și dorm in
magazin, am pierdut foarte mulți clienți. Lucrul asta este bine pentru ca acei clienți care nu au
mai venit în magazin din cauza câinilor, sunt niște oameni negrii în suflet și eu nu vreau sa fiu
înconjurat de astfel de oameni. Și o întâmplare cu animale: am găsit pe calea ferată o cățea de
Dog Argentinian care era surdă. Am încercat sa ma împrietenesc cu ea și am urmărit-o timp de 3
luni jumate , pană a început sa aibe încredere în mine. Apoi i-am găsit o familie.” (M, 37 ani,
Dolj)
“Am luat un caine lovit pe DN1, l-am dus pentru eutanasiere, dar l-am salvat. Radiografii, operatii,
ingrijire, si s-a recuperat 95%. Ziua era foarte cuminte, il lasam si in casa, dar devenea foarte agitat cum
se innopta. Obișnuia să sară poarta și să mai hoinărească. După cateva luni cred ca a mancat ceva
(otrava de soareci, sau un soarece otravit) și nu l-am mai putut salva. Am suferit enorm, ptr ca ne
atașasem foarte tare de el.”(F, 53, Ilfov)
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Percepția nivelului de informare
Această secțiune prezintă rezultatele sondajului privind percepția nivelului de informare al
respondenților pe subiectul animalelor hoinare cu și fără stăpân. În cadrul acestei secțiuni
am urmărit să evaluăm în ce măsură consideră populația investigată că are cunoștințe și
este informată privitor la ceea ce trebuie să facă în anumite situații și cui să se adreseze. Un
procent mare dintre respondenți consideră că știu ce este de făcut în momentul când se
confruntă cu o mușcătură sau o zgârietură din partea unui animal hoinar. 76% dintre
persoanele incluse în eșantion declară că știu aceste aspecte în foarte mare și în mare
măsură și doar 9% declară că știu aceste lucruri în mică măsură sau deloc. Totodată, 62%
dintre respondenți consideră că știu cum trebuie să se comporte atunci când întâlnesc
animale hoinare cu sau fără stăpân, și un procent mic, de doar 9%, declară că știu ce ar
trebui să facă doar în mică măsură sau deloc.

Dintr persoanele incluse în eșantion, 46% cunosc oportunități de castrare/ sterilizare și
ajutor veterinar pentru animale hoinare la cabinete private, iar 33% cunosc astfel de
oportunități doar în mică măsură sau deloc (13%). Același tip de servicii oferite de ONG-uri
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sunt cunoscute de aproximativ același procent dintre respondenți, 44% le cunosc în foarte
mare și mare măsură. Pe de altă parte este interesant faptul că aceleași oportunități, dar
oferite de sistemul public, sunt cunoscute de un procent semnificativ mai mic, 30% - 23%
dintre respondenți menționează că nu cunosc deloc aceste oportunități în sistemul public,
iar 28% doar în mică măsură. În concluzie, populația investigată este mai mult la curent cu
serviciile de castrare/ sterilizare și ajutor veterinar pentru animale hoinare oferite de
cabinete private și ONG-uri, decât cu cele existente prin sistemul public.
În final, 42% dintre respondenți se simt informați și foarte informați despre efectele animalelor
hoinare asupra mediului înconjurător, iar un procent de 26% ne menționează că se simt
informați doar în mică măsură sau deloc cu privire la acest aspect (8%).

Percepții despre acțiuni de control și soluții
Am văzut în primele secțiuni ale raportului că o mare parte din populație percepe situația
animalelor hoinare ca o problemă. În această secțiune vom vedea în ce măsură populația
investigată este de acord cu anumite acțiuni de control, unele dintre acestea fiind foarte
controversate în spațiul public, sau cu promovarea anumitor măsuri și potențiale soluții.
Marea majoritate a respondenților sunt de acord cu castrarea sau sterilizarea prin
intermediul ONG-urilor specializate si a altor agenți privați (87% în mare și foarte mare
măsură), și de asemenea susțin aceeași acțiune de către instituții publice de stat (85%). Un
procent foarte mic de 2-3% nu sunt deloc de acord cu castrarea sau sterilizarea iar 3-4%
doar în mică măsură. La fel, marea majoritate sunt de acord cu adăpostirea animalelor
hoinare în adăposturi private (90% în mare și foarte mare măsură) și într-o măsură relativ
mai mică (81%) în adăposturi publice de stat. Un procent foarte mic de 1-3% nu sunt de
acord cu adăpostirea în adăposturi specializate.
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57% dintre respondenți sunt de acord în mare și foarte mare măsură cu hrănirea
animalelor hoinare în afara locuinței, și după cum s-a observat în secțiunile anterioare,
aceasta este și practicată de către majoritatea respondenților. 21% totuși declară că nu
sunt de acord sau sunt de acord doar într-o măsură mică cu această practică.

În ceea ce privește capturarea animalelor hoinare de către servicii specializate de
hingheri, 38% declară că sunt de acord în mare și foarte mare măsură, iar un procent egal,
tot de 38% declară că sunt în mică măsură de acord sau deloc (20% deloc). Doar 9% dintre
respondenți sunt de acord în mare și foarte măsură cu eutanasierea de către servicii
specializate, iar 11% ar fi de acord oarecum (varianta de mijloc ‘așa și așa’). Un procent
mare de 50% nu este de acord deloc, iar un procent de asemenea ridicat de 30% doar în
mică măsură.
Marea majoritate a persoanelor incluse în eșantion nu sunt de acord deloc (63-66% deloc) cu
vânătoarea sau împușcarea de către vânători (practici care sunt percepute ca fiind
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relativ același lucru) a animalelor hoinare în zona de pădure sau câmp, iar un procent
ridicat de 25-26% ar fi de acord doar în mică măsură. Doar un procent foarte mic, de 4-5%
se declară de acord în mare sau foarte mare măsură. Este interesant de remarcat că
populația respondentă din mediul rural se declară în mai mare măsură de acord cu
vânătoarea ca formă de control (corelații semnificative statistic la nivel p<0.05)1. Se observă
totuși per total că măsurile controversate nu sunt susținute de către o mare parte din
populația investigată, și un procent de circa 10% sunt indeciși, optând pentru valori de
mijloc. Trebuie să observăm și că în general, bărbații se declară în mai mare măsură de
acord cu acțiuni de control. Astfel, tind să fie de acord într-o mai mare măsură decât
femeile cu controlul prin castrare sau sterilizare, eutanasiere, sau vânătoare (aceasta este
indicat de corelații semnificative statistic la nivel p<0.01).

Cine este responsabil?
După cum se observă cu ușurință din graficul alăturat, cea mai mare parte din populația
investigată percepe faptul că fiecare dintre noi este în primul rând responsabil pentru a
rezolva problema animalelor hoinare (47%). Într-o proporție mai mică, 32% percep că
autoritățile locale, respectiv primăriile, ar fi principalele foruri care ar trebui să rezolve
problemele, iar 14% percep că autoritățile la nivel național ar avea această responsabilitate.
Doar 6% văd ONG-urile ca responsabile.

1

Aceasta nu înseamnă că populația din mediul rural susține vânătoarea, ci doar că își exprimă
acordul oarecum într-o măsură mai mare decât cei din urban, dar procentele pe rural rămân tot
scăzute, respectiv, doar 9% din populația rurală investigată își exprimă acordul, iar 10% sunt indeciși
alegând varianta de mijloc.
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Din răspunsurile la întrebările deschise se observă că o parte din respondenți consideră că
problema vine din relația defectuoasă om-animal, uneori privită ca fiind caracteristică
‘românului’ sau mediului rural. Implicit, se percepe faptul că soluționarea poate veni din
responsabilizarea individuală, prin 'educație'. O altă parte blamează lipsa de interes și
soluții eficiente din partea autorităților abilitate, care se consideră că ar trebui să acționeze
în ceea ce privește controlul animalelor de companie, preponderent prin sancționarea
abandonului, controlul și încurajarea castrărilor sau sterilizărilor.

Exemple de opinii privitor la probleme, cauze și soluții
“Trebuie făcut neapărat ceva în diminuarea abandonului. Sunt foarte multe animale abandonate și
majoritatea vin din mediul rural unde omul încă vede animalul ca pe un obiect!” (M, 37 ani, urban, județul
Dolj)
“Cred că este o situație complexă care necesită multă răbdare dar și fermitate din partea autorităților locale
precum și a organizațiilor specializate. Cred că este influențată direct și semnificativ de lipsa de educație a
populației generale, însă și de lipsa experților (sau a educației, de asemenea) în rândul autorităților.” (M, 40 ani,
urban, județul Cluj)
“Animalele hoinare nu sunt de vină și nu pică din cer. Sunt rezultatul nesimțirii umane.” (F, 49 ani,
București)
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“Cred că autoritățile nu doresc rezolvarea acestei probleme. Se cheltuie foarte mulți bani, însă fără rost. Ne
învârtim în jurul cozii (nu câinii), iar problema rămâne; la fel și banii, de cheltuit. De când m-am mutat într-un sat
cu oameni needucați, până m-am trezit să castrez tot ce prind, am adunat o mică haită în curte și am reușit cu greu
să găsesc pentru câțiva stăpâni responsabili. Sterilizarea costă mai puțin și nu lasă traume. Traiul în adăpost sau pe
drum nu merită trăit. De aceea sunt de acord cu eutanasierea.” (F, 45 ani, rural, județul Sibiu)
“Este o problemă pentru ambele părți implicate: cetățenii și animalele. Din punctul meu de vedere, în
special în rândul câinilor, aceștia sunt mai agresivi, iar în cazul în care omul nu știe cum să se comporte,
pot apărea situații neplăcute. Personal, nu am întâlnit cazuri de oameni agresați de pisici hoinare. În ceea
ce privește animalele, acestea merită un adăpost, căldură, hrană și iubire.” (F, 25 ani, urban, Brașov)
“Totul pleacă de la lipsa educației și perpetuarea concepțiilor învechite și greșite cu privire la deținerea unui
animal domestic. "Trebuie să facă măcar o dată pui", "trebuie să se bucure de bărbăția lui/să fie mamă", "așa a
lăsat Dumnezeu", "dacă sterilizez/castrez câinele nu mai apară curtea și pisica nu mai prinde șoareci", "dacă
sterilizez/castrez animalul se îngrașă", "trebuie să se bucure de libertatea lui", "e deștept, știe să se întoarcă acasă"
sunt doar câteva din concepțiile greșite care trec din generație în generație și din nefericire sunt unii medici
veterinari care încă oferă astfel de recomandări... Sper ca oamenii să înțeleagă că animalele "maidaneze" apar din
lipsa de responsabilitate a celor care nu respectă legea.” (F, 31 ani, urban, Brașov)

“Ce sa facă autoritățile.. Să captureze animalele hoinare vii/moarte (prin vânătoare dacă sunt
agresive), să amendeze proprietarii dacă animalele nu sunt microcipate, sa confiște animalele și în
funcție de posibilități, fie cazați temporar in adăpost, de unde, în funcție de densitatea regională a
animalelor hoinare, vor fi eutanasiate dacă e densitate mare, sau ținute spre adoptie o perioada,
sterilizate înainte de a fi date spre adopție, iar restul eutanasiate” (M, 26 ani, județul Timis)
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Situația animalelor domestice cu stăpân
responsabil
Problematica animalelor de companie, domestice cu stăpân responsabil, este evident
strâns legată de problematica animalelor hoinare. În acest sens, am inclus în studiu o serie
de întrebări referitoare la animalele de companie, domestice cu stăpân responsabil. Analiza
acestor variabile o vom detalia în secțiunile următoare.
Rezultatele arată că mai mult de jumătate dintre respondenți au în gospodărie câini (54%)
și pisici (55%). Per total s-a declarat un număr mediu de 2 câini și 3 pisici pe gospodărie,
calculat doar din efectivul celor care le îngrijesc în gospodărie. Dintre cei care declară că nu
au câine sau pisică în prezent, o mare parte au avut animale domestice în trecut (53% au
avut pisici în trecut și 60% au avut câini). Așadar, o mare parte din populația investigată
este în măsură să aibă o opinie informată și bazată pe experiență concretă în ceea ce
privește problematica animalelor domestice de companie, fie câini, fie pisici.

De unde provin animalele de companie ale respondenților? Majoritatea animalelor de
companie deținute în prezent sau în trecut de către respondenți provin sau au provenit ‘de
pe stradă’ prin adopție directă (54%), Acest rezultat ne indică faptul că populația investigată
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are o atitudine pozitivă față de animale hoinare și este înclinată să înțeleagă și să se implice
direct prin acțiuni proprii responsabile în soluționarea problemei abandonului. De
asemenea, un procent semnificativ dintre respondenți a adoptat animalul sau animalele de
companie de la prieteni sau cunoștințe (38%). Un procent de 15% au cumpărat animalele,
iar 8% au adoptat de la adăposturi specializate, fie gestionate privat sau de un ONG (5%),
fie de la un adăpost public (3%).

Am analizat de asemenea situația animalelor de companie printr-un set de 16 întrebări
referitoare la comportament și practici (a se vedea graficul următor). Astfel, am analizat o
serie de practici de îngrijire (hrănire, îngrijire blană, etc.), pentru a vedea câtă atenție și grijă
acordă stăpânii animalelor lor. Dintre respondenți, 59% declară că țin de obicei animalele
de companie în casă, iar 39% le țin afară. Un procent destul de ridicat, 30%, își mai lasă
animalele libere ‘pe afară’, probabil aici fiind vorba în majoritate despre pisici, deși pentru
acest set de întrebări studiul nostru nu a făcut diferența explicită între specii. Marea
majoritate (83%) declară că achiziționează mâncare specială pentru animalele lor de
companie, și doar 36% le hrănesc frecvent cu resturi din gospodărie. 72% dintre
respondenți declară că le îngrijesc periodic blana și unghiile, iar 29% chiar declară că își duc
animalele la centre specializate de îngrijire (de exemplu pentru servicii de tip ‘coafor canin’).
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O mare parte apelează la servicii veterinare. 81% declară că își duc animalele periodic la
veterinar pentru vaccinuri și tratamente. 67% au dus animalele la veterinar pentru
castrare/sterilizare. Iar 51% le-au dus la veterinar pentru montare de microcip. Este
important de menționat aici că un procent de 66% dintre stăpânii de câini din eșantionul
obținut au montat microcipuri câinilor, ceea ce (invers) înseamnă că există și un procent de
33% care nu au făcut acest demers.
Am adresat și o serie de întrebări privitor la ce fac stăpânii atunci când pleacă din localitate.
Aici, 83% dintre persoanele participante la sondaj declară că lasă animalele în grija familiei
și prietenilor. Un procent destul de ridicat, 18% lasă animalele singure în casă în aceste
situații, iar un procent de 11% le duc la centre specializate de tip ‘pensiune’ pentru animale.
În concluzie, se observă că o mare parte din populația eșantionului obținut manifestă un
nivel ridicat de grijă și atenție față de animalele de companie pe care le îngrijesc. Un număr
substanțial de respondenți ne declară că apelează la servicii specializate care implică
costuri de îngrijire crescute (de exemplu coafor pentru animale sau pensiune pe perioada
concediilor). Totodată se observă că populația investigată conștientizează în mare măsură
nevoia de intervenții veterinare și se simte responsabilă pentru tratarea medicală,
vaccinarea și castrarea sau sterilizarea animalelor. În acest caz este necesară și o anumită
precauție în interpretarea datelor obținute, deoarece nivelul de dezirabilitate socială al
răspunsurilor de tip ‘sunt responsabil/ă, am grijă de animal’ este foarte mare, și astfel se
poate întâlni un bias.
Setul de întrebări privind comportamentul sau practicile față de animalele de companie din
gospodărie, a inclus și o serie de variabile referitoare la comportamente sau practici de tip
negativ, controversate și indezirabile social, respectiv cele de abandon și ucidere. Un
procent foarte mic dintre respondenți declară astfel de practici. 4% declară că au
abandonat puii, deoarece erau prea mulți, iar 3% declară că au abandonat câteva animale
pentru că nu le-au mai putut îngriji. Un procent asemănător, de doar 3%, declară că au

40

omorât pui nedoriți născuți în gospodăria lor de alte animale adulte. Este interesant faptul
că acești respondenți declară practicile, în ciuda indezirabilității lor sociale de nivel ridicat.
Un alt set de întrebări s-a referit tot la problematica abandonului animalelor de companie,
care este un subiect delicat dar de foarte mare importanță pentru înțelegerea fenomenului
animalelor hoinare. Am examinat în ce măsură respondenții ar fi ipotetic de acord cu
abandonul în situații motivate diferit. Această variabilă are un efect de indezirabilitate mai
scăzut, în sensul că nu întreabă direct respondentul despre acțiunile acestuia, așa cum este
cazul întrebărilor din setul anterior, însă măsoară indirect atitudinea față de abandon și
implicit nivelul de acceptare al acestei practici.

Datele ne arată că majoritatea populației investigate consideră că abandonul nu se
justifică în nici o circumstanță. Cele mai mari procente de răspuns conform cărora
abandonul nu se justifică deloc se înregistrează pentru situațiile în care animalul este
bătrân (64%) sau bolnav (61%). Totuși se observă o rată mai ridicată de tolerare a
abandonului în cazurile în care animalul devine agresiv, în acest caz 22% dintre respondenți
declară că în această situație abandonul se justifică în mare și foarte mare măsură. În cazul

41

în care un membru al gospodăriei dezvoltă o alergie sau o afecțiune cauzată de animale,
21% dintre respondenți consideră că abandonul s-ar justifica în mare și foarte mare
măsură. În plus, 18% declară justificat abandonul în situația în care familia nu are timpul
necesar îngrijirii animalului, iar 15% răspund că este justificat atunci când familia nu are
mijloacele necesare pentru întreținerea acestuia, sau când animalul se comportă anormal.

În concluzia acestei secțiuni, se poate spune că stăpânii de animale de companie sunt o
majoritate în eșantionul obținut, și aceștia în mare parte declară comportamente pozitive,
de îngrijire adecvată și responsabilă pentru animalele lor, acestea fiind practici care uneori
pot implica și costuri ridicate pentru servicii specializate. Practicile care privesc animalele
domestice de companie reflectă opinii și comportamente care se pot răsfrânge și asupra
opiniilor despre animalele hoinare. Practicile de la nivelul gospodăriilor stau de asemenea
și la baza înmulțirii animalelor hoinare, prin abandon sau neglijență. Desigur, un chestionar
online nu este instrumentul cel mai în măsură să surprindă practica reală a abandonului și
amplitudinea acestui fenomen. Este interesant de remarcat faptul că datele noastre
reflectă un procent mic de respondenți care totuși declară că au abandonat animale, și de
asemenea un procent semnificativ de 15-20% care declară că abandonul ar fi justificat în
anumite situații.
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Concluzii
Numărul foarte mare de animale hoinare cu sau fără stăpân, în special câini și pisici, este
pentru România o problemă foarte serioasă, cu care alte țări europene nu se confruntă la
același nivel, în România existând nevoia urgentă de soluții și acțiune. Acest studiu poate fi
un punct de pornire pentru a înțelege mai bine percepțiile, atitudinile și practicile unui
segment de populație din România.2
Rezultatele studiului indică faptul ca animalele hoinare sunt o realitate zilnică pentru
majoritatea respondenților, iar aceștia sunt sensibili la situația precară a acestora,
exprimând sentimente de compasiune și grijă. Astfel, 40% dintre respondenți declară că
există foarte mulți câini hoinari în zona în care locuiesc, iar 45% că există foarte multe pisici
hoinare, iar un procent de asemenea semnificativ indică prezența a 'câteva' pisici și 'câțiva'
câini, ceea ce se cumulează într-o prezență numeroasă și constantă pentru toate zonele de
locuire. Ca o concluzie generală se poate spune că răspunsurile obținute reflectă o
atitudine pozitivă față de animalele hoinare a majorității populației investigate, care se
manifestă și printr-o rată ridicată de comportamente concrete de ajutor și îngrijire a
acestor animale (oferirea de hrană, apă, amenajare de adăposturi în afara locuinței, îngrijiri
medicale, etc). Există percepții negative răspândite conform cărora animalele hoinare sunt
mai murdare, purtătoare de boli, sunt o sursă de infecții și paraziți, dar aceste caracteristici
invită la sentimente de milă și în anumite situații generează preocuparea și grija
respondenților pentru bunăstarea animalelor.
Deși majoritatea respondenților sunt circumspecți în ceea ce privește gradul de
responsabilitate a populației în genere, iar răspunsurile la întrebările deschise reflectă
2

Este foarte important să reținem faptul că rezultatele trebuie interpretate cu precauție. Ele nu sunt
reprezentative pentru întreaga populație, aceasta nefiind posibil de realizat prin intermediul unui
chestionar online, care are anumite limite. După cum am explicat în secțiunea dedicată
metodologiei, deși sunt acoperite toate categoriile demografice și am inclus zone geografice și
rezidențiale variate, eșantionul obținut prezintă o serie de caracteristici specifice.
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faptul ca o mare parte cred că există o problemă la nivelul indivizilor (de tip neglijență,
nepăsare, lipsă de empatie), datele acestui studiu ne arată că populația nu este
nepăsătoare, și nu este nicidecum lipsită de empatie. Din contră, majoritatea celor incluși în
eșantion alocă resurse de timp, hrană și financiare pentru îngrijirea animalelor hoinare, și
nu în ultimul rând adoptă o parte dintre acestea. Astfel, 30% dintre persoanele din
eșantionul obținut hrănesc animale hoinare deseori, iar 50% uneori. 43% declară că au
adoptat un câine hoinar, iar dintre aceștia, jumătate, respectiv 22%, au adoptat nu doar o
dată, ci de câteva ori. În plus, 52% declară că au adoptat o pisică hoinară, iar dintre aceștia
mai mult de jumătate, 32%, au adoptat nu doar o dată, ci de câteva ori.
Un aspect interesant este faptul că respondenții sunt mai puțin informați în ceea ce
privește comportamentul animalelor hoinare în zonele de pădure sau câmp, fiind mai
familiarizați cu animalele hoinare rezidente în zona intravilană (un efect posibil al
caracteristicilor eșantionului obtinut, cu populație în mare parte urbană). Astfel, observăm
că sălbăticirea animalelor hoinare nu este foarte bine înțeleasă, precum nici impactul
asupra altor specii, care poate avea efecte complexe asupra ecosistemelor și mediului
înconjurător. Rezultatele ne indică faptul că un procent de circa 30% consideră că animalele
hoinare provoacă daune biodiversității în mare și foarte mare măsură (mâncând ouă de
păsări, animale mici, etc), respectiv 31% în ceea ce privește câinii și 26% în ceea ce privește
pisicile. Totodată, un procent mai ridicat, de circa 45%, nu percepe deloc aceste daune sau
percepe că se întâmplă în mică măsură (51% în cazul pisicilor și 42% în cazul câinilor). Se
observă că populația din mediul rural este relativ mai informată cu privire la acest aspect,
percepând în mai mare măsură daunele aduse de câini altor specii și declarându-se mai
bine informați. Având în vedere rezultatele pe aceasta dimensiune, pentru campaniile de
informare, comunicare și advocacy se recomandă acordarea unei atenții sporite temei
impactului asupra biodiversității și mediului înconjurător, care în prezent se dovedesc a fi
mai puțin înțelese.
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În cazul animalelor domestice crescute în gospodărie, concluziile indică un nivel ridicat de
grijă și atenție. Astfel, procente importante dintre respondenți își tratează animalele de
companie cu responsabilitate, le asigură hrană adecvată și condiții bune de adăpost,
îngrijiri medicale și chiar servicii specifice, costisitoare, precum accesul la un coafor canin
sau găzduirea într-o pensiune specializată în caz de nevoie.
Un procent foarte mic dintre respondenți (de 3-4%) declară că au abandonat animale sau
pui de animale de companie, însă un procent mai ridicat de 22% și respectiv 21% declară că
ar fi justificat abandonul în cazul în care animalul devine agresiv sau în cazul în care
stăpânii dezvoltă alergii la animale. În acest sens și coroborat cu rezultatele privind nivelul
de informare a populației, o posibilă direcție de acțiune ar fi derularea de campanii de
informare privind posibilitățile de îngrijire a unui animal atunci când acesta nu mai poate fi
păstrat în gospodărie, din diverse motive.
Atunci când ne referim la acțiuni și soluții de control, datele reflectă susținere din partea
majorității populației respondente pentru acțiuni de castrare sau sterilizare a animalelor
hoinare, precum și pentru adăpostirea acestora în adăposturi specializate. O parte mai
mică este de acord cu capturarea acestora de către servicii de hingheri, iar doar un mic
procent ar fi de acord cu eutanasierea sau vânătoarea ca metode de control.
În final, un aspect esențial este cel al responsabilității de acțiune în privința îngrijirii
animalelor hoinare cu și fără stăpân. Studiul relevă un nivel foarte ridicat de conștientizare
a unei responsabilități generale, a “fiecăruia dintre noi” în această privință. Astfel, inițiatorii
unor politici publice sau acțiuni concrete pentru sprijinirea și îngrijirea animalelor hoinare
pot avea în vedere implicare publicului pe scară mai largă.
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