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Porumbelul urban populează, ca animal de companie domesticit, care trăiește sălbatic, în 
număr variabil orașele germane. S-a adaptat într-un mod flexibil, în special la aglomerările 
din centrul orașului cu diversele lor surse de hrană și, în conformitate cu biologia lor ca așa-
numiți cuibăritori de stânci, și în ceea ce privește locurile de reproducere la structura clădirii 
urbane. 
 
Pentru o parte din populație prezența porumbelului în peisajul urban este o latură binevenită a 
naturii în structura de beton adesea sterilă a orașului, pentru alții, din cauza deranjului 
perceput subiectiv, este o problemă. Municipalitățile, nu de puține ori sub presiunea 
cetățenilor supărați, a oamenilor de afaceri, a reprezentanților instituțiilor publice și a 
companiilor locale specializate în respingerea animalelor, toți cerând soluții rapide și vizibile, 
sunt mai predispuse să se teamă de costurile oricăror măsuri și de dificultățile de a mulțumi 
grupurile de interese aflate în conflict. 

 
„Problema porumbeilor urbani” este semnificativă din două puncte de vedere: pe de o parte, este 
problema de zi cu zi a porumbelului, care trebuie să supraviețuiască ca animal de companie domesticit 
în oraș în condiții care sunt inadecvate speciei și în neconcordanță cu normele de protecție a 
animalelor și, pe de altă parte, problema municipiului, de a trata porumbeii în concordanță cu legislația 
de protecție a animalelor și în același timp de a reduce pe cât posibil poluarea și neplăcerile cauzate 
de aceștia. 

 
Înainte de începutul secolului, era încă regulă decimarea populațiilor de porumbei prin diferite 
măsuri de sacrificare, astăzi astfel de metode sunt inadmisibile din cauza reglementărilor 
privind protecția animalelor (vezi Anexa A3) și s-au dovedit, de asemenea, a fi mijloace 
ineficiente de rezolvare a problemei porumbeilor urbani. 

 
Prin urmare, pe lângă interdicția de hrănire, multe municipalități au lansat și programe de 
control al porumbeilor care să respecte normele de protecție a  animalelor, cu scopul de a 
regla populația de porumbei la un nivel acceptabil pentru oraș și de a dezamorsa situația 
conflictuală cu porumbeii. În aceste concepte, grupuri mari de porumbei sunt așezate în 
porumbare supravegheate, deschise, prevăzute cu hrană și locuri de reproducere adecvate, 
iar succesul reproducerii este limitat prin schimbarea ouălor cu ouă false (după așa-numitul 
„model Augsburg”). . 

 
Cu toate acestea, conceptele municipale și implementarea lor practică arată de obicei încă o 
serie de neajunsuri. De exemplu, adesea există lipsa de finanțare garantată pe termen lung, 
lipsa locațiilor adecvate pentru porumbarele necesare sau dificultăți în coordonarea pentru 
implementarea unui management efectiv al porumbeilor în oraș. 

 
Pentru a eficientiza proiectele actuale sau nou planificate (de la început) și pentru a evita 
evoluțiile nedorite, am realizat prezentul ghid conceptual pentru gestionarea eficientă a 
porumbeilor, care respectă normele de protecție a animalelor, care se bazează pe experiențe 
anterioare și are scopul de a permite evoluții  realiste în practică.
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și cauzele acesteia 
 

 

Pentru cetățean Pentru porumbel 

• Poluarea 
• Deranjul 
• Costurile 
• Frica de afectare a 

sănătății 

• Zone de reproducere neglijate, necurățate 

• Lipsa hranei și malnutriție 

• Riscuri de deces și de rănire la căutarea de 
hrană 

• Boli și paraziți 

• Victime ale metodelor de alungare, 
neconforme cu legile de protecție a 
animalelor  

• Victime ale cruzimii față de animale 
 
 

Porumbeii urbani sunt animale de companie domesticite 

 

 

Un grup de porumbei urbani la Gara de Sud  
Frankfurt. Variantele de culoare evidente sunt 
caracteristici ale domesticirii. 

 

 

 

Lipsă comportament 
primar care 
contribuie la igiena 
cuibului 

Condiții de 
igienă 
proaste  

 

 
Factori de stres (dependenți de densitate) sub 
formă de boli, paraziți 
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Prezentarea unui concept municipal general 
Următorul concept se bazează pe așa-numitul „Model Augsburg”, care de mai bine de două decenii 
servește unui număr de orașe din Germania ca bază și orientare pentru măsurile în contextul 
managementului porumbeilor. Conceptul de control al reproducerii a fost dezvoltat de către Grupul de 
Lucru Federal Porumbeii Urbani afiliat cu Asociația Federală a Oamenilor pentru Drepturile Animalelor. 
A devenit cunoscut sub numele de „Modelul Augsburg” sau „Modelul Aachen” deoarece acestea au 
fost primele orașe care au implementat conceptul. 

 
Un management de succes al porumbeilor de oraș constă într-o multitudine de măsuri. Ar 
trebui să fie întotdeauna înțeles și aplicat ca un concept general. Chiar dacă există motive 
pentru care nu toate măsurile pot fi implementate în același timp, obiectivul ar trebui să fie 
implementarea la timp a conceptului general. Restricționând la doar câteva măsuri parțiale 
sau singulare, este de așteptat să se poată obține doar succese limitate. 

 
 

Obiectivele conceptului general 
 

1. Reducerea poluării cauzate de porumbeii urbani 
2. Reducerea nemulțumirii populației 
3. Reglementarea populației de porumbei 
4. Îngrijirea și ocrotirea porumbeilor urbani 
5. Educația populației 

 
 

Condiții-cadru ale conceptului general 
 

Planificarea din timp și cât mai precisă posibil: 
• Pentru aceasta, cel mai bine este să fie numită o persoană specială care să conducă 

și să coordoneze managementul porumbeilor urbani (în viitor) și care va servi ca 
persoană de contact. 

• Întâlniri cu cei implicați și interesați (oficiu de ordine publică, direcția sanitar-veterinară, 
activiștii pentru drepturile animalelor, pompieri, căile ferate, biroul pentru spații verzi, 
compania de eliminare a deșeurilor) pentru a verifica și clarifica disponibilitatea generală de 
a colabora într-un astfel de proiect. 

• Analiza problemelor din oraș: Identificarea punctelor ”fierbinți” (locuri în care se adună 
mulți porumbei sau locuri cu potențial ridicat de conflict), identificarea locurilor de 
reproducere, determinarea cât mai precisă a sub-populațiilor și a populației totale, 
identificarea surselor mari de hrană/apă, analizarea reclamațiilor frecvente de la cetățeni. 

• Obținerea de expertize dacă există neclarități. * 
• Efectuarea planificării resurselor pe termen lung (materiale și de personal). 

 
Alte cerințe pentru un concept de succes: 
• Orașul este principala forță motrice din spatele proiectului. Ar trebui să fie capabil din punct 

de vedere financiar și al personalului să conducă proiectul pe termen lung și, dacă este 
necesar, să compenseze pierderea altor participanți (de exemplu, voluntari). 

• Cooperare strânsă între toți actorii și instituțiile implicate, în special clarificarea 
responsabilităților. 

 
 

* Menschen für Tierrechte - Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. 
Mühlenstr. 7a, 40699 Erkrath, info@tierrechte.de, Tel.: 0211 - 22 08 56 48 
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• Analiza continuă a situației problemei și a strategiei de implementare de către cei implicați 
(de exemplu, „masă rotundă” regulată). 

• Informarea despre concept pe site-urile orașului și ale autorităților. 
• Cooptarea mass-media (presă locală, TV, radio, social media) pentru a educa populația și 

pentru a face cunoscut conceptul. De asemenea, cetățenilor li se poate cere sprijin pentru 
acest concept și pot fi sfătuiți cui (cărui punct de contact) se pot adresa în cazul unor 
probleme cu porumbeii. 

• Identificarea punctelor de contact/posibilităților de cazare pentru îngrijirea (pe termen lung) a 
porumbeilor tineri găsiți sau a animalelor din locurile de reproducere desființate, precum și a 
animalelor rănite etc. Stabilirea modalităților eficiente și neconsumatoare de timp pentru 
îngrijirea și predarea porumbeilor găsiți. 

• Identificarea în mod regulat a locațiilor de reproducere sălbatice și închiderea lor dacă este 
posibil. 

• Verificarea și extinderea, respectiv consolidarea drepturilor comunale de intervenție 
pentru desființarea locațiilor de reproducere sălbatice (de exemplu, pentru proprietarii 
privați). Orientare către modele din alte orașe (de exemplu, Ordonanța din Turingia 
privind autoritățile de reglementare, secțiunea 44, Ordonanța de apărare a pericolelor a 
orașului Speyer, secțiunea 4). 

 
 

Statutul juridic al porumbelului - consecințe pentru măsurile de control al 
populației 

 
Conform § 4 paragraful 1 clauza 1 BArtSchV, porumbeii urbani se numără printre animalele 
sălbatice (vertebrate) care se bucură de un statut general de protecție și nu sunt supuși legii 
vânătorii conform § 2 BJagdG. În conformitate cu aceste și alte prevederi ale Legii privind 
protecția animalelor (cf. §§ 1, 13, 17) nu pot fi prinși sau urmăriți cu capcane, plase sau în orice 
alt mod cu rezultatul uciderii, rănirii sau în orice alt scop. 
Pentru mai multe informații despre statutul juridic al porumbelului, vezi Anexa (A3). 

 
 

 

Porumbare supravegheate 
Conceptul se bazează pe porumbare supravegheate în care se stabilesc porumbeii urbani. 
Acolo sunt îngrijiți profesional și în conformitate cu normele de protecție a animalelor. 

 
Porumbarele supravegheate îndeplinesc mai multe sarcini: 
• Fiind aprovizionate cu hrană și apă, animalele sunt legate de porumbar și își petrec cea 

mai mare parte a zilei acolo. 
• Își depozitează în principal excrementele în porumbar, de unde sunt eliminate în mod regulat. 
• Animalele nu sunt forțate să rămână în afara porumbarului pentru o perioadă lungă de timp, de 

ex. să caute hrană în zonele pietonale sau la/în magazine. Acest lucru reduce deranjul în 
rândul oamenilor și poluarea din oraș. 

• Eliminarea fecalelor lichide caracteristice înfometării care sunt mai greu de curățat. 
• Hrănirea animalelor le face mai sănătoase și mai rezistente la boli. 
• O astfel de îngrijire corespunde scopului statului de „protecție a animalelor” ancorat în Legea 

fundamentală a Germaniei, numită ”Grundgesetz”. 
• Ouăle porumbeilor sunt schimbate cu ouă false pentru a regla populația pe termen lung. 
• Bunăstarea animalelor poate fi asigurată prin controale periodice de către un medic 

veterinar și prin îngrijirea rapidă a animalelor rănite. 
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 Vedere interioară a porumbarelor supravegheate 

 
 
 

Ce trebuie luat în considerare atunci când amenajați porumbare supravegheate: 
• O acoperire pe cât posibil la nivelul întregului oraș, cu porumbare supravegheate în punctele 

”fierbinți” pentru porumbei. 
• Căutare accelerată a unei locații de către oraș și alte părți implicate. 
• Îngrijirea de încredere a porumbarelor de către personal competent și plătit (este binevenit 

și ajutorul voluntarilor dedicați). 
• Înregistrarea și documentarea sistematică a schimbului de ouă pe tot parcursul anului, 

precum și o estimare a cantității de excremente de porumbei eliminate din fiecare porumbar 
pe an. 

• Locațiile pentru porumbarele supravegheate trebuie să fie cât mai ușor accesibile pentru 
supraveghetori și să aibă racord la apă. 

• Furnizor de furaje și companie de eliminare a deșeurilor de încredere. 
• În anumite circumstanțe, porumbarul trebuie protejat și împotriva vandalismului. 
• Dimensiunea porumbarului trebuie să poată găzdui întreaga populație a unui punct focal și 

să aibă o capacitate suplimentară pentru orice porumbei care pot veni ulterior. 
• Locațiile de reproducere sălbatice din vecinătatea porumbarului trebuie să fie închise, 

dacă este posibil, într-o manieră profesionistă și în concordanță cu normele de protecție 
a animalelor. 

• Ar trebui să fie posibilă închiderea porumbarului din exterior folosind un mecanism de blocare 
(de ex. o clapă) pentru a preveni porumbeii să părăsească porumbarul dacă este necesar.
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Tipuri de porumbare 
 

Există mai multe modalități de a integra porumbeii în oraș. În funcție de locația dată și de 
posibilitățile financiare, se pun în discuție diferite opțiuni. Practic, așa-numitele turnuri de 
porumbei nu sunt recomandabile. Acestea sunt foarte scumpe și greu de îngrijit. În plus, 
capacitatea lor este de obicei prea mică, ceea ce duce rapid la supraaglomerare. Cu toate 
acestea, ele pot fi o completare pentru alte tipuri de porumbare. Experiența a arătat că tipurile 
de porumbare la înălțimi mari (de exemplu, în poduri) sunt de obicei mai acceptate de porumbei 
decât porumbarele mai apropiate de nivelul solului. 

 
Toate tipurile de porumbare au avantaje și dezavantaje: 

 

Tip de porumbar Avantaje Dezavantaje 

Porumbar de interior 
(de ex. mansarde) 

• Ușor accesibil personalului 
• De obicei cu conexiune la 

apă și electricitate 
• Spațiu pentru depozitarea 

furajelor și echipamentelor 
de curățare în anticameră 

• Evitarea accesului 
persoanelor neautorizate 

• Găsirea cu dificultate a 
locației 

Porumbar pe suprafețe 
exterioare (de ex. 
acoperișuri, terase, zone 
urbane nefolosite) 

• Vezi porumbarele de 
interior, dar găsirea 
locației este mai flexibilă și 
puțin mai ușoară decât 
pentru interior 

• Mai scumpe decât 
cele de interior 

• Poate fi necesar să 
se țină cont de 
statica 

• Risc de vandalizare 
• Posibil fără electricitate și 

apă 

Turnul pentru porumbei cu 
scară exterioară sau 
interioară 

• Găsirea locației 
este mai facilă 

• Poate înfrumuseța 
peisajul urban 

• Risc de vandalizare 
• De obicei, fără încăpere de 

depozitare, fără conexiune 
la electricitate și apă 

• Cele cu scară exterioară 
sunt foarte greoi de folosit 
pentru supraveghetor 

• Capacitate relativ scăzută 
• De obicei foarte scump 

Remorcă sau container • Flexibil ca locație, prin 
urmare găsirea locației  
este mai facilă 

• Poate fi achiziționat ieftin 

• Risc de vandalizare 

• În mare parte fără 
electricitate și fără 
conexiune la apă 
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Celule de cuibărit și locuri de odihnă 
 

În funcție de populație, trebuie să existe suficiente celule de cuibărit și locuri de odihnă. 
Locurile de odihnă pot fi scânduri, scânduri triunghiulare, stinghii și blocuri de scaune. 
În celulele de cuibărit  pot fi amplasate boluri de cuib de ex. din carton. Bolurile de cuib nu 
trebuie să fie netede în interior. Ca material de cuib pot fi furnizate tulpini de tutun (pe lângă 
paie, de exemplu), ceea ce ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra igienei cuibului. Există 
diferite moduri de a construi celule de cuibărit pentru porumbeii de oraș (pe un zid existent). 

 
Se recomandă de exemplu următoarele variante: 

 
A) A) „Raft” cu pereții laterali proeminenți 
Pereții laterali dintre celulele de cuibărit ies în 
față cu aproximativ 10 cm, astfel încât porumbeii 
să nu se vadă atât de bine. Acest lucru reduce 
confruntările agresive și este mai dificil pentru 
păsările dominante să revendice mai multe 
celule de cuibărit. Această variantă permite cel 
mai mare număr de locuri de reproducere pe o 
suprafață limitată (perete), dar poate duce la mai 
multă neliniște în pod decât varianta B). 
Dimensiunea celulelor individuale ar trebui să fie 
de aproximativ 35 cm x 35 cm x 35 cm. 
B)  

 
 
 
 
 
 
 

B) Celule de cuibărit cu o jumătate întunecată 
Această formă de celulă de cuibărit se 
apropie cel mai mult de natura 
porumbelului orașului ca fost cuibăritor 
de stânci și este acceptată cu bucurie 
de ei. Dacă capacul este vopsit în culori 
diferite, porumbeii își pot găsi și mai 
ușor locurile de reproducere. 
Dimensiunile unei celule cuib trebuie să 
fie de cel puțin 40 cm (lățime) x 35 cm 
(adâncime) x 35 cm (înălțime). Pe lângă 
ansamblul cu cuiburi trebuie să existe 
suficient spațiu pentru ca porumbeii să 
poată ateriza. 

 

 
 
 
 
Plăcile care întunecă celulele individuale de cuib pot fi 
deschise pentru curățare cu ajutorul unei pârghii 
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Pardoseli 
 

Există diferite experiențe cu așternutul din porumbare. Nu este absolut necesar să amenajați 
un porumbar de oraș cu așternut. Fecalele și furajele rămase pot fi îndepărtate cu o racletă 
pentru podea. Dacă nu există așternut, pot fi observate mai ușor eventualele modificări în 
fecale. Așternutul poate absorbi umezeala, dar nu trebuie să facă praf sau să fie ușor agitat 
de porumbei la aterizare. Un așternut precum așternutul de nisip sau cânepă este posibil, dar 
un factor de cost. Pe lângă prețul materialului, trebuie să se țină seama și de volumul crescut 
de eliminare și timpul suplimentar necesar. 

 
Folii de unică folosință (prinse pe podea cu bandă adezivă) sunt de asemenea folosite 
ocazional. Ele pot fi eliminate cu fecalele relativ ușor și apoi înlocuite. În scopul dezinfectării, 
podeaua și alte suprafețe din lemn ale porumbarului pot fi tratate în mod regulat cu un strat 
subțire de var sau pământ de diatomee. 

 
 

Îmbrăcăminte de protecție 
 

La curățarea porumbarului se pot purta mănuși de unică folosință și îmbrăcăminte de protecție, 
în funcție de situație. Este esențial să purtați o mască de față pentru protejare împotriva prafului 
fin (cel puțin FFP2), deoarece praful fin inhalat (acut sau pe termen lung) poate duce la alveolită 
(„plămâni de pasăre”), o inflamație a țesutului pulmonar cauzată de alergii. 

 
 

Hrana pentru porumbei și hrănirea 
 

O hrană bună pentru porumbei conține un număr mare de 
semințe. Amestecurile de furaje gata preparate conțin de 
ex. porumb, mazăre, grâu, orz, milo, dari, măzăriche, mei, 
șofrănel, soia, ovăz, rapiță, semințe de in, linte și semințe 
de floarea soarelui. De asemenea, puteți amesteca hrana 
singur sau o puteți ”lungi” cu porumb și grâu. Pe lângă 
hrană, porumbeii ar trebui să aibă întotdeauna la dispoziție 
apă proaspătă și grit. O doză suplimentară de vitamine 
poate fi utilă. 

 

Un porumbel urban adult are nevoie de aproximativ 35 g 
de hrană pe zi.  În mod ideal, aceștia sunt hrăniți zilnic, 

 
Hrană adecvată bazată pe cereale 

deoarece acest lucru înseamnă că porumbeii care trăiesc în porumbar consumă hrana direct, 
reducând riscul ca porumbeii din afara porumbarului să caute porumbarul doar ca sursă de 
hrană (ceea ce, mai ales dacă  capacitatea este redusă, duce la o concentrare nedorită de 
porumbei sau la depunerea in afara porumbarului). 
 
În practică, hrănirea zilnică la un număr mare de porumbare este cu greu posibilă. Dacă se 
hrănește de ex. de două ori pe săptămână, trebuie avut grijă ca în apropierea porumbarului 
să nu se formeze depuneri de ouă în locații sălbatice (dacă este necesar cu ajutorul 
descurajării adecvate).
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Consumul de hrană trebuie controlat și, dacă este necesar, ajustat în consecință. Dacă 
animalele care locuiesc în porumbar sunt inelate, este mai ușor să se determine dacă și câți 
porumbei care nu aparțin de porumbar vizitează porumbarul. În plus, este mai ușor să 
investighezi dacă și unde în oraș se află porumbeii inelați în afara porumbarului. Cu toate 
acestea, inelarea nu este absolut necesară pentru succesul conceptului. 

 
Porumbeii care trăiesc în afara porumbarelor supravegheate pot fi hrăniți, dacă reproducerea 
lor este controlată, de ex. prin locuri de cuibărit supravegheate sau prin sterilizare (vezi p. 9). 
Hrănirea regulată în afara porumbarelor ar trebui, totuși, să aibă loc numai în locuri selectate, 
unde concentrarea și șederea prelungită a animalelor nu determină un deranj pentru 
rezidenți. 

 
 

Schimbarea ouălor 
 

Ouăle de porumbei trebuie schimbate cu ouă 
false în mod regulat și cât mai devreme posibil 
(înainte ca embrionul să fie prea dezvoltat - 
până în a 7-a zi * cel târziu). Pentru aceasta 
sunt potrivite ouăle de plastic sau ghips 
disponibile în comerț, special adaptate la 
greutatea ouălor de porumbei. Acestea trebuie 
încălzite manual sau în buzunar înainte de a 
le înlocui. Din când în când (mai ales la 
începutul colonizării porumbarului), totuși, 
perechilor de porumbei li se poate permite 
ocazional o reproducere de succes. 

 

 
Pui de porumbel proaspăt eclozat într-un cuib rudimentar 

 

În cazuri rare se poate întâmpla ca unii porumbei să părăsească crescătoria dacă au 
experimentat-o ca un loc de reproducere nereușit de mult timp. Alternativ, puii mici de porumbei 
preluați din situații de urgență pot fi plasați în porumbar. Cu toate acestea, aceasta ar trebui să 
fie doar o excepție. Dacă în cuib există un singur pui, există riscul ca puiul să dezvolte așa-
numitele picioare crăcănate dacă greutatea animalelor părinte este prea mare. În special, 
bolurile netede pentru cuibărit pot contribui la oasele strâmbe. Animalele cu picioare crăcănate 
pronunțate trebuie eutanasiate. 

 
 

Sterilizare 
Sterilizarea endoscopică minim invazivă a porumbeilor urbani poate fi o măsură 
complementară porumbarelor supravegheate. Riscul intervenției pentru porumbei este 
considerat a fi foarte scăzut (în funcție de starea de sănătate a animalului) și după intervenție 
se păstrează comportamentele de curtare, reproducere și teritoriale naturale ale animalelor. 

 
Sterilizarea poate controla reproducerea acelor porumbei urbani care nu sunt sau nu sunt încă 
îngrijiți în porumbare. 

 
 
 
 

* Nu există studii speciale disponibile pentru porumbei cu privire la apariția percepției durerii la embrion, motiv pentru care rezultatele cercetărilor 
privind embrionii de pui sunt folosite ca bază. 
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Izgonire 
Măsurile de izgonire ca măsuri individuale nu contribuie la rezolvarea problemei porumbeilor. 
Sunt scumpe, de obicei nu respectă normele de protecție a animalelor și nu fac decât să 
transfere problema sau chiar o pot agrava. Dispozitivele de izgonire sunt adesea instalate 
incorect și adesea nu sunt verificate sau întreținute. Porumbeii și puii lor sunt răniți sau mor în 
mod regulat în sistemele de izgonire instalate necorespunzător sau care nu respectă normele 
de protecție a animalelor. 

 
Conform Secțiunii 13 (1) din Legea privind protecția animalelor, este interzisă utilizarea 
dispozitivelor sau substanțelor pentru a prinde, ține la distanță sau speria animalele vertebrate dacă 
acest lucru implică riscul de a suferi dureri, suferințe sau răniri evitabile pentru vertebrate. 

 
Nu există un organism independent care să 
examineze eficacitatea și siguranța sistemelor 
de alungare a păsărilor. Prin urmare, multe 
dintre metodele de izgonire oferite pe piață 
sunt complet ineficiente sau reprezintă o 
amenințare pentru porumbei și alte păsări. 
Succesul măsurii de izgonire depinde nu în 
ultimul rând de motivația și capacitatea 
porumbelului de a o depăși. Dacă animalelor 
nu li se oferă locuri alternative de reproducere 
și de odihnă adecvate, acest lucru poate duce 
la așezarea animalelor în locurile cu 
dispozitive de izgonire sau, în lipsa locurile de 
reproducere, la construirea cuiburilor în locuri 
deosebit de neobișnuite și unde produc deranj. 

 
 
 
 
 
 
 

Sus: Porumbei tineri morți într-o plasă anti-păsări 
Jos: Moarte în tepi anti-păsări 

În cadrul conceptului general prezentat aici, 
anumite măsuri de alungare aplicate în mod 
corespunzător și conforme cu normele de 
protecție a animalelor servesc ca un mijloc 
important de gestionare a porumbeilor (vezi 
locațiile de reproducere sălbatice). 

 
 

Locații sălbatice de reproducere 
În majoritatea orașelor există numeroase locuri în care porumbeii urbani se reproduc în mod 
necontrolat și în condiții de igienă extrem de proaste. Acestea pot fi de ex. locuri sub poduri, 
mansarde cu ferestre sparte, deschise, ruine sau case demolate. Ca o consecință a 
domesticirii, porumbeii urbani prezintă un comportament mai puțin agresiv și teritorial. Acest 
lucru, împreună cu lipsa locurilor de reproducere adecvate, duce la o concentrare a locurilor de 
reproducere într-un spațiu restrâns. 

 
Spre deosebire de locațiile supravegheate, aceste zone sălbatice de reproducere nu sunt 
curățate. În timp, din cauza cantităților crescute de fecale și a prea multor animale tinere într-un 
spațiu restrâns, factorii dependenți de densitate sub formă de boli, paraziți etc. pot avea un  
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efect negativ asupra sănătății animalelor. Dar 
porumbeii urbani pot muri de boală chiar dacă 
nu trăiesc în grupuri mari. Porumbeilor urbani 
le lipsesc comportamentele originale care 
contribuie la igiena cuibului, cum ar fi 
îndepărtarea ouălor moarte sau a animalelor 
tinere moarte din cuib. Ca urmare a 
domesticirii, folosesc aceleași cuiburi ani de 
zile, de multe ori chiar și atunci când s-au 
acumulat deja cantități mari de fecale sau 
carcase de animale tinere decedate. 

 

Din motive de igienă și pentru a preveni 
reproducerea necontrolată a porumbeilor, 
locurile de reproducere sălbatice trebuie 
închise consecvent și apoi curățate 
corespunzător. În cazul clădirilor noi, ar trebui 
să se informeze cu privire la faptul că 
posibilele locuri de așezare și de cuibărire 
pentru porumbei ar trebui evitate sau reduse la 
minimum. Când locurile de reproducere 
sălbatice sunt închise sau curățate, animalele 
tinere existente trebuie să fie salvate și  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sus: Locație sălbatică de reproducere într-un loc neglijat 
Jos: Pui de porumbei într-un loc de reproducere sălbatic murdar 

adăpostite într-o manieră conformă cu normele de protecție a animalelor. Dispozitivele de 
alungare montate ulterior trebuie instalate corespunzător și verificate în mod regulat. Grilajele, 
plasele de oțel sau tabla sunt potrivite. Tabla înclinată este potrivită pentru descurajarea 
locurilor de odihnă. 

 
În unele cazuri, zonele sălbatice de reproducere pot fi convertite sau transformate în zone de 
reproducere supravegheate sau chiar în porumbare supravegheate, mai ales dacă există o 
populație mare. Mansardele pot fi deosebit de potrivite pentru aceasta. Ouăle de porumbei 
pot fi, de asemenea, schimbate sub unele poduri dacă încă nu a fost construit un porumbar în 
apropiere. 

 
 

Costuri 
Costurile pentru implementarea unui concept general de management al porumbeilor sunt 
variabile și depind de diverși factori. Joacă un rol major de ex. dimensiunea orașului, 
numărul de puncte ”fierbinți”, personalul, tipul de porumbar etc. 

 
Există costuri unice, cum ar fi construirea și echiparea porumbarului. Costurile dotărilor includ 
de ex. celulele de cuibărit, jgheaburi, echipamente de curățare și îmbrăcăminte de protecție. 
Există, de asemenea, costuri curente, cum ar fi costurile cu hrana, costurile cu personalul, 
costurile veterinare, costurile pentru așternut, ouăle false și dezinfectanți. Costurile de hrană 
per porumbel sunt de aproximativ 63 de cenți pe lună (cu 35 g de hrană per porumbel pe zi și 
un preț de hrană de aproximativ 60 de cenți pe kilogram). 

 

Responsabilitatea pentru finanțarea conceptului general ar trebui să revină în esență orașului. 
Acesta este singurul mod de a garanta o implementare fiabilă și pe termen lung.  
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În plus, se poate încerca obținerea de fonduri pentru finanțare prin sponsorizarea proiectelor 
de către compania națională de căi ferate, companiile interesate și oamenii de afaceri afectați 
precum și cetățenii (oportunități de publicitate pe și cu porumbare). 

 
Întrucât reducerea neplăcerii populației, precum și îmbunătățirea reputației porumbelului 
urban este un obiectiv al conceptului de ansamblu, măsurile de curățare ar trebui efectuate în 
mod regulat și cu prioritate, în special în locurile publice cu locații de gastronomie alăturate. 
Acesta este un alt factor de cost. 

 
Elementele de cost inițiale și curente din cadrul conceptului general sunt: 
• Personalul de supraveghere 
• Firma de eliminare a deșeurilor 
• Construcția și dotarea porumbarelor 
• Hrana porumbeilor 
• Închiderea zonelor sălbatice de reproducere 
• Sterilizare 
• Îngrijiri medicale pentru porumbei 
• Punct de primire pentru porumbei găsiți 
• Curățenie urbană 
• Relația cu publicul 

 

Exemple de costuri pentru diferite porumbare 
 

Costurile de construcție variază în funcție 
de faptul dacă construcția este realizată în 
principal de voluntari sau de firme 
specializate (de exemplu dulgheri) și dacă 
sunt necesari arhitecți sau ingineri 
structurali. 
Costurile cu hrana variază în funcție de 
numărul de porumbei care locuiesc în 
porumbar (locuri de reproducere ocupate), 
de calitatea hranei și de cantitatea de hrană 
achiziționată din comerț. 
 
Costuri cu personalul de supraveghere 
Îngrijitorii unui porumbar trebuie să fie 
competenți și instruiți corespunzător. În plus, 
trebuie să fie de încredere și, de obicei, 
rezistenți fizic. Angajații permanenți și mini-
joberii pot fi suplimentați și sprijiniți de 
voluntari și angajați ”de un euro”. 

 
 

Costurile de personal și cele veterinare sunt 
de obicei repartizate pe îngrijirea mai multor 
porumbare. 

 

 

 

ca. 56 m² 
200 

1.200 € 
200 € 

 
 

 

Turn de porumbei: 
Costuri de construcție pentru un model cu 
scara exterioară: ~ 40.000 EUR  
Model cu scară interioară: ~ 50.000 EUR  
Plus dotări și costuri de funcționare. 

Porumbar în exterior: 
Dimensiune: ca. 30 m² 
Număr cuiburi: 170 
Costuri construcție: 10.000 € 
Costuri dotări: 500 € 
Custuri hrană: 300 €/lună 
Costuri personal: 60 €/lună 
(Indemnizație de voluntar) 
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Interzicerea hrănirii 
În majoritatea orașelor germane există interdicții de hrănire. Acestea ar trebui să împiedice 
oamenii să hrănească porumbeii cu orice fel de hrană. Cu toate acestea, este cu greu 
posibilă monitorizarea acestei interdicții. Oamenii care doresc să hrănească porumbeii în mod 
regulat nu pot fi, de obicei, împiedicați de interdicții. 

 
Porumbeii urbani nu supraviețuiesc însă doar datorită hrănirii deliberate, ei găsesc în oraș și 
numeroase resturi alimentare, care apar, de exemplu, din abundență la mesele în aer liber. 
Trecătorii care își aruncă neglijent resturile de mâncare, se gândesc la fel de puțin la 
problema porumbeilor din oraș ca și familiile cu copii sau bătrânii care ademenesc cu 
mâncare porumbeii și chiar și păsările de apă. 

 
Ca măsură unică, interzicerea hrănirii nu are 
nicio influență asupra problemei porumbeilor 
dintr-un oraș. Experiența a arătat că duce la 
conflicte în rândul populației, la o atitudine 
negativă față de porumbeii urbani și chiar 
încurajează cruzimea față de animale. 

 
Dacă ar fi posibil să se elimine toate sursele de 
hrană pentru porumbei dintr-un oraș și să se 
impună în mod consecvent interdicția de 
hrănire, aceasta ar echivala cu o măsură de 
ucidere prin înfometare. Această formă de 
reducere a populației este asociată cu 
suferință și durere considerabilă pentru 
animale și nu este compatibilă cu normele de 
protecție a animalelor. Deoarece porumbeii 
urbani, ca animale de companie domesticite, 
sunt dependenți de deșeuri și de hrănirea 
oamenilor, numeroase animale tinere și chiar 
și porumbei adulți mor de emaciere sau 
malnutriție în condițiile actuale de viață din 
oraș. 

 
Porumbeii flămânzi cresc, de asemenea, 
considerabil nivelul de deranj în rândul 
populației și a oamenilor de afaceri.  

Sus: porumbei urbani cerșind mâncare 
Jos: Porumbeii urbani  sunt forțați să se hrănească cu gunoiul de pe 
stradă 

Animalele stau de ex. pe mese, iau resturile de mâncare direct din farfurii, se plimbă prin zone 
pietonale aglomerate, așteaptă deasupra cafenelelor și meselor și scaunelor pe care le murdăresc, 
intră în brutării și supermarketuri, de unde este greu să fie scoși etc. 

 
Ca parte a conceptului general, o interdicție a hrănirii poate fi utilizată ca instrument 
complementar dacă animalelor li se oferă hrană alternativă și adecvată speciei în 
porumbare supravegheate, iar populația este informată în consecință. Cu ajutorul interzicerii 
se pot face de ex. încercări de prevenire a hrănirii în locațiile sălbatice din apropierea 
porumbarului sau în locuri deosebit de sensibile din oraș. Aceasta poate fi și o încercare de 
a ține la distanță hrana necorespunzătoare pentru animale. 
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Educarea populației 
Șansele de succes în implementarea conceptului general pot fi îmbunătățite prin atragerea de 
partea conceptului a unei părți cât mai mari a populației orașului prin campanii de informare și 
educare. Pe lângă abordarea acesteia folosind mijloacele electronice și tipărite, de ex., de 
asemenea, se pot folosi panouri informative și broșuri/pliante, care pot fi atașate sau 
distribuite direct în punctele focale cu porumbei. Din punct de vedere al conținutului, conform 
conceptului prezentat aici, trebuie făcută referire la bunăstarea animalelor, renunțarea la 
hrănirea porumbeilor și posibilitățile de evitare a neplăcerilor și contaminării de către animale 
(de exemplu prevenirea zonelor sălbatice de reproducere, reducerea densității mari de 
porumbei cauzată de hrănire). Pentru a le permite cetățenilor iubitori de porumbei să ajute la 
conceptul general, ouăle false pot fi puse la dispoziția persoanelor fizice gratuit (acest lucru 
poate reduce reproducerea de pe balcoane, de exemplu). 

 
Informațiile despre biologia porumbelului urban (de exemplu, în ceea ce privește 
comportamentul și modul de viață), precum și informații veridice despre riscurile minore 
pentru sănătatea umană pe care le reprezintă animalele contribuie la reducerea prejudecăților 
și a respingerii. În plus, ar trebui atrasă atenția asupra măsurilor de apărare neconforme cu 
normele de protecție a animalelor (de exemplu, paste adezive) și ar trebui să se facă referire 
la alternative adecvate. De asemenea, este important să fie anunțat un punct de contact 
(disponibil și telefonic), la care cetățenii se pot adresa dacă au probleme cu porumbeii (de 
exemplu, zone de reproducere sălbatice din vecinătatea lor, porumbei răniți sau animale 
tinere neajutorate). 

 
Atât municipalitatea (de exemplu, prin intermediul site-ului web), cât și organizațiile de 
protecție a animalelor și persoanele implicate în concept pot oferi informații și educa 
oamenii, în special în ceea privește progresul conceptului (pe termen lung). Nu există limite 
pentru designul creativ în acest sens. 

 
 
 

Porumbar și volieră a unei stații de salvare pentru porumbei răniți și animale tinere găsite 
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Controlul succesului 
Eficacitatea conceptului ar trebui verificată la intervale de timp pentru a oferi dovezi care să 
justifice investiții ulterioare și pentru a interveni în cazul unor posibile probleme. Pentru a 
determina succesul măsurilor implementate ale conceptului, pot fi verificați mai mulți 
parametri de succes (lista poate fi însă extinsă): 

 
• Numărul de ouă schimbate 
• Cantitatea de fecale eliminată 
• Scăderea deranjului 
• Scăderea numărului reclamațiilor, de ex. la oficiul de ordine publică 
• Declin în prezența porumbeilor (prezența porumbeilor în peisajul urban) 
• Scăderea dezvoltării populației în anumite puncte fierbinți 
• Scăderea dezvoltării populației totale 

 
La început, popularea unui nou porumbar poate fi evaluată și documentată ca parametru de 
succes. Numărul de ouă schimbate trebuie înregistrat în fiecare porumbar supravegheat. În 
plus, cantitatea de dejecții eliminată poate fi estimată (sau chiar cântărită cu un cântar cu arc) 
(dejecții care nu mai sunt pe stradă). În plus, anchetele în populație (de exemplu, la un anumit 
punct focal) pot oferi informații despre nivelul la care efectul de calmare al conceptului este 
resimțit de către populație. Scăderea prezenței zilnice a porumbeilor într-un oraș sau la un 
punct focal poate arăta și succesul măsurilor. Pentru majoritatea cetățenilor, numărul total 
real al populației de porumbei dintr-un oraș nu contează atâta timp cât aceștia stau în 
porumbare și nu prea mai sunt percepuți ca o pacoste. 

 
O numărare repetată a populației totale (de exemplu, la fiecare 2 ani) poate arăta evoluția 
numărului de porumbei dintr-un oraș. Cu toate acestea, deoarece numărarea populației 
totale este foarte complexă și nu poate fi întotdeauna implementată în practică, punctele 
focale individuale pot fi luate în evidentă în schimb și cursul dezvoltării populației poate fi 
documentat la acestea. 

 
Pentru a examina și a optimiza gestionarea porumbeilor urbani conformă cu normele de 
protecție a animalelor din Germania în detaliu, ar fi de dorit o investigare științifică a 
problemelor individuale și a efectului conceptului în orașe individuale. Acest lucru se poate 
face sub formă de lucrări științifice (de exemplu, masterat, doctorat). 

 
Asociația Federală a Oamenilor pentru Drepturile Animalelor ar saluta foarte mult 
transmiterea datelor colectate cu privire la proiectele de gestionare a porumbeilor urbani  
desfășurate în Germania. 
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Check-List: Construirea și amplasarea 
porumbarelor supravegheate 
(Listă cu 10 puncte) 

 
1) Efectuați o analiză atentă a problemei porumbeilor din oraș (numărarea porumbeilor, 

identificarea punctelor fierbinți și a zonelor de conflict, analiza reclamațiilor cetățenilor, 
clarificarea drepturilor de intervenție cu privire la locurile de reproducere sălbatice din 
clădirile private și extinderea acestora dacă este posibil etc. ). 

 
2) Solicitați și implementați conceptului general pentru managementul 

porumbeilor. 
 

3) Dezvoltați și implementați obiective detaliate în cadrul conceptului (dacă este posibil 
folosind un interval de timp rezonabil). 

 
4) Stabiliți o structură de cooperare eficientă, dacă este posibil sub conducerea 

municipalității (ținând cont de clarificarea responsabilităților oficiale, implicarea 
cetățenilor angajați, a organizațiilor pentru protecția animalelor etc.). 

 
5) Asigurați o finanțare solidă, pe termen lung, pentru cheltuielile cu personalul și materialele. 

 
6) Căutați intensiv locațiile pentru porumbare în clădiri publice și private. 

 
7) Construiți porumbare cât mai aproape de punctele ”fierbinți” cu porumbei. 

 
8) Implementați/proiectați și documentați sarcinile de bază în porumbarele supravegheate. 

 
9) Acordați atenție normelor de protecție a animalelor în cadrul măsurilor de alungare și 

eliminare a zonelor sălbatice de reproducere. 
 

10) Derulați o activitate intensă de relații publice, permiteți și solicitați participarea cetățenilor. 
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Abordări de rezolvare a problemelor pentru 
proiectele în derulare 
În implementarea și dezvoltarea ulterioară a proiectelor cu porumbare supravegheate, apar în 
mod repetat dificultăți și neajunsuri, care nu sunt ușor de remediat și conduc de obicei la 
muncă suplimentară și creșterea resurselor necesare. Aceste probleme ar trebui privite ca 
„factori perturbatori” remediabili care trebuie abordați prin prisma condițiilor schimbătoare, ca 
parte a actualizării proiectului. 

 
Experiențele problematice ale orașelor includ în special următoarele aspecte: 

 
Un concept general, deși necesar, nu este implementat; nu se găsesc locații potrivite pentru 
porumbare; bugetul este insuficient și alocarea costurilor neclară; cooperarea participanților la 
proiect nu funcționează sau nu funcționează bine; lipsește îngrijirea eficientă a porumbeilor; 
îngrijirea porumbeilor găsiți/răniți nu este garantată; zonele sălbatice de reproducere sunt 
greu de închis; hrănirea porumbeilor în afara porumbarelor poate fi cu greu controlată; 
poluarea și deranjul cauzate de porumbei și plângerile populației persistă; măsurile 
neconforme cu normele de protecție a animalelor continuă să apară; statutul juridic neclar al 
porumbeilor blochează deciziile/măsurile pentru proiect etc. 

 
Pentru implementarea proiectului, soluția la fiecare dintre problemele abordate aici poate avea 
grade diferite de importanță, iar aceste probleme sunt adesea foarte specifice orașului, astfel 
încât acest manual nu poate oferi soluții detaliate. Mai degrabă, servește la prezentarea unor 
criterii care oferă direcții prin intermediul cărora proiectul poate fi verificat pentru eficacitatea 
acestuia. 

 
Prin urmare, sunt folosite doar trei exemple pentru a arăta cum problemele de implementare 
pot fi clarificate și abordate cu ajutorul acestui manual: 

 
 

1. Exemplu 
 

Un concept general pentru oraș nu a fost realizat 
 

Motive posibile: 
• Importanța conceptului general în comparație cu măsurile individuale nu a devenit clară 

pentru cei implicați. 
• Există rezerve fundamentale cu privire la un concept general (de exemplu, pentru că se 

consideră că nu poate fi implementat din diverse motive). 
• Pentru implementarea conceptului de ansamblu, materialele și resursele necesare pentru 

personal nu există/nu sunt puse la dispoziție. 
• Structura de cooperare nu funcționează. 
• Conceptul general a fost pregătit sau planificat defectuos etc. 
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Posibile abordări de rezolvare: 
• Verificați din nou condițiile prealabile specifice pentru un concept general, dacă este 

necesar, solicitați ajutor și sfaturi profesionale. 
• Puneți (noile) aspecte la dispoziția tuturor celor implicați în concept. 
• Daca este necesar, reorganizați biroul de coordonare și câștigați mai mulți susținători. 
• Depuneți eforturi pentru o structură de finanțare îmbunătățită (de exemplu, în ceea ce 

privește o distribuție adecvată a costurilor între oraș și donatorii privați, atragerea de 
sponsorizări). 

• Verificați drepturile orașului de a interveni în ceea ce privește zonele de reproducere 
sălbatice, discutabile din punct de vedere igienic, pe terenuri private și în proprietăți private 
și, dacă este posibil, consolidați-le (de exemplu, urmând exemplul altor orașe germane care 
au avut deja succes) etc. 

 
 

2. Exemplu 
 

În ciuda interdicției de hrănire, porumbeii sunt încă hrăniți în afara porumbarelor 
 

Motive posibile: 
• Interdicția de hrănire nu are efect asupra anumitor oameni care hrănesc sau, pe baza 

experienței, nu este aplicabilă. 
• Hrănirea de către locuitorii orașului sau de către străini este atât intenționată, cât și 

neintenționată, de obicei ca un act spontan și necugetat, deoarece ei nu sunt conștienți de 
consecințele negative pentru animale și pentru restul populației orașului. 

• Cantitatea și tipul de hrănire sunt foarte adesea legate de excesul de alimente sau risipa în 
cadrul localurilor gastronomice și nodurilor de trafic din oraș. 

• Există adesea o lipsă de informații ușor accesibile, multilingve și atractive din punct de 
vedere faptic despre aspectele negative ale hrănirii porumbeilor ca parte a unui concept 
general (de exemplu, în broșurile orașului despre ecologie și bunăstarea animalelor, 
inclusiv pentru grupurile țintă turistice) etc. 

 
Posibile abordări de rezolvare: 
• Fiecare porumbar suplimentar reduce poluarea orașului și numărul de porumbei care 

cerșesc hrană. Cei implicați în concept ar trebui să știe, de asemenea, că există o hrănire 
necontrolată a porumbeilor în „hotspot-urile gastronomice” existente și cu fiecare nouă 
locație apărută (de exemplu, în locuri publice, pe arterele de circulație ale suburbiilor și 
cartierelor). 

• Acest lucru are ca rezultat cerințe mai mari și costuri mai mari pentru îndepărtarea regulată 
a excrementelor de porumbei. 

• Unitățile gastronomice și companiile învecinate ar trebui să fie informate despre această 
legătură (inclusiv prin contact fața-în față). 

• Ca parte a unui concept general, populația urbană ar trebui informată cu privire la posibilele 
consecințe negative ale hrănirii etc., cu materiale informative (de exemplu, broșuri, panouri 
informative), în special la fața locului. 
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3. Exemplu 
 

Nu există niciun concept, cazare și îngrijire pentru animale tinere găsite și porumbei răniți 
 

Motive posibile: 
• Problema nu a fost tratată cu importanță în avans sau a fost neglijată. 

• Asumarea costurilor pentru aceasta nu a putut fi clarificată. 
• Există o lipsă a unui punct de sprijin adecvat pentru această sarcină și există o lipsă de 

personal care să-l opereze ca punct de contact oficial etc. 
 

Posibile abordări de rezolvare: 
• Lipsa conceptului de preluare ar trebui reanalizată și integrată în conceptul general. 
• Accent pe responsabilitatea legală pe care o are orașul în contextul normelor de protecție 

a animalelor pentru porumbeii urbani găsiți și răniți. 
• Căutarea în forță a susținătorilor și potențialilor sponsori ai unui astfel de centru de 

salvare. 
• Utilizarea consilierii și a know-how-ului de la terți. 
• Înființarea și organizarea unei rețele eficiente pentru preluarea animalelor găsite și 

îngrijirea lor (medicală) etc. 
 
 
 

Încâlcirile dureroase în ațe sunt des întâlnite la porumbei. Acestea pot duce la pierderea degetelor de la picioare și trebuie tratate de un medic 
veterinar. Acestea sunt cauzate de ață, șnur, păr și altele. Foto: Stadttaubenprojekt Frankfurt e.V. 
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Anexă A3 
 

Statutul juridic al porumbelului în Germania 
- Implicații pentru măsurile de control al 
populației 
Conceptul descris în acest ghid pentru controlul populației municipale a porumbeilor urbani este 
în concordanță cu situația legală germană. 

 
Conform § 4 paragrafului 1 clauza 1 BArtSchV, porumbeii urbani se numără printre animalele 
sălbatice (vertebrate) care se bucură de un statut general de protecție și nu sunt supuși legii 
vânătorii conform § 2 BJagdG. În conformitate cu aceste și alte prevederi ale Legii privind 
protecția animalelor (cf. §§ 1, 13, 17), ei nu pot fi prinși sau urmăriți cu capcane, plase sau în 
orice alt mod cu rezultatul uciderii, rănirii sau pentru orice alt scop. O reglementare legală 
diferită poate fi luată în considerare numai în contextul unui așa-numit control al dăunătorilor în 
anumite situații individuale. 

 
În plus, o autoritate superioară de conservare a naturii (minister, consiliu regional) poate permite 
excepții de la interdicțiile legale speciale ale secțiunii 4 (1) BArtSchV numai în condiții foarte 
stricte, în măsura în care este necesar să se evite daune considerabile pădurii, pescuitului, apei. 
sau alte servicii publice sau este necesar pentru protecția florei și faunei. [1] Capturarea 
porumbeilor ca așa-numiți dăunători este, de asemenea, supusă autorizației în conformitate cu 
secțiunea 11 din TierSchG și, în conformitate cu secțiunea 4 alineatul (3) din BArtSchV, necesită 
o scutire oficială prealabilă. Aceasta poate fi doar o decizie individuală specifică a autorității, un 
permis general de ex. pentru combaterea porumbeilor domestici sălbatici nu se poate deduce 
practic din circumstanțele excepționale, întrucât porumbeii urbani sunt în general recunoscuți și 
nu se pot demonstra pericole ale acestei semnificații impuse de lege.[1] 

 
În Germania, protecția animalelor este un obiectiv constituțional al statului, Art. 20a din Legea 
fundamentală. 

 
Este adevărat că jurisprudența reușește cu greu să ajungă la o reglementare diferită cu ajutorul 
obiectivului de stat al protecției animalelor în chestiuni care sunt reglementate în mod adecvat 
de lege; în aceste cazuri se spune că obiectivul statului este îndreptat către legislativ și 
instanțele nu pot face nimic atâta timp cât legiuitorul nu își adaptează reglementările la 
obiectivul statului. Aprecierea situației juridice este diferită în cazul sarcinilor publice care nu 
sunt reglementate de lege, precum, în cazul acesta, amenajarea porumbarelor. Este opinia 
juridică predominantă pe care o cere obiectivul statului în sensul unei directive discreționare 
să aleagă varianta care este cel mai probabil să păstreze și să promoveze viața, bunăstarea și 
integritatea animalelor într-o serie de moduri adecvate îndeplinirii sarcinii publice respective. 
Întrebarea „Cum trebuie sa se comporte o municipalitate față de porumbeii urbani” nu este 
reglementată de lege și de aceea se încadrează în acest domeniu în care municipalitatea 
trebuie să opteze pentru varianta mai prietenoasă cu animalele. 

 
În Germania, decizia VGH Kassel [2] este importantă pentru măsurile de control al populației la 
porumbeii de oraș, conform cărora prezența unor pericole abstracte pentru sănătate este un 
„motiv rezonabil” pentru uciderea în contextul combaterii dăunătorilor suficient (nr. marginal 27  
[1] [1] Maisack, C. (2016): Protecția animalelor; Capturarea porumbeilor sălbatici (aviz), Ministerul Zonelor Rurale și Protecției Consumatorului Baden- 

Württemberg, număr dosar SLT-9185.67 
[2] [2] Tribunalul Administrativ Hessen, hotărârea din 01 septembrie 2011 - 8 A 396/10 -, juris 
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și urm.). Un astfel de pericol abstract este dat doar atunci când apar stoluri de porumbei 
sălbatici. 

 
Instanța continuă: 
„Acesta este cazul roiurilor de aproximativ 10 animale la 100 de metri pătrați de suprafață. 
Indiferent dacă porumbeii apar în efectiv, aceștia sunt și dăunători dacă, conform evaluării 
autorității competente pentru locul respectiv (autorități sanitare, autorități de supraveghere a 
comerțului), motive de protecție a sănătății sau de securitate a muncii exclud toleranța față de 
porumbei. În plus, în cazul amenințării de deteriorare a clădirilor din cauza excrementelor de 
porumbei, acest lucru se aplică și clădirilor protejate dacă, conform evaluării autorității 
competente, alte măsuri de protecție a clădirilor nu sunt rezonabile. 

 
Cu toate acestea, această evaluare este contestată atât din punct de vedere legal, cât și 
științific. De exemplu, prin două declarații ale BgVV din 26 februarie 1998 și 20 iulie 2001, 
potrivit cărora riscurile pentru sănătate a prezenței porumbeilor urbani nu trebuie evaluate ca 
fiind mai mari decât cele ale păsărilor ornamentale și sălbatice precum și ale animalelor de 
fermă și animalelor de companie. Au existat, de asemenea, critici juridice că instanța ”nu a găsit 
un echilibru între interesele animalului și interesele rezonabile și legitime ale oamenilor sub 
forma principiului proporționalității ”([3], p. 27). Nici Ordonanța federală privind protecția speciilor 
nu a fost luată în considerare în decizie. 

 
De asemenea, nepotrivită este uciderea permisă de VGH, deoarece nu reduce populația în 
mod durabil și „[...] ca urmare rata descendenților supraviețuitorilor [crește].” ([4], p. 29) 
dimensiunea inițială a populației este adesea atinsă din nou după câteva săptămâni.”([4], p. 29) 
Capturarea și uciderea nu sunt necesare deoarece există măsuri mai blânde și mai eficiente 
pentru controlul porumbeilor pe termen lung, cum ar fi controlul porumbeilor, de ex. 
schimbarea ouălor în cadrul porumbarelor supravegheate 

 
Neconform cu normele de protecție a animalelor și disproporționat, este, de asemenea, 
”capturarea și/sau uciderea animalelor apte de reproducere [...] care în mod previzibil 
[conduce] ca puii părinților uciși să moară de foame/hipotermie și, prin urmare, sunt expuși la 
suferințe persistente, considerabile în sensul din Secțiunea 17 nr. 2 (TierSchG ) [...]."([5], 

TierSchG § 17, Rn. 56, p. 509) 

 
„Măsurile de control” ar avea, de asemenea, o consecință similară dacă animalele ar fi 
lipsite sistematic de toate sursele de hrană (sălbatice) disponibile, deoarece în acest 
caz, animalele tinere ar muri mai întâi de emaciere sau malnutriție. 

 
Dar, chiar dacă sunt aplicate standardele VGH Kassel, o măsură de prindere și ucidere este 
posibilă numai dacă masarea porumbeilor poate fi observată și documentată pentru o lungă 
perioadă de timp și numai cu o monitorizare atentă a procesului de capturare. [6]. 

 
Alte motive, care sunt adesea invocate ca „rezonabile” pentru „lupta” cu porumbeii, cum 
ar fi: daune materiale cauzate de excrementele de porumbei, porumbeii ca factori 
perturbatori în zonele pietonale, contaminarea alimentelor aranjate sau transportate în aer 
liber sau economii de costuri prin reducerea numărul de porumbei, nu pot fi decisive 
potrivit înșiși VGH Kassel, din motive de proporționalitate insuficientă, și deoarece aceste 
probleme pot fi contracarate prin alte mijloace decât prin ucidere și într-un mod rezonabil 
și responsabil în conformitate cu normele de protecție a animalelor. 

 
[3] Schönfelder, R. (2017): Merem să otrăvim porumbeii în parc? Despre tratarea porumbeilor din perspectiva dreptului penal, în: Natura și Dreptul, 

Volumul 39, Numărul 1, pp 26–32 
[4] Haag-Wackernagel, D. (2016): Porumbei în oraș. Protecția animalelor în Basel 
[5] Hirt, A., Maisack, C., Moritz, J. (2015): Legea pentru protecția animalelor: TierSchG, Comentarii ediția a 3-a, Editura Franz Vahlen 
[6] Cf. printre altele monitorizarea cel puțin zilnică VG Wiesbaden, hotărârea din 16 august 2012 - 4 K 330 / 12.WI -, juris, Rn. 89 



24 

 

 

 
 

Anexă A4 
 

Procedură metodică de 
numărare a porumbeilor 
Porumbeii urbani dintr-un oraș (mare) nu sunt de obicei distribuiți uniform în zona urbană. 
Există anumite locuri în care animalele se adună în grupuri. De cele mai multe ori, animalele 
caută hrană în stoluri de dimensiuni diferite, în principal în anumite locuri din oraș, la așa-
numitele puncte fierbinți. Experiența a arătat că porumbeii stau în aceste locuri o mare parte a 
zilei. Locurile lor de reproducere sunt de obicei în imediata apropiere. 

 
În perioada premergătoare unui recensământ, toate punctele focale cu porumbei dintr-un 
oraș în care sunt situate sub-populațiile ar trebui să fie determinate și examinate prin prisma 
particularităților relevante pentru numărare. La numărarea populației totale, numărul de 
porumbei trebuie înregistrat la toate punctele focale în același timp (pentru a evita dubla 
numărare) iar în cazul punctelor focale foarte mari sau confuze (de exemplu, gări), este 
nevoie de mai mulți numărători, iar datele introduse într-o fișă corespunzătoare. Numărul de 
porumbei prezenți trebuie înregistrat de cel puțin două ori pe zi la anumite ore. 

 
Dacă există o lipsă de personal care să acopere toate punctele focale cu numărători, valorile 
medii ale punctelor focale numărate pot fi utilizate pentru aceste puncte focale. Numărătorilor 
trebuie să li se atribuie locația de numărare respectivă la o dată stabilită și trebuie explicată 
procedura de numărare și utilizarea ajutoarelor și a fișei de date. 

 
Dacă există un număr mare de 
animale de înregistrat sau dacă 
distanța numărătorului față de ele 
este prea mare (de exemplu, pe 
acoperișuri), se fac fotografii.  
Fotografiile pot fi mărite într-un 
program de procesare a imaginilor 
pe computer și prevăzute cu linii 
ajutătoare sau puncte pentru a 
facilita numărarea. 

 

Pentru a determina numărul total, 
toți porumbeii înregistrați la un 
anumit moment în timp la locurile 
de numărare se adună.  

 
 
 
 

 
Beispiel einer Fotoauswertung (Ausschnitt) 

Pentru diferite ore de numărare (pe o zi), ora de numărare cu cel mai mare total este utilizat 
pentru a calcula totalul. 

 
Calculul și estimarea populației totale este alcătuită din numărarea punctelor focale examinate, 
inclusiv un număr neraportat și rata de eroare de numărare. 
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Ca informație de bază pentru dimensiunea greu de estimat a unui număr neraportat pentru 
întreaga zonă urbană, se poate presupune că o parte considerabilă a populației, datorită 
derulării paralele a căutării de hrană respectiv clocirii de ouă, este luată în evidență de către 
numărători. Aici se poate presupune că populația reprezintă aproximativ 3/4 din populația unui 
punct focal. Restul de 1/4 este format din animale tinere și cele fără parteneri. Un alt factor 
care crește numărul cazurilor neraportate este acela că există porumbei izolați și grupuri mici 
de porumbei care nu locuiesc în punctele focale. O estimare serioasă pentru acești porumbei 
nu poate fi dată de obicei din cauza lipsei de indicii. 

 
O posibilă eroare de numărare poate fi că porumbeii de la locul de numărare sunt trecuți 
imediat cu vederea în timpul numărării (animale ascunse, prezente) sau că porumbeii dintr-
un stol care operează de obicei la punctul focal nu sunt văzuți în acel moment. În acest scop, 
se poate presupune o dimensiune a erorii de 5% până la 10% pentru toate punctele focale. 

 
Exemplu de calcul: 
 
100 de porumbei au fost numărați în același timp la 5 puncte focale. Nu pot fi folosite 
numărători pentru alte 3 puncte focale. 
 
500 (5 puncte focale) + 375 (3/4 ca cifră neraportată) + 25 (5% eroare de numărare) = 900 de 
indivizi 
 
300 (100 (numărul mediu al unui punct focal) x 3 puncte focale) + 225 (3/4 ca număr 
neraportat) + 15 (eroare de numărare de 5%) = 540 indivizi 
 
Populația totală estimată: 1.440 indivizi 
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Exemplu de fișă cu date de numărare 
 

 

Fișă pentru numărarea porumbeilor din orașul Wiesbaden 
 
 
 

Locația de numărare: Terenul Dern'sches Numele numărătorului: 
 
 
 

 
1. Numărare 

Ore de numărare Ora 11:00 Ora 11:45 

Număr de porumbei   

   

 
 

2. Numărare 

Ore de numărare Ora 15:00 Ora 15:45 

Număr de porumbei   

   

 
 
 

F = Foto 
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Exemple de imagini dintr-un porumbar 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animalele au drepturi – 
noi le solicităm! 
În ciuda Legii privind protecția animalelor și a 

obiectivului de stat al protecției animalelor, 
milioane de animale suferă în fiecare zi în 
experimentele pe animale, în agricultura 
industrială, în transporturi și abatoare. În plus, 
există animale domestice și sălbatice care sunt 
ținute necorespunzător în gospodăriile private, în 
grădini zoologice și circuri, „animale de blană” și 
nenumărate animale care sunt anual victime ale 

vânătorii în fiecare an. Pentru a pune capăt acestei imense suferințe, milităm activ 
pentru încetarea experimentelor pe animale și a creșterii „animalelor de fermă”, 
precum și împotriva oricărui abuz asupra animalelor. Pentru a iniția această 
schimbare de sistem, avem nevoie de un Master-Plan pentru desființarea 
experimentelor pe animale și de o schimbare în agricultură de la producția de 
proteină animală la cea vegetală. Scopul nostru pe termen lung: relația om-animal 
trebuie să se schimbe fundamental. Animalele au dreptul la viață, libertate și 
integritate. Drumul către recunoașterea acestor drepturi este anevoios – îl 
parcurgem pragmatic, treptat și consecvent. 

 
Sprijiniți-ne în lupta noastră pentru animale! Deveniți membru sau susțineți munca 
noastră cu o donație! Mulțumiri! 

 
 
 

RĂMÂNEȚI INFORMAȚI 

Abonați-vă la buletinul nostru informativ privind drepturile animalelor la: www.newsletter.tierrechte.de și 
urmăriți-ne pe Facebook: www.facebook.com/menschenfuertierrechte 
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