INTERZICEREA ACCESULUI NESUPRAVEGHEAT PE DOMENIUL
PUBLIC AL PISICILOR CU STĂPÂN NESTERILIZATE
Justificare, necesitate și utilitate
Cu ocazia elaborării unui nou regulament pentru deținerea animalelor de companie în municipiul
Timișoara, echipa care a contribuit la acest regulament a căutat și cele mai bune reglementări
pentru a îmbunătăți situația pisicilor din oraș. Astfel a ajuns în dezbatere urătorul articol:
”Accesul nesupravegheat pe domeniul public al pisicilor cu deținător ne-sterilizate este interzis”.
Prin materialul de față ne-am propus să aducem argumente, care să ducă la acceptarea acestui
articol în noul regulament.
SUFERINȚA PISICILOR
Am observat că persoanele care nu sunt direct implicate în ajutorarea animalelor fără stăpân au
impresia că ”pisicile sunt descurcărețe”. Experiența noastră, a asociațiilor de protecția animalelor
și a iubitorilor de animale, contrazice categoric această preconcepție.
Suferința pisicilor libere începe atunci când sunt în număr foarte mare și când se înmulțesc
necontrolat, nefiind sterilizate. Problemele cele mai frecvente cu care ne confruntăm sunt:












bătăile până la sânge între motanii necastrați, rănile rămânând netratate,
fătările pe domeniul public, unde puii de cele mai multe ori nu au nicio șansă,
bolile virale, care au ajuns la un nivel absolut halucinant, și care sunt fatale în multe
situații și asociate cu simptome și suferințe teribile,
infestațiile masive cu paraziți,
accidente rutiere și nu numai, care rezultă în fracturi și răni care rămân netratate,
problemele femelelor la fătarea neasistată,
afecțiunile femelelor nesterilizate (piometrul, tumori mamare, mastite, etc), care rămân
netratate,
aruncarea puilor nedoriți, de cele mai multe ori sugari, dintr-o zonă în alta, fără nicio
șansă de supraviețuire și cu un sfârșit în chinuri,
măsurile inumane la care sunt supuse atunci când ajung să fie prea multe și deranjează
(otrăviri, loviri, închiderea beciurilor etc),
lipsa unui adăpost când temperaturile sunt extreme
și multe alte situații.

Pentru a exemplifica aceste situații am făcut un ”snap-shot” al anului 2020 cu privire la pisicile
preluate în Timișoara din situații în care acestea nu aveau cum să supraviețuiască fără asistență și
duceau o viață plină de suferință.
Numărul halucinant de pisici care au nevoie de ajutor
Pe o rețea de socializare am făcut un apel cu întrebarea: ”Câte pisici care nu se descurcau
singure pe stradă ați preluat în 2020 în Țimișoara?”
În două zile ne-au răspuns 71 de persoane și am numărat peste 650 de pisici care au fost
preluate de către acești oameni minunați, care majoritatea nu sunt implicați constant în
protecția animalelor, dar nu au putut trece pe lângă o pisică în suferință. Și ei sunt doar acea
mică parte care a văzut și a răspuns la apelul nostru.
Concluzionăm că numărul pisicilor care suferă este imens.
Afecțiunile înfiorătoare ale pisicilor preluate
Am rugat un medic veterinar implicat în protecția animalelor să ne trimită poze cu pisicile luate
de pe stradă, care s-au prezentat la cabinet în 2020 și în doar cinci minute ne-a trimis pozele de
mai jos, cele pe care le-a avut atunci la îndemână, asigurându-ne că sunt doar o mică parte din
totalul cazurilor. Iar dacă am cere poze celor care au salvat pisici de pe stradă, am obține mii de
poze, majoritatea înfiorătoare.

Bolile virale la pisici la un nivel halucinant
Problema bolilor virale la pisici este una de o complexitate extrem de ridicată, motivată de:
 numărul mare de tipuri de boli,
 inexistența vaccinurilor eficiente pentru multe dinte ele,
 lipsa metodelor de testare pentru unele, costurile ridicate de testare pentru altele,
 combinațiile fatale între ele,
 contagiozitatea ridicată, etc
Din cauza numărului mare de pisici libere pe un spațiu restrâns, incidența bolilor virale a ajuns la
un nivel nemaiîntâlnit în comunitatea noastră.
Practic găsirea unei pisici care să nu fie testată pozitiv pe măcar o boală virala este o raritate
absolută.
Mai mult, pisicile fiind extrem de sensibile, când ajung în captivitate le scade imunitatea și de
multe ori bolile se declanșează atunci. Avem nenumărate exemple de pisici preluate pentru
fracturi sau răni, care ulterior au murit de o boală infecțioasă.
Aici intervine și problema cazării pisicilor preluate din punct de vedere epidemiologic: este
aproape imposibil să evităm contagiunea.
EFECTUL ASUPRA OAMENILOR
Nu doar suferința în sine a pisicilor reprezintă o problemă pentru comunitate ci și efectul pe care
suprapopularea îl are în comunitate.
Igiena, sănătatea și liniștea
Un număr mare de pisici în jurul locuințelor este o problemă certă:





paraziți care se pot transmite și la om,
mirosul deosebit de deranjant al urinei motanilor necastrați,
excremente într-o cantitate greu de suportat
sunetele făcute în perioada de împerechere ș.m.a.

Conflictele interumane
Deși nu îngrijitorul pisicilor de pe domeniul public este vinovat pentru situația acestora, de multe
ori așa este văzut de către co-locatari, iar conflictele rezultate sunt frecvente și extrem de
neplăcute.
Suferința lor afectează și omul
Mulți oameni nu vor rămâne indiferenți când observă suferința pisicilor și vor fi afectați
emoțional, chiar și la vârste fragede.
Mai mult, nevoia de a ajuta pisicile în dificultate îi va face pe mulți dintre ei să preia mult mai
multe pisici decât pot îngriji.

NU ESTE O PROBLEMA ”ROMÂNEASCĂ”
Suprapopularea în ceea ce privește pisicile nu este o problemă națională, ci mondială. Există
zone în țări cu un nivel de civilizație foarte ridicat care încă se confruntă cu aceste probleme.
Poate exemplul cel mai elocvent este cel al Australiei, care într-o zonă s-a confruntat cu milioane
de pisici nesociabile, care doar prin existența lor au dus la dispariția unor alte specii de animale.
Dar și țări ca Germania sau Elveția se confruntă cu problema în nenumărate zone.
Dacă aceste țări sunt afectate, înseamnă că este o problemă care trebuie tratată cu maximă
responsabilitate pentru a nu scăpa de sub control.
MĂSURA INTERZICERII ACCESULUI NESUPRAVEGHEAT PE DOMENIUL PUBLIC AL PISICILOR CU
STĂPÂN NESTERILIZATE
Necesitate
Pisicile cu stăpân nesterilizate care au acces pe domeniul public contribuie la suferința populației
feline, atât prin înmulțirea necontrolată, cât și prin comportamentele rezultate din nesterilizare,
dar și prin răspândirea bolilor virale și a paraziților. Mai mult, chiar ele pot fi afectate de
problemele rezultate.
Astfel măsura este necesară atât pentru rezolvarea unei probleme a comunității, cât și pentru
protejarea pisicilor cu stăpân.
Utilitate
O pisică sterilizată este mult mai probabil să nu plece departe pe domeniul public, nu va fi sursa
puilor nedoriți și a altor suferințe nici în gospodării, nici pe domeniul public, va fi mai protejata
de boli virale și paraziți și astfel mai sănătoasă.

Justificarea legală
Legal, o hotărâre de consiliu local trebuie conțină măsuri specifice pentru zona respectivă care să
ajute la realizarea obligațiilor prevăzute în legile naționale. Astfel considerăm că o astfel de
măsură este absolut necesară în zonele cu o populație ridicată de pisici pentru a putea obține o
bunăstare veritabilă, obligație impusă de legile naționale și chiar europene și internaționale
pentru protecția animalelor.
Aplicabilitate
Pentru că natura pisicii este de a fi mai retrasă, mai independentă, aplicabilitatea poate părea la
prima vedere o problemă.
Dar, în primul rând, la fel ca la oricare lege, doar existența acesteia produce efecte certe. De
exemplu, numai că nu sunt sancționați absolut toți șoferii care nu poartă centura de siguranță,
nu înseamnă că omul nu este conștient că trebuie să o poarte și nu o va purta mai cu precădere
fiind conștient de repercusiuni.
Mai mult, în situații specifice, scăpate de sub control și sesizate de către cetățeni, există
instrumentul de a interveni.
Iar pe viitor, trendul ne arată că o bază de date pentru pisici pe baza microcipului va lua ființă, și
astfel va crește și nivelul aplicabilității.
Exemple
Atât în Germania, cât și în Elveția, sunt peste 800 de localități care au în vigoare o astfel de
măsură. Colegii noștri ne relatează că efectele sunt vizibile și deosebit de benefice pentru
bunăstarea pisicilor și pentru calitatea vieții oamenilor. Iar în ambele țări se fac eforturi pentru a
obține o reglementare de acest gen la nivel național.

