Zwierzęta w polskich domach
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Informacje o badaniu

Na początku kwietnia 2017 r. Kantar Public (dawniej Zespół
Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził badanie
dotyczące posiadania zwierząt w gospodarstwach domowych.
Raport przedstawia najświeższe wyniki oraz ich porównanie z
danymi z 2014 roku.

Termin badania: 7– 13 kwietnia 2017

Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1067
mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat

Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane
komputerowo (CAPI)

“Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie
w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest
dozwolone pod warunkiem podania źródła: Kantar Public (dawniej Zespół Badań
Społecznych TNS Polska).”
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Posiadanie zwierząt domowych a cechy społeczno-demograficzne

Ponad połowa Polaków (52%) ma jakiekolwiek zwierzę domowe w
swoim gospodarstwie domowym. Posiadaczami pupilów domowych są
częściej mieszkańcy wsi i małych miast niż mieszkańcy dużych i
największych aglomeracji. Siedmiu na dziesięciu badanych (70%)
zamieszkujących tereny wiejskie ma w swoim gospodarstwie
domowym zwierzę, podczas gdy w miastach odsetek takich osób jest
mniejszy i wynosi 40%. Również osoby w wieku średnim (40-49 lat)
częściej niż pozostali (62% wobec 52% wśród ogółu) są właścicielami
zwierząt domowych.
Co jeszcze sprzyja posiadaniu zwierząt domowych oprócz wieku i
wielkości miejsca zamieszkania? Okazuje się, że takim pozytywnym
czynnikiem jest posiadanie dzieci.

Czy posiada Pan(i) zwierzę domowe?

48

52

49 48

51 52

46 46

54 54

38

30
45

55

62

55

41 44 46
50
60 61 61

70
55

45

tak

Zwierzęta w polskich domach

52

48

45

59 56 54
50
40 39 39

nie

3

Jakie zwierzęta domowe posiadają Polacy?

Tak jak już zostało wspomniane, co drugi Polak (52%) posiada jakieś
zwierzę w domu. Najczęściej jest to pies lub kot (50%). Idąc w
odwiedziny, z większym prawdopodobieństwem trafimy do domu, w
którym przywita nas pies niż kot lub jakiekolwiek inne zwierzę – 42%
Polaków deklaruje, że ma psa, 26% kota, a 5% inne zwierzę. Niespełna
co piąty ankietowany (18%) posiada zarówno psa, jak i kota.

Jakie zwierzę domowe Pan(i) posiada?
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Jak można scharakteryzować właścicieli psów? To zdecydowanie
częściej mieszkańcy wsi (62%) niż miast (30%), których gospodarstwa
domowe liczą troje lub więcej osób, w większości mają dzieci.
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Właściciele kotów także częściej mieszkają na wsiach niż w miastach.
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Porównanie uzyskanych wyników ze stanem posiadania zwierząt w 2014r

Porównując wyniki aktualne z tymi z 2014 roku, można zauważyć, że w
ciągu ostatnich trzech lat wzrosła nieco liczba posiadaczy zwierząt
domowych w Polsce – z 48% do 52% (różnica 4 punktów
procentowych). Trudno powiedzieć, czemu konkretnie należy
przypisywać tę zmianę. Mówi się, że posiadanie zwierzęcia może mieć
wiele zalet, wśród nich można wyróżnić: redukcję poziomu stresu, lek
na samotność, poczucie bezpieczeństwa, nauka empatii, czy też
doskonała lekcja odpowiedzialności. A może w czasach, o których
niektórzy mówią, że człowiek człowiekowi staje się wilkiem, chętniej
przypominamy sobie, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka?
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