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RAPORT SONDAJ DE OPINIE BREITE, MARTIE 2011
1. INTRODUCERE

- contextul în care a fost realizat sondajul de opinie
Sondajul de opinie a fost realizat de Centrul pentru Dezvoltare Socială
CEDES pentru Fundaţia Mihai Eminescu Trust în cadrul proiectului
„Conservarea Biodiversităţii în Rezervaţia Stejarii Seculari de la Breite,
Sighişoara”, finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi
Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

- metodologia de cercetare aplicată
Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 1-29 martie 2011 pe un eşantion
reprezentativ de 500 de persoane.
Eşantionul este reprezentativ în raport cu structura demografică a populaţiei
din Sighişoara pe grupele de vârstă 14-19 ani, 20 ani şi peste (conform
datelor de la ultimul recensamânt al populaţiei).
La sondaj au participat locuitori ai municipiului Sighişoara, dar şi alţi factori
interesaţi şi relevanţi din Sighişoara şi alte localităţi selectaţi în consultare cu
Fundaţia Mihai Eminescu Trust:
-

123 de tineri (elevi) cu vârste între 14 şi 19 ani;

-

76 membri ai Consiliului Consultativ Breite din Sighişoara;

-

7 membri ai Consiliului Consultativ Breite din alte localităţi;

-

294 de persoane din Sighişoara din grupa de vârstă 20 ani şi peste,
reprezentând alte categorii.

În majoritatea cazurilor, chestionarul a fost completat cu ajutorul operatorilor
de interviu. La cele 7 persoane din alte localităţi, chestionarul a fost transmis
în format electronic şi completat tot electronic prin autoadministrare.

Selecţia respondenţilor s-a realizat în principal prin metoda drumului aleator
şi metoda cotelor.
Deoarece rezultatele sondajului trebuiau comparate cu rezultatele unui alt
sondaj derulat de către Fundaţia Mihai Eminescu Trust în anul 2006,
chestionarul din 2011 a cuprins

mare parte din întrebările chestionarului

anterior (cu adaptările necesare), dar şi unele suplimentare, adaptate noilor
realităţi ale rezervaţiei şi care să furnizeze şi unele repere pentru activităţile
viitoare ale Fundaţiei Mihai Eminescu Trust pentru rezervaţia Breite.
Sondajul de opinie realizat în martie 2011 a urmărit doua obiective majore:
-

evaluarea impactului campaniei publicitare desfăşurată în anul 2010 de
către Fundaţia Mihai Eminescu Trust ;

-

evaluarea gradului general de informare şi atitudinii generale a
populaţiei din Sighişoara şi a altor factori interesaţi privind Rezervaţia
Breite.

2. REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE DIN 2011
Peste 60% din cei chestionaţi (64%) au fost pe platoul Breite cel puţin o dată
în ultimul an. Majoritatea persoanelor care au fost pe platoul Breite (79,37%)
a făcut acest lucru de 2-3 ori pe an sau o singură dată.
Aproximativ o treime din persoanele chestionate (36%) nu a fost deloc pe
platoul Breite în ultimul an.

Din totalul persoanelor chestionate, 13,8%
niciodată pe platoul Breite.

au declarat că nu au mers

Restul persoanelor chestionate (86,2%) au

menţionat cel puţin o activitate pe care o desfăşoară atunci când vizitează
platoul Breite:
-

majoritatea vizitatorilor platoului Breite se plimbă pe jos (97,22%) sau
merg la picnic (57,31%);

-

peste o treime din numărul de vizitatori participă la evenimente
organizate (38,98%) sau joacă fotbal/ practică alte sporturi (36,66%);

-

12,30% din vizitatori se plimbă cu bicicleta;

-

17,63% au declarat că adună lemne atunci când merg pe platoul
Breite;

-

1,16% au menţionat că pasc animalele;
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-

14,52% au indicat şi alte activităţi ( activităţi în interes de serviciu,
realizare de fotografii/filmări, adunare ciuperci, flori de soc, activităţi
ştiinţifice sau de observaţie, plimbare animale de companie, ghidaj
turistic, pictat, plimbare cu ATV-ul).

Peste 80% din respondenţi (83%) au menţionat că motivul pentru care Breite
a fost declarat rezervaţie naturală a fost pentru a proteja fauna şi flora de pe
platou. Un alt motiv indicat de 14% din respondeţi a fost transformarea
platoului într-un loc de atracţie pentru turişti. 1,2% din persoanele chestionate
au considerat că Breite a fost declarat rezervaţie naturală pentru a limita
extinderea oraşului, iar 1,8% au menţionat alt motiv (pentru a împiedica
construcţia unui parc de distracţii, pentru a păstra un peisaj cu semnificaţie
cultural-istorică de importanţă europeană, pentru a obţine fonduri, interese
personale sau politice).
Chestionarul

a

cuprins

şi

unele

întrebări

privind

cunoaşterea

regulilor/regulamentului de vizitare a rezervaţiei Breite şi implicit a activităţilor
care sunt permise sau interzise în rezervaţie.
Răspunsurile persoanelor chestionate au indicat în majoritatea cazurilor un
grad ridicat de informare privind activităţile permise, dar şi cele interzise în
rezervaţie (excepţie făcând adunarea crengilor uscate sau căzute pe jos, în
care doar 29,8% au indicat că nu este permisă). Astfel, din persoanele
chestionate:
-

95,8% au menţionat că este permisă vizitarea rezervaţiei – plimbări,
excursii, tururi ghidate etc.;

-

76,0% au menţionat că picnicul este permis în rezervaţia Breite (unii
respondenţi şi-au nuanţat răspunsul şi au precizat că picnicul este
permis doar în locurile amenajate);

-

97,2% au menţionat că este permisă realizarea de fotografii în
rezervaţie;

-

peste 90% au menţionat că nu sunt permise: aprinderea focului
oriunde în rezervaţie, intrarea cu maşina pe pajişte, incendierea
stejarilor, tăierea copacilor sau a crengilor, folosirea armelor cu aer
comprimat, cursele cu motociclete, ATV-uri sau alte mijloace
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motorizate, utilizarea de echipamente zgomotoase, vânătoarea,
vătămarea sau prinderea animalelor sălbatice;
-

65,4% au menţionat că nu este permisă practicarea sportului oriunde
în rezervaţie (fotbal, volei etc.);

-

58,0% au menţionat că nu este permisă adunarea ciupercilor, florilor,
altor plante (unele persoane şi-au nuanţat răspunsul şi au precizat că
este permisă doar adunarea ciupercilor);

Procentul persoanelor care au menţionat că nu ştiu dacă sunt permise
anumite activităţi în rezervaţie se situează între 0,6% şi 4,8%. Nivelul
maxim (4,8%) s-a înregistrat la activitatea care vizează adunarea
ciupercilor, florilor, altor plante.

Nivelul de informare a populaţiei şi a altor factori interesaţi privind rezervaţia
Breite a fost măsurat şi prin includerea în chestionar a unor enunţuri
adevărate sau false privind rezervaţia Breite şi regulamentul de protejare a
acesteia.
Majoritatea respondenţilor a apreciat ca fiind adevărate următoarele afirmaţii:
-

Pe Breite trăiesc specii de plante şi animale protejate de lege” (86,8%);

-

Cei mai bătrâni stejari de pe Breite au o vârstă estimată de peste 700
ani” (80,4%);

-

Pe Breite există zone cu protecţie strictă în care sunt interzise orice
alte activităţi în afară de vizitare şi studiu (69,6%);

-

În rezervaţia Breite se află cei mai mulţi stejari multiseculari din Europa
Centrală şi de Est (63,6%);

-

Păşunatul controlat cu oi şi capre este favorabil biodiversităţii platoului
(53,2%)

Peste trei sferturi din persoanele chestionate (76,4%) au apreciat ca fiind
falsă afirmaţia „Incendierea/ tăierea stejarilor bătrâni este necesară pentru a
proteja pădurea de dăunători”.

Ponderea persoanelor care nu au ştiut dacă o afirmaţie este adevărată sau
falsă a variat între 3,6% şi 19,4% şi a atins cel mai mare nivel la afirmaţia „În
rezervaţia Breite se află cei mai mulţi stejari multiseculari din Europa Centrală
şi de Est”. Valorea mai ridicată înregistrată pentru această afirmaţie poate fi
Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 545400 Sighişoara, Jud. Mureş, Str. Mihai Viteazu, Nr. 93 / 7
Tel.: (+40)722.244.004; (+40)744.367.452; e-mail: office@cedes.ro; www.cedes.ro

4

explicată având în vedere că în pliantul despre Breite realizat în decembrie
2009 şi la care o parte din populaţie a avut acces, informaţia „rezervaţia
naturală de la Breite conţine una din cele mai importante colecţii de stejari
seculari din centrul şi estul Europei” este oarecum diferită faţă de enunţul din
chestionar.

18,20% din persoanele chestionate au menţionat că fundaţia Mihai Eminescu
Trust (MET) s-a ocupat în ultimii ani de administrarea rezervaţiei Breite în
ultimii ani, 21% au indicat administraţia publică locală, 7,20% au răspuns MET
şi Consiliul Local Sighişoara, iar 4,60% Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi
Primăria/municipiul Sighişoara.
3,4% din respondenţi au indicat diferite organizaţii/instituţii (fără să specifice
numele acestora, ca de exemplu organizaţii de mediu, instituţii de mediu),
1,20% au menţionat MET şi altă organizatie/persoană/instituţie ( de exemplu
MET împreună cu Ocolul Silvic).
8,80% au făcut alte menţiuni (de exemplu Ocolul Silvic, şcolile/liceele,
Forumul German, Ministerul Mediului, Sighişoara Durabilă, armata, dr. Goţa,
Tibor Hartel).
34,4% au menţionat că nu ştiu cine s-a ocupat de administrarea rezervaţiei
Breite în ultimii ani.

Majoritatea persoanelor chestionate a indicat că a primit informaţii legate de
rezervaţia Breite prin intermediul posterelor/afişelor despre Breite (83,60%),
discuţiilor cu prietenii, cunoştinţele, rudele (64,60%),

ştirilor de la radio

(56,4%), spot-urilor publicitare difuzate la postul de radio RadioSon (56,60%),
ştirilor de la televizor (56,20%), reclamelor din ziarul local Jurnalul Sighişoara
Reporter (53,80%).
Peste 40% din respondenţi au citit articole în ziare (47,40%) sau un pliant
despre Breite (43,80%), 28,20% au primit informaţii legate de rezervaţia
Breite prin intermediul spot-uri publicitare difizate la postul de radio Kiss FM,
iar 24% prin intermediul reclamelor din ziarul 24 ore mureşene.
Aproximativ un sfert din persoanele chestionate (25,60%) a primit informaţii
prin accesarea site-ului www.rezervatia-breite.ro, 12% prin accesarea altor
website-uri, 18,40% au primit mesaje prin poşta electronică, iar 8,20% prin
Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 545400 Sighişoara, Jud. Mureş, Str. Mihai Viteazu, Nr. 93 / 7
Tel.: (+40)722.244.004; (+40)744.367.452; e-mail: office@cedes.ro; www.cedes.ro

5

alte modalităţi: participarea la şedinte, întruniri, seminarii, dezbateri publice,
conferinţe de presă, conferinţe organizate de Fundaţia Mihai Eminescu Trust,
informări în cadrul Consiliului Local, participarea la activităţi pe platoul Breite,
vizitarea rezervaţiei, direct de la personalul Fundaţiei Mihai Eminescu Trust,
din cărţi sau de la şcoală (direct de la profesori).

418 persoane din totalul celor 500 incluse în eşantion au menţionat că au
primit informaţii legate de rezervaţia Breite prin intermediul posterelor/afişe
despre Breite. Dintre acestea, peste trei sferturi au văzut postere/afişe despre
Breite pe panourile stradale din Sighişoara (88,04%) sau în staţiile de autobuz
din oraş (78,95%), peste o treime la şcolile/liceele din Sighişoara (38,76%)
sau în punctul de informare turistică de pe Platoul Breite (39,00%),
aproximativ o cincime la Primăria Sighişoara (21,53%), 17,46% la Clubul
Copiilor Sighişoara, 14,83% la Gara din Sighişoara, iar 16,51% în alte puncte
de informare turistică.

79,4% din respondenţi au apreciat că rezervaţia Breite este foarte importantă
pentru Sighişoara, iar 18,6% au considerat că este destul de importantă. Doar
2% din cei chestionaţi au menţionat că rezervaţia Breite este puţin importantă
sau deloc importantă pentru Sighişoara.

În ceea ce priveşte măsurile necesare pentru viitorul rezervaţiei Breite, cea
mai mare parte a persoanelor chestionate a indicat ca primă măsură
protejarea stejarilor multiseculari (30,6%) şi ca a doua măsură promovarea
rezervaţiei Breite ca destinaţie turistică (27,6%).

La prima opţiune, au mai fost menţionate în ordinea frecvenţei:
-

plantarea de noi puieţi de stejar (17,8%);

-

asigurarea continuităţii pazei în rezervaţie (16,2%);

-

informarea populaţiei din Sighişoara cu privire la valoarea şi protecţia
rezervaţiei (15,6%);

-

amplasarea de noi panouri informative (8,6%);

-

interzicerea accesului cu mijloace motorizate în rezervaţie (6,6%);

-

promovarea rezervaţiei Breite ca destinaţie turistică (3,6%);
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-

continuarea păşunatului controlat în rezervaţie (0,6%);

-

oprirea accesului public în rezervaţie (0,2%);

-

alta variantă (0,2%)

La a doua alegere, au mai fost indicate, în ordinea frecvenţei, următoarele
măsuri:
-

plantarea de noi puieţi de stejar (24,4%);

-

interzicerea accesului cu mijloace motorizate în rezervaţie (12,6%);

-

informarea populaţiei din Sighişoara cu privire la valoarea şi protecţia
rezervaţiei (12,8%);

-

protejarea stejarilor multiseculari (9,8%);

-

asigurarea continuităţii pazei în rezervaţie (6,2%);

-

continuarea păşunatului controlat în rezervaţie (3,0%);

-

amplasarea de noi panouri informative (2%);

-

oprirea accesului public în rezervaţie (0,6%)

Dintre persoanele chestionate, 1% au menţionat la a doua alegere alte
variante: promovarea convieţuirii între om şi natură, asigurarea liniştii,
interzicerea păşunatului, păstrarea rezervaţiei aşa cum este în prezent,
amplasarea de panouri informative într-o limbă de circulaţie internaţională
(engleza).

Respondeţii şi-au exprimat opinia şi asupra activităţilor care ar trebui
încurajate cel mai mult în rezervaţia Breite. Cea mai mare parte a persoanelor
chestionate a indicat ca primă alegere activităţile de protejare şi regenerare a
stejarilor şi a rezervaţiei în general (45,6%) şi ca a doua alegere activităţile
educative (34,0%).

La prima opţiune, au mai fost menţionate în ordinea frecvenţei:
-

activităţile ştiinţifice – studii asupra florei şi faunei (25,4%);

-

activităţile educative – excursii şcolare, activităţi extracuriculare etc
(11,6%);

-

activităţile culturale – sărbători, evenimente teatrale şi muzicale fără
scenă şi amplificare (11,4%);

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 545400 Sighişoara, Jud. Mureş, Str. Mihai Viteazu, Nr. 93 / 7
Tel.: (+40)722.244.004; (+40)744.367.452; e-mail: office@cedes.ro; www.cedes.ro

7

-

activităţile recreative – plimbări pe jos, cu bicicleta sau călare, picnic-uri
etc (3,8%);

-

activităţile de ecoturism (2,0%).

La a doua alegere, au mai fost indicate, în ordinea frecvenţei, următoarele
activităţi:
-

activităţile de ecoturism (18,0%);

-

activităţile recreative – plimbări pe jos, cu bicicleta sau călare, picnic-uri
etc (17,8%);

-

activităţile de protejare şi regenerare a stejarilor şi a rezervaţiei în
general (16,8%);

-

activităţile ştiinţifice – studii asupra florei şi faunei (8,2%);

-

activităţile culturale – sărbători, evenimente teatrale şi muzicale fără
scenă şi amplificare (4,6%).

Doar 0,6% din persoanele intervievate au considerat că nu există niciun
pericol la adresa rezervaţiei în acest moment. 12% nu au ştiut să indice niciun
pericol sau ameninţare la adresa rezervaţiei, iar 87,4% au indicat cel puţin
un pericol/ameninţare la adresa rezervaţiei Breite.
Din cele 1138 de situaţii în care au fost indicate unul sau multe
pericole/ameninţări la adresa rezervaţiei, cele mai frecvente au vizat:
- focul (23,90%): riscul de incendiu, aprinderea focului în locuri nepermise,
nesupravegherea focului, incendierea copacilor etc;
- nepăsarea oamenilor şi instituţiilor/comportamentul neadecvat al oamenilor
(12,74%):

indiferenţa

oamenilor,

neglijarea,

ignorarea,

neprotejarea

rezervaţiei, încetarea activităţilor de protejare şi regenerare a rezervaţiei,
neimplicarea

autorităţilor

locale,

supravegherea

neadecvată,

pază

necorespunzătoare, insuficientă sau nepermanentă, iresponsabilitatea unor
oameni, nerespectarea naturii de cei care vizitează platoul,

simţul civic

scăzut, distrugeri, stricăciuni, acţiuni de vandalism;
- tăierea copacilor (11,78%): exploatarea forestieră, tăierile ilegale sau
excesive de arbori (inclusiv stejari);
- accesul cu mijloace motorizate în rezervaţie (11,07%), inclusiv organizarea
de curse ilegale în rezervaţie;
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- gunoaiele (8,17%): cele lăsate de turişti/vizitatori, aruncarea/acumularea
gunoaielor/ deşeurilor pe platou;
- distrugerea florei/faunei din rezervaţie/invazia unor specii de plante/arbori
(7,29%);
- vânătoarea/braconajul (5,54%);
- păşunatul (3,78%);
- poluarea (3,51%).
În 12,21% din situaţii au mai fost menţionate alte pericole/ameninţări:
defrişările,

lipsa

de

informare

a

populaţiei/vizitatorilor

platoului,

fenomenele/calamităţile naturale (trăsnete, inundaţii, secetă, cutremure,
alunecări de teren), utilizarea rezervaţiei în scopuri neadecvate, lipsa
infrastructurii pentru turism, degradarea naturală a stejarilor, nerespectarea
regulamentului rezervaţiei (de ex. picnic în zone neamenajate), nepromovarea
rezervaţiei, construcţia de locuinţe, încurajarea turismului, lipsa fondurilor,
tranzitarea rezervaţiei de către maşinile de mare tonaj, desfăşurarea de
activităţi militare în zonă, înmulţirea căpuşelor, neadministrarea rezervaţiei/
administrarea defectuoasă, drenajul, folosirea pesticidelor, neadoptarea
măsurilor specifice reconstrucţiei ecologice a staţiunii forestiere de platou,
extinderea oraşului, interzicerea accesului în rezervaţie, construcţia unei piste
de avion,

modificări legislative nefavorabile rezervaţiei, schimbarea

custodelui ş.a.

Majoritatea celor chestionaţi (66,0%) ar dori să se implice ca voluntar în
protejarea Rezervaţiei Breite (ocazional sau în mod regulat). 32,3% nu ar dori
să se implice, 3,2% nu au putut aprecia, iar 0,4% au refuzat să răspundă.
Dintre cei care ar dori să să se implice ca voluntar în protejarea Rezervaţiei
Breite (330 de persoane din totalul celor 500 chestionate) 83,64% ar prefera
să se implice ocazional, iar 16,36% în mod regulat.

Peste o treime din respondenţi ar dori să facă parte ca voluntar din grupul de
lucru consultativ în cadrul căruia se discută măsurile de administrare a
rezervaţiei Breite.
Ponderea persoanelor care doresc să facă parte ca voluntar din grupul de
lucru consultativ este de peste 3 ori mai mare la respondenţii care fac deja
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parte din Consiliul Consulativ Breite faţă de cei care nu fac parte din acest
Consiliu. Această diferenţa poate fi explicată prin nefamiliarizarea majorităţii
populaţiei cu activităţile Consiliului Consultativ Breite.

7,4% din persoanele chestionate au apreciat că persoanele care vizitează
platoul Breite nu sunt expuse la nici un risc. Peste 90% din persoanele
chestionate (92,6%) au indicat cel puţin un risc la care sunt expuse
persoanele care vizitează platoul Breite.
Riscurile menţionate cel mai des (în ordinea frecvenţei)

de cele 463 de

persoane din totalul celor chestionate sunt:
-

infectarea cu Borelioză în urma muşcăturii de căpuşă (82,29%);

-

înţepăturile de insecte (76,89%);

-

căderea crengilor groase şi chiar ruperea completă a arborilor
(52,05%);

-

muşcăturile de şerpi (48,38%);

-

întâlnirile cu animale sălbatice (lupi, mistreţi, urşi): 41,04%;

-

alte riscuri (8,86%) : câinii (fără stăpân, maidanezi, de la turmele de oi,
cei nesupravegheaţi), accidentările, intemperiile, incendiile, trăsnetul,
alunecările de teren, accidentele de vânătoare, întâlnirea cu braconierii
sau cu persoanele care taie lemne ilegal, activităţile militare,
alunecările, căderile, împotmolirea în mlaştini, riscul de a te rătăci.

Evaluarea impactului campaniei publicitare desfăşurată în anul 2010 de către
Fundaţia Mihai Eminescu Trust s-a realizat atât prin urmărirea modului în care
s-a realizat expunerea populaţiei la unele mijloace şi metode de promovare
cât şi prin măsurarea atitudinii respondenţilor faţă de cele

patru mesaje

lansate în campanie (eu nu distrug stejarii, eu nu arunc gunoaie, eu nu ucid
animalele si eu nu intru cu ATV-ul) şi faţă de rezervaţia Breite în general.
Majoritatea persoanelor chestionate şi-a exprimat acordul (total sau parţial) cu
toate enunţurile care au vizat măsurarea atitudiniii generale a populaţiei faţă
de mesajele campaniei şi faţă de rezervaţia Breite în general.
Astfel:
- Peste 95% din persoanele chestionate consideră că sighişorenii trebuie să
se implice în protejarea rezervaţiei Breite, 95,8% ar fi deranjate dacă s-ar
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distruge un stejar de pe Breite,

97,4% ar fi deranjate dacă s-ar arunca

gunoaie pe platoul Breite, iar 96,2% ar fi deranjate dacă ar fi ucise/vătămate
animale de pe platoul Breite.
- 86,4% ar fi deranjaţi dacă cineva s-ar plimba pe Breite cu mijloace
motorizate (ATV-uri, maşini etc.).
- Peste 90% din respondenţi sunt interesaţi

de ceea ce se întâmplă în

rezervaţia Breite (92,6%), iar aproximativ trei sferturi din persoanele
chestionate consideră că sunt şi ele responsabile de ceea ce se întamplă cu
rezervaţia Breite (76,6%).

98,8% din respondenţi sunt interesaţi să obţină mai multe informaţii care au
legătură cu rezervaţia Breite. Principalele domenii de interes menţionate sunt:
-

aspectele legate de mediul natural al platoului Breite (flora, fauna):
88,87%;

-

amenajările şi posibilităţile de petrecere a timpului liber în natură
(86,84%);

-

evenimentele culturale, ecologice sau educative organizate pe platou
(83,81%);

-

aspectele legislative privind protecţia mediului, statutul rezervaţiilor
naturale etc (72,87%).

7,49% din persoanele interesate să obţină mai multe informaţii care au
legătură cu rezervaţia Breite au menţionat şi alte domenii sau au făcut
aprecieri privind modul de furnizare a informaţiilor (să fie furnizate în mod
continuu). Ca subiecte/domenii de interes au mai fost menţionate: modul
de administrare şi de protejare/îngrijire a rezervaţiei, modul în care se
poate desfăşura muncă de voluntariat în rezervaţie, ecoturismul, modul în
care se realizează paza şi protecţia rezervaţiei, rapoartele de activitate
periodice ale custozilor, posibilităţile tehnice noi de ajutorare a regenerării
naturale a stejarilor, acordurile care se dau celor care pasc animale pe
platou, plantarea de puieţi, modul în care oamenii pot ajuta la protejarea
rezervaţiei, modul în care se face accesul pe platou sau se poate amenaja
platoul fără să afecteze flora şi fauna.
Interesul ridicat al majorităţii populaţiei pentru obţinerea de informaţii
suplimentare care au legătură cu rezervaţia Breite poate fi o consecinţă a
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campaniei publicitare desfăşurată în anul 2010 de către Fundaţia Mihai
Eminescu Trust, având în vedere că cele patru mesaje ale campaniei au
fost plasate sub conceptul-umbrelă „Breite este şi al meu”.
Majoritatea respondenţilor este interesată să obţină mai multe informaţii
care au legătură cu rezervaţia Breite, iar acest aspect poate reprezenta un
reper în ceea ce priveşte oportunitatea derulării unor activităţi care să-şi
propună oferirea de informaţii suplimentare în mai multe domenii de
interes pentru populaţie.
Peste 80% din elevi (cea mai mare categorie ocupaţională participantă la
sondaj) sunt interesaţi să obţină informaţii suplimentare în ceea ce
priveşte amenajările şi posibilităţile de petrecere a timpului liber în natură
(86,2%) sau aspectele legate de mediul natural al platoului Breite (84,6%).
Peste trei sferturi din elevi (76,4%) ar dori să obţină mai multe informaţii
referitoare la evenimentele culturale, ecologice sau educative organizate
pe platoul Breite, iar mai mult de jumătate (57,7%) sunt interesaţi să afle
mai multe informaţii legate de aspectele legislative privind protecţia
mediului, statutul rezervaţiilor naturale.
În plus, interesul pentru obţinerea de informaţii suplimentare este mai
ridicat în cazul persoanelor care fac parte din Consiliul Consultativ Breite
în trei din domeniile care au legătură cu rezervaţia Breite: aspectele legate
de mediul natural al platoului, evenimentele culturale, ecologice sau
educative organizate pe platou, aspectele legislative privind protecţia
mediului, statutul rezervaţiilor naturale . În ceea ce priveşte domeniul care
cuprinde amenajările şi posibilităţile de petrecere a timpului liber în natură,
ponderea persoanelor care doresc să obţină informaţii suplimentare este
mai ridicată în cazul persoanelor care nu fac parte din Consiliul Consultativ
Breite.
Aceste diferenţe înregistrate la nivelul membrilor Consiliului Consultativ
Breite, dar şi la nivelul celei mai mari categorii ocupaţionale participantă la
sondaj pot fi valorificate în activităţi viitoare care să vizeze modul de
concepere, structurare şi furnizare a unor informaţii suplimentare care au
legătură cu rezervaţia Breite.
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Masculin

41,8%

Feminin

58,2%

Graficul 1.1- Structura eşantionului pe sexe

peste 70 ani
6,6%

61-70 ani
12,2%

14-19 ani
25,2%

51-60 ani
14,0%

41-50 ani
16,0%

20-30 ani
8,8%

31-40 ani
17,2%

Graficul 1.2-Structura eşantionului pe grupe de vârstă
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primar (1- 4 clase)
gimnazial (5 - 8 clase)

13,80%

7,20%

3,80%

5,00%

14,40%
12,40%

8,20%
15,40%

19,80%

treapta I de liceu (9 - 10 clase)
şcoala profesională / ucenici sau
complementar
liceu (9 – 12 clase)
şcoală post-liceală sau tehnic de
maiştri
universitar de scurtă durată /colegiu
universitar de lungă durată
studii postuniversitare

Graficul 1.3- Structura eşantionului după nivelul studiilor absolvite

0,60%
2,40%
12,80%
român
maghiar
german
alta

84,20%

Graficul 1.4- Structura eşantionului după naţionalitate
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conducător de unitate, director
ocupaţii intelectuale, specialişti cu studii
superioare
tehnician sau maistru
funcţionar în administraţie
lucrător în servicii şi comerţ

0% 4%

5%

14%

24%

1%
3%
3%

muncitori calificaţi
muncitori necalificaţi
cadru militar
întreprinzător pe cont propriu

1%
2%

12%

casnic(ă)
elev

1%

24%

student

1%
2%
3%

şomer
pensionar
persoană în incapacitate de muncă
altele

Graficul 1.5- Structura eşantionului după ocupaţie

17%

este membru în Consiliul
Consultativ Breite
nu este membru în
Consiliul Consultativ
Breite
83%

Graficul 1.6- Structura eşantionului după tipul de respondent
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3.COMPARAREA REZULTATELOR OBŢINUTE CU REZULTATELE
SONDAJULUI DE OPINIE REALIZAT ÎN ANUL 2006 DE CĂTRE
FUNDAŢIA MIHAI EMINESCU TRUST. EVOLUŢIA NIVELULUI GENERAL
DE INFORMARE ŞI A ATITUDINII GENERALE A POPULAŢIEI CU PRIVIRE
LA REZERVAŢIA BREITE
Faţă de anul 2006, s-a constatat o scădere a ponderii celor care vizitează mai
des platoul (cel puţin o dată la 2-3 luni) şi o creştere a celor care nu au vizitat
deloc platoul în ultimul an.
În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe platoul Breite s-a constatat, faţă
de anul 2006, o creştere a ponderii celor care participă la evenimente
organizate (excursii şcolare, Ziua Stejarului, marcaje de trasee turistice etc.)
sau care au menţionat că fac alte activităţi (de ex. realizare de
fotografii/filmări, adunare ciuperci, flori de soc, activităţi ştiinţifice sau de
observaţie, plimbare animale de companie, ghidaj turistic, pictat).
La sondajul din 2011 s-a constatat o diversificare a opiniilor referitoare la
motivul pentru care Breite a fost declarat rezervaţie naturală. Se remarcă
totuşi că ponderea celor care consideră că Breite a fost declarat rezervaţie
naturală pentru a proteja fauna şi flora de pe platou este cea mai ridicată la
ambele sondaje.
Faţă de sondajul din 2006, s-a constatat o creştere a nivelului de informare a
populaţiei cu privire la majoritatea activităţilor permise sau interzise în
rezervaţie (excepţie făcând adunarea crengilor uscate sau căzute pe jos).
Astfel:
-

numărul persoanelor care consideră că este permisă intrarea/ vizitarea
în rezervaţie a crescut de peste 3 ori (de la 29% la 95,8%);

-

numărul persoanelor care consideră că este permis picnicul în
rezervaţie a crescut de peste 6 ori (de la 12% la 76%);

-

numărul persoanelor care consideră că este permisă aprinderea focului
în rezervaţie a scăzut de peste 2 ori (de la 9% la 4,4%);

-

numărul persoanelor care consideră că este permisă intrarea cu
maşina pe pajişte/în afara drumului de acces a scăzut de peste 3 ori
(de la 16% la 4,3%);

-

numărul persoanelor care consideră că este permisă tăierea copacilor
sau a crengilor a scăzut de peste 4 ori (de la 13% la 3,2%);
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-

numărul persoanelor care consideră că este permisă incendierea
stejarilor a scăzut de peste 3 ori (de la 7% la 2%);

-

numărul persoanelor care consideră că este permisă folosirea armelor
cu aer comprimat a scăzut de peste 3 ori (de la 16% la 4,6%);

-

numărul persoanelor care consideră că sunt permise cursele cu
motociclete, ATV-uri sau alte mijloace motorizate a scăzut de peste 2
ori (de la 17% la 7%);

Nivelul de informare a populaţiei a înregistrat unele schimbări pozitive faţă de
anul 2006 şi în ceea ce priveşte opinia faţă de unele afirmaţii privind
rezervaţia Breite şi regulamentul de protejare a acesteia.
Astfel:
-

a scăzut de peste 3 ori numărul persoanelor care nu ştiu dacă cel mai
bătrân stejar de pe Breite are o vârstă estimată de 750 de ani /cei mai
bătrâni stejari de pe Breite au o vârstă estimată de peste 700 ani (de la
36% la 11,6%);

-

a scăzut de 10 ori numărul persoanelor care nu ştiu dacă pe Breite
trăiesc specii de plante şi animale protejate de lege sau numărul
acestora (de la 36% la 3,6%);

-

a crescut de peste 5 ori numărul persoanelor care consideră fals
enunţul „Incendierea/ tăierea stejarilor bătrâni este necesară pentru a
proteja pădurea de dăunători” (de la 15% la 76,4%);

-

a crescut de peste 2 ori numărul persoanelor care consideră adevărat
enunţul „În rezervaţia Breite se află cei mai mulţi stejari multiseculari
din Europa Centrală şi de Est” (de la 27% la 63,6%);

Schimbări pozitive au fost înregistrate şi în ceea ce priveşte modul în care cei
chestionaţi percep importanţa platoului/rezervaţiei Breite pentru Sighişoara.
La sondajul realizat în 2011 s-a constatat o creştere a ponderii celor care
consideră că rezervaţia Breite este importantă şi foarte importantă pentru
Sighişoara (de la 79,54% la 98%).
La sondajul realizat în 2011 printre măsurile percepute ca fiind necesare
pentru viitorul rezervaţiei

a crescut importanţa acordată măsurilor care

vizează paza şi protecţia rezervaţiei, dar şi informarea publicului. S-a
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înregistrat o creştere semnificativă a următoarelor măsuri apreciate ca fiind
cele mai importante pentru viitorul rezervaţiei:
-

asigurarea continuităţii pazei în rezervaţie (de la 5,11% la 16,2%);

-

protejarea stejarilor multiseculari (de la 7,39% la 30,6%);

-

plantarea de noi puieţi de stejar (de la 0,57% la 17,8%);

-

informarea populaţiei din Sighişoara cu privire la valoarea şi protecţia
rezervaţiei (de la 3,41% la 15,6%);

-

amplasarea de noi panouri informative (de la 1,14% la 8,6%);

O tendinţă asemănătoare s-a înregistrat şi la activităţile care ar trebui
încurajate cel mai mult în rezervaţia Breite: o creştere a ponderii activităţilor
care vizează protejarea rezervaţiei şi educarea publicului. Astfel, faţă de
sondajul din 2006, a crescut ponderea persoanelor care menţionează că ar
trebui încurajate cel mai mult următoarele activităţi:
-

activităţile de protejare şi regenerare a stejarilor şi a rezervaţiei în
general (de la 23,86% la 45,6%);

-

activităţile ştiinţifice – studii asupra florei şi faunei (de la 11,36% la
25,4%);

-

activităţile educative – excursii şcolare, activităţi extracuriculare etc (de
la 2,27% la 11,6%);

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Sondajul de opinie realizat în martie 2011 a relevat că majoritatea populaţiei
are un grad ridicat de informare

în ceea ce priveşte rezervaţia Breite,

regulamentul de protejare a acesteia şi este familiarizată cu mare parte din
activităţile permise sau interzise în rezervaţie.
98,8% din respondenţi sunt interesaţi să obţină mai multe informaţii care au
legătură cu rezervaţia Breite, iar acest aspect poate fi valorificat în activităţile
viitoare ale Fundaţiei Mihai Eminescu Trust care să vizeze inclusiv modul de
concepere, structurare şi furnizare a unor astfel de informaţii suplimentare
care au legătură cu rezervaţia (având în vedere că la nivelul elevilor şi
membrilor Consiliului Consultativ Breite s-au înregistrat unele tendinţe în ceea
ce priveşte interesul pentru anumite domenii).
Faţă de sondajul din 2006, în 2011 s-a constatat la majoritatea populaţiei o
creştere a nivelului de informare în ceea ce priveşte rezervaţia Breite,
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regulamentul de protejare a acesteia şi o mare parte din activităţile permise
sau interzise în rezervaţie.
Modificări pozitive au fost înregistrate şi în ceea ce priveşte modul în care cei
chestionaţi percep importanţa platoului/rezervaţiei Breite pentru Sighişoara.
La sondajul realizat în 2011 s-a constatat o creştere a ponderii celor care
consideră că rezervaţia Breite este importantă şi foarte importantă pentru
Sighişoara (de la 79,54% la 98%), ceea ce demonstrează o schimbare de
atitudine în ceea ce priveşte rezervaţia.
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