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1. Introducere 
 

 

Context 
 

 
Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana R.A., a 

întocmit prezentul material, intitulat „Plan de acțiune pentru managementul populației de șacal 

din Parcul Natural Comana”, în cadrul proiectului "Green management for protection of Nature 

park Rusenski Lom and Nature Park Comana", cod MIS-ETC 464 – acronim GREEN 

MANAGEMENT, finanțat prin programul european INTERREG V-A Romania-Bulgaria, Axa 

prioritară 2 – O regiune verde.  

Proiectul a reprezentat o colaborare transfrontalieră între Directoratul Parcului Natural 

Rusenski Lom (partener lider) din Bulgaria și Asociația „Centrul Ecologic  - Green Area” (partener 

de proiect) din România, a fost programat a se implementa în perioada 2018 – 2020 și a 

beneficiat de un buget total de 508730 euro. Ca și obiectiv general al proiectului, a fost stabilită 

aducerea de contribuții la îmbunătățirea sustenabilității modului de utilizare a patrimoniului 

natural, respectiv a resurselor și patrimoniului cultural, în cele două parcuri naturale vecine, 

Rusenski Lom și Comana. Au fost prevăzute activități specifice de inventariere, cartare și 

planificare a managementului speciilor invazive, precum și de conștientizare a publicului cu 

privire la ecosistemele transfrontaliere și conectivitaea dintre ele. Între partenerul român și RNP 

Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana, a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. 

10202/14.03.2019, în baza căruia administrația a întocmit studiul asupra șacalului, urmând a 

servi ca instrument util în gestionarea biodiversității din aria protejată. 

 

Scop 
  

 Interesul pentru o analiză mai atentă a managementului populației acestei specii în Parcul 

Natural Comana, a fost generat de tendința accentuată și continuă de creștere a efectivelor sale, 
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atât la nivel național cât și județean, conform centralizatoarelor anuale raportate de Ministerul 

Mediului pe site-ul oficial apepaduri.gov.ro. Luând în considerare remarcabila adaptabilitate și 

prolificitatea speciei, precum și extraordinara varietate biologică descrisă în arelul parcului, 

administrația ariei protejate apreciază ca fiind necesar conservării capitalului natural, a se 

clarifica la nivel local, potențialul invaziv al șacalului și pe cale de consecință, riscul de a afecta 

echilibrul ecosistemic. În acest sens, documentarea cu privire la evoluția efectivelor în regiune 

de-a lungul istoriei, cunoașterea comportamentului, a preferințelor pentru anumite teritorii și 

resurse de hrană, a sensibilităților la anumite boli, etc., conturează o imagine de ansmblu asupra 

gradului de expunere a parcului. Totodată, cercetarea și identificarea concretă în teren, 

monitorizarea și asocierea corelativă a prezenței cu anumiți factori determinanți, estimarea 

mărimii și sporului populațional, contribuie la aprecierea impactului pe care șacalul auriu îl poate 

produce, fundamentându-se astfel, pe baza concluziilor rezultate, recomandări și/sau măsuri 

adecvate de management, ce ar trebui adoptate pentru evitarea unor perturbări ecologice 

nedorite. 
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2.Studiu bibliografic asupra șacalului auriu (Canis aureus) 
 
 

2.1. Descrierea speciei 
 

La nivel mondial, sunt cunoscute în prezent, patru specii de șacal: șacalul pătat sau cu 

spate negru (Canis mesomelas), șacalul dungat (Canis adustus), șacalul abisinian (Canis 

simensis) și șacalul auriu (Canis aureus), care se întâlnesc în Asia, Africa și Europa, eventuala 

împărțire a acestora în subspecii fiind o chestiune controversată1. 

Șacalul auriu este specia de șacal cu cel mai întins areal, fiind semnalat de la paliere 

altitudinale cuprinse între nivelul mării, în Eritreea și până la 3500 de metri în Etiopia2. În Europa, 

evită înălțimile, expansiunea sa fiind de regulă de-a lungul râurilor, preferând adăpostul oferit de 

vegetația deasă (tufișuri, stufărișuri) specifică luncilor și bălților, precum și zonele costiere, de 

unde se aventurează în păduri și zone montane. 

Coloritul blănii variază în funcție de sezon și regiune3. 

Cu o lungime a corpului de 75 – 101 cm și o coadă de 20 – 28 cm, greutatea masculilor 

poate varia între 6,3 și 16,8 kg, iar a femelelor între 7 și 11,8 kg.4 Studiile efectuate în România, 

pe un eșantion de 83 de șacali aurii, au determinat o greutate a masculilor  între 8,2 și 14 kg, iar 

a femelelor între 7 și 13,8 kg., la o lungime de 71-89 cm, respectiv 71-86 cm.5 Diformismul 

sexual, puțin aparent, se traduce prin diferențe de greutate de cc.15%6, cranii ceva mai mari și 

oase ceva mai masive în favoarea masculilor7.  

 

                                                           
1A. ANGELESCU, Șacalul auriu, București: M.M.C., 2004, p.14 
2PATRICIA D. MOEHLMAN, VIRGINIA HAYSSEN, Canis aureus (Carnivore: Canidae), Mammalian Species 
50(957):14–25. Material disponibil la 
 https://academic.oup.com/mspecies/article/50/957/14/4972817. Accesat la data de 11 iunie 2020. 
3J.R. GINSBERG, D.W. MACDONALD, Foxes, Wolves, Jackals, and Dogs An Action Plan for the Conservation of 
Canids, IUCN, Gland, Switzerland, 1990, p.12 col.2 
4A. ANGELESCU, Op.cit, p.21 
5A. ANGELESCU, Op.cit, p.56 
6Idem. 
7A. ANGELESCU, Op.cit, p.22 

https://academic.oup.com/mspecies/article/50/957/14/4972817
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2.2. Recunoașterea semnelor de prezență ale șacalului în teren 
 

Prezența șacalului în teren se constată în general după amprente, excremente și sunetele 

emise. Toate acestea, individual sau corelate între ele, pot furniza informații privind efectivele, 

vârsta, locurile preferate, comportamentul, starea de sănătate, precum și despre relațiile cu alte 

componente ale biotopului. 

 

                 

Figura 1. Amprente de șacal (Canis aureus) 
 

Urma șacalului prezintă anumite caracteristici specifice, după care poate fi recunoscut, și 

oferă unele indicii privind mărimea animalului. Picioarele sunt lungi și destul de zvelte, iar mersul 

este digitigrad, oasele tarsiene și carpiene fiind mai ridicate. Membrele anterioare au 5 degete, 

4 dintre ele formând perechi simetrice, cea centrală în mod distinct mai lungă decât cea laterală, 

atât la membrele anterioare cât și posterioare, cu o zonă de unire în partea din spate, la nivelul 

pernițelor. Acest fapt diferențiază indubitabil urma șacalul auriu de cea a lupului, câinelui sau a 

vulpii, cei din urmă neavând particularitatea descrisă. Unirea pernițelor este evidentă mai ales 
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la exemplarele tinere, la cele mature fiind mai puțin evidentă la membrele posterioare. Ghearele 

sunt neretractile, iar degetele sunt acoperite cu păr de culoare închisă. Pe partea ventrală a 

labelor prezintă fire de păr, destul de bine reprezentate, excepție făcând doar zona pernițelor. 

Distanța dintre urme este, în medie, de 25 cm, călcătura fiind în zig zag ca și a câinilor, 

spre deosebire de lup, unde urmele sunt în linie dreaptă și mai distanțate. Ghearele șacalului se 

imprimă odată cu amprenta pe solul umed, lungimea amprentei fiind de aproximativ 6 cm și 

lățimea de 5 cm. 

Excrementele sunt alte semne de prezență caracteristice șacalilor, acestea fiind întâlnite, 

mai ales, în apropierea locurilor de odihnă și a celor de hrănire. Ele se întâlnesc pe întregul 

teritoriu ocupat și parcurs de șacali, iar alături de urină constituie un mijloc clar de marcare a 

acestuia. Excrementele au o formă alungită, prezentând două sau trei puncte în care sunt 

subțiate, iar consistența variază în funcție de dietă, fiind, în general mai ferme când sunt 

constituite din resturi de păr sau pene, respectiv ceva mai moi atunci când se consumă fructe. 

Din analiza lor se pot obține informații genetice, precum și date utile privind natura, cantitatea și 

calitatea hranei nedigerate. 

 

  Figura 2. Excremente de șacal (Canis aureus) 

 

Locurile de fătare, vizuinile, adăposturile pot oferi și ele unele informații privind hrana și 

mărimea și structura familiei. Locurile des frecventate de șacali, precum vizuinile, au un miros 

specific de Canidae, miros ce nu este perceput de om prin locurile de trecere. 



10 
 

Un semn clar al prezenței șacalului în teritoriu este urletul acestuia, inconfundabil, 

considerat de majoritatea locuitorilor ca supărător și sinistru. În perioada de toamnă târzie și 

iarna, dar mai ales în timpul împerecherii, șacalii urlă mult mai des decât de obicei.  

 

 

2.3.Etologia speciei 
 

Comportamentul șacalilor aurii poate fi împărțit în comportamente de bază 

(comportamentul de hrănire, de luptă/autoapărare/amenințare și de reproducere) și 

comportamente auxiliare (comportamentul social și ierarhic, teritorialismul, igiena, confortul și 

odihna)8. 

 

Comportamentul de hrănire  
 
Pentru hrănire șacalul auriu se deplasează distanțe mari. Teoria potrivit căreia găsirea 

unei surse alimentare îl determină să se hrănească până la saturație (comportament observat 

și pe timpul iernii), rămânând în zonă pentru reluarea hrănirii la lăsarea serii, în cazul în care 

sursa alimentară nu este epuizată9, a fost confirmată de observațiile realizate pe raza Parcului 

Natural Comana, cu ocazia realizării prezentului studiu. Singura excepție de la acest obicei 

identificată până în prezent îl constituie întoarcerea sa pentru hrănirea puilor10. Cu ocazia 

vânătorilor individuale șacalul auriu nu doboară mai mult vânat decât îi este necesar, situația 

putând fi diferită când acționează în grup. 

 

Comportamentul de luptă / autoapărare / amenințare 
 

Agresivitatea joacă un rol important în existența șacalului auriu, ca de altfel în existența 

oricărui prădător, însă cea mai interesantă este agresivitatea manifestată în cadrul relațiilor 

intraspecifice, agresivitatea se împletește cu umilința, inclusiv în cazul exemplarului dominant 

care reușește astfel să scape nemușcat din confruntarea cu un exemplar de rang inferior. În 

                                                           
8A. ANGELESCU, Op.cit, p.119 
9Idem. 
10Idem. 
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cazul unei confruntări dintre două astfel de exemplare, regula o constituie defensiva celui de 

rang inferior care, atacat, își împinge adversarul și abia în final încearcă să-l muște de gât11. 

 

Comportamentul de reproducere 
 

Perioada de împerechere, în România, se situează, în principiu, în lunile februarie-martie, 

cu posibilitatea decalării ei până în luna aprilie12. Perioada de împerechere debutează cu 

pețirea, începută în luna noiembrie (găsirea perechii sau reunirea ei), izolarea de ceilalți membrii 

ai familiei, urmată de perioada de acuplări (pe durata a maxim o săptămână). Femela este în 

călduri pentru 3-6 zile13. 

 

Teritorialismul 
 
Se manifestă prin patrularea și marcarea (cu urină și excremente) teritoriului ocupat de 

către perechea de șacali aurii, însoțită de urletul în cor14. Masculul și femela urinează unul după 

altul în același loc, în special pe arborii și tufișurile din zonele de trecere, în vreme ce defecația 

are loc pe drumurile principale și locurile mai înalte. Teritorialismul presupune o vastă rețea de 

poteci principale (de cercetare și căutare a hranei), poteci de fugă și retragere (care arareori se 

suprapun cu primele) și poteci de pândă și atac15. 

 
Activitățile de igienă și confort  
 
Acestea includ scăldatul în nisip, praf sau zăpadă, precum și linsul. 

 

Comportamentul de odihnă  
 
Este dictat de presiunea factorului antropic. În general, condițiile din România, cu puține 

excepții, cum ar fi zona Deltei Dunării, obligă șacalul auriu la o activitate nocturnă. Activitatea 

                                                           
11A. ANGELESCU, Op.cit, p.121  
12A. ANGELESCU, Op.cit, p.122 
13Idem. 
14RICHARD DESPARD ESTES, The Behaviour Guide of African Mammals: including hoofed mammals, carnivores, 
primates, University of California Press, p.402 col.1 
15A. ANGELESCU, Op.cit, p.126-127 
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crepusculară sau diurnă se manifestă în special în zonele liniștite, unde vegetația permite 

camuflarea prezenței lui, chiar și în aceste zone intensitatea atingându-și cotele maxime în 

perioada de rut sau în timpul iernii, ca urmare a scăderii resurselor de hrană. 

Culcușurile șacalilor nu sunt elaborate, ele constituind doar un loc de odihnă temporar. 

Vizuinile - utilizate pentru fătare și creșterea puilor - diferă în funcție de specificul zonei, de la 

scorburi mari, în zonele inundabile, la adevărate labirinturi subterane, cu 3-4 ieșiri și adâncimi 

de până la 4 m., însă de foarte multe ori șacalii aurii iau în stăpânire viziunile construite de vulpi 

sau bursuci, singura regulă fiind existența în proximitate a unei surse de apă16.  

 

 

2.4. Răspândirea șacalului auriu în Europa și în România 
 

2.4.1 Răspândirea șacalului auriu în Europa 
 

Ungaria17 
 

În Ungaria, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, șacalul era o specie comună18. 

Schimbările de habitat și combaterea carnivorelor au cauzat declinul populației19, oficial ultimul 

șacal auriu fiind vânat în iarna anului 1942, în apropierea localității Derecske20. În anii ’80, deja 

nu mai erau de găsit decât 8 masculi tineri21, pentru ca la sfârșitul deceniului specia să fie 

declarată extinctă local. Începând cu anii ʼ90, în sudul Ungariei încep să apară imigranți. Se 

apreciază existența a două populații stabile: în apropiere graniței cu Croația și în ținutul Bács-

                                                           
16A. ANGELESCU, Op.cit, p.129 
17SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT. 
(2009). Expansion range of the golden jackal in Hungary between 1997 and 2006. mammalia. 73. 307-311. 
10.1515/MAMM.2009.048. Material consultat la data de 15 iunie 2020. 
18SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT, 
Op.cit., p.307, col.2 
19Idem. 
20SZABÓ, LÁSZLÓ, Study of population changing and habitat use of the golden jackal (Canis Aureus Linnaeus 
1758) (teză de doctorat susținută la Szent István University  Faculty Of Agricultural And Environmental Sciences, 
2016), p.3 (https://pdfs.semanticscholar.org/32cb/3622d3e9f3cba1aeaf8b6b9522377b013127.pdf). Accesat la 
data de 15 iunie 2020. 
21SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT, 
Op.cit., p.309 col.2 

https://pdfs.semanticscholar.org/32cb/3622d3e9f3cba1aeaf8b6b9522377b013127.pdf
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Kiskun22. Pentru perioada studiată numărul exemplarelor vânate anual a crescut de la 11 în 

1997 la 163, în 2006, un total de 763 de șacali fiind vânați în această perioadă23. Șacalii au fost 

semnalați în 15 ținuturi, majoritatea dintre acestea fiind la vest de Dunăre24. Studiile efectuate 

în Ungaria confirmă răspândirea speciei de-a lungul cursurilor de apă. Astfel, în Ungaria s-au 

deplasat de/a lungul fluviului Dunărea, venind dinspre râurile Sava și Drava, pentru ca apoi să 

ocupe vastele câmpii situate de-a lungul râului Tisa. Studiile realizate în Ungaria sugerează, pe 

lângă cauzele obișnuite ale extinderii arealului șacalului auriu, iernile blânde din ultimii ani și 

efectele aplicării legislației europene care interzice folosirea metodelor de vânătoare 

neselective: otrăvuri, capcane de picior etc.25 

 

Austria26  
 

După cum concluzionează cercetătorii în lucrările dedicate șacalului, Europa a cunoscut 

două valuri de extindere a arealului șacalului auriu: în anii ’50 și în anii ʼ80. Primul val – deși s-

a resimțit în două dintre țările învecinate, Slovacia (1947) și Slovenia (1952) – nu a afectat 

Austria, rumoarea privitoare la existența unor exemplare aparținând acestei specii în zona 

lacului Neusiedl din provincia Burgenland, nefiind susținută de probe concludente.  

Prima confirmare a prezenței șacalului auriu pe teritoriul austriac are loc în Styria, în 1987. 

Între perioada 1987-1998, 12 exemplare izolate de șacal auriu au fost semnalate din care s-a 

putut afirma cu certitudine că opt erau masculi și unul femelă, 75% dintre întâlnirile înregistrate 

pe durata iernii27. Ulterior, au mai fost identificate exemplare răzlețe în diverse zone, întâia 

familie de șacali aurii care a ocupat un teritoriu și s-a reprodus fiind atestată în 2007, în zona 

lacului Neusiedl. 

 

                                                           
22Idem. 
23SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT, 
Op.cit.,  p.308 col.2 
24SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT, 
Op.cit.,  P.309 col.1 
25SZABO, LASZLO & HELTAI, MIKLÓS & SZHUCS, ELEONÓRA & LANSZKI, JOZSEF & LEHOCZKI, RÓBERT, 
Op.cit.,  P.310 col 2 
26HATLAUF, JENNIFER & HELTAI, MIKLÓS & SZABO, LASZLO & HACKLÄNDER, KLAUS. (2017). Golden jackal 
(Canis aureus) occurrence in Austria: from first records to recent findings. 
27BARBARA HERZIG-STRASCHIL (2008), Short note: First breeding record of the golden jackal (Canis aureus L., 
1758, Canidae) in Austria, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 109 B, 73-76 
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Slovacia28 
 

În Slovacia, prima confirmare a existenței șacalilor datează din 1947, când patru 

exemplare – unul adult și trei pui – au fost vânate pe insula Žitný, în sud vestul Slovaciei. Din 

1989 și până în 2001, alte patru exemplare au fost vânate pe teritoriul Slovaciei, în apropierea 

frontierei cu Ungaria. În perioada 2001 și 2009 statutul șacalului auriu a fost cel de specie 

protejată, din 2009 devenind specie de interes cinegetic, cu perioadă de vânătoare cuprinsă 

între septembrie și ianuarie. Populația este evaluată la 94 de exemplare, dar se consideră că 

exemplarele nenumărate și exemplarele ce au făcut obiectul vânătorii ilegale datorită asemănării 

cu vulpea ar putea să facă posibilă existența unor efective mai mari. 

 

Slovenia29 
 

După 1952, câteva exemplare din specia șacal auriu au fost vânate sau identificate pe 

teritoriul Sloveniei, cel mai adesea în apropierea graniței cu Croația și în zona depresiunii 

Ljubljansko, cea mai spectaculoasă observației fiind făcută la 25 noiembrie 2005, în nordul țării, 

pe valea superioară a Savinjei, unde a fost doborâtă o femelă de circa doi ani, care cântărea 11 

kg. Captura este interesantă pe de-o parte, prin depărtarea la care se găsea de zonele de regulă 

populate cu șacali, iar pe de alta, prin altitudinea neobișnuit de ridicată pentru continentul 

european (980 m deasupra nivelului mării) unde s-a efectuat vânătoarea. În Slovenia specia 

este protejată din 200430.  

 
 
 

                                                           
28URBAN, PETER & BUČKO, JOZEF & GUIMARAES, NUNO. (2016). Golden jackal (Canis aureus) a booming 
species in Slovakia? 
29KROFEL, MIHA & POTOČNIK, HUBERT. (2008). First record of a golden jackal (Canis aureus) in Savinja Valley 
(Northern Slovenia). Natura Slovenia. 10. 57-62. 
30LUCA LAPINI, PAOLO MOLINARI, LUCA DORIGO, GIOVANNI ARE, PAOLA BERALDO, Reproduction of the 
golden jackal (canis aureus moreoticus i. geoffroy saint hilaire, 1835) in julian pre-alps, with new data on its range-
expansion in the high-adriatic hinterland (mammalia, carnivora, canidae), Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 60 (2009), 
p.180 
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Italia31 
 

 În Regiunea Autonomă Friuli-Veneția Giulia situată în nord- estul Italiei, învecinată cu 

Austria și Slovenia, atestarea primelor exemplare de șacal auriu datează din 1984, însă se pare 

că, anterior, în valul de extindere a arealului din anii ʼ50, unele grupuri de animale ajunseseră 

pe acele meleaguri, fiind prezentate în presa locală ca „haite de lupi‟32. Astăzi este atestată 

prezența mai multor perechi (între un minim de o pereche și un maxim de 7) în trei din cele 4 

provincii ale Regiunii (excepție Pordenone)33. În Italia specia este protejată din 199734. Testele 

genetice au relevat că populația din Italia este un mix de exemplare slavone și dalmate35. 

 

Ucraina 
 

Prima atestare a șacalului, în secolul XX, pe teritoriul ucrainean, datează din anul 1998 

și este localizată în Delta Dunării36, în prezent arealul acestuia întinzându-se pe mai mult de 

50% din teritoriul țării. Cartografierea raportărilor prezenței speciei au relevat trei direcții 

principale ale expansiunii speciei; una dintre acestea, cea mai puțin reprezentativă, fiind 

constituită de expasiunea populațiilor de șacali aurii din Câmpia Panonică spre regiunea de vest 

a Ucrainei. Existența unor efective stabile se confirmă doar în regiunea de coastă, de la Dunăre 

și Nistru până la Bug și Nipru, în special în luncile și deltele acestor ape curgătoare37. Cel mai 

                                                           
31VENDRAMIN, ANDREA & FANIN, YANNICK & FERFOLJA, SAIMON & VEZZARO, SARA & COMUZZO, 
CRISTINA & PERLIN, ISABELLA & MARTA, TREVISAN & FRANCHINI, MARCELLO & MADINELLI, ANDREA & 
IAIZA, LARA & PIERI, MARTA & ZANCHETTIN, LUCA & ROSSETTO, CRISTINA & ROVEDO, FRANCESCO & 
CUMINI, FRANCESCO & STEFANUTTO, ANDREA & FILACORDA, STEFANO. (2018). Distribution of wolf and 
golden jackal in the north east of Italy and their interactions. 10.13140/RG.2.2.17181.41445. 
32LUCA LAPINI, PAOLO MOLINARI, LUCA DORIGO, GIOVANNI ARE, PAOLA BERALDO, Op.cit., p.169 
33VENDRAMIN, ANDREA & FANIN, YANNICK & FERFOLJA, SAIMON & VEZZARO, SARA & COMUZZO, 
CRISTINA & PERLIN, ISABELLA & MARTA, TREVISAN & FRANCHINI, MARCELLO & MADINELLI, ANDREA & 
IAIZA, LARA & PIERI, MARTA & ZANCHETTIN, LUCA & ROSSETTO, CRISTINA & ROVEDO, FRANCESCO & 
CUMINI, FRANCESCO & STEFANUTTO, ANDREA & FILACORDA, STEFANO, Op.cit. 
34LUCA LAPINI, PAOLO MOLINARI, LUCA DORIGO, GIOVANNI ARE, PAOLA BERALDO, Op.cit., p.180 
35ELENA FABBRI, ROMOLO CANIGLIA, ANA GALOV, HAIDI ARBANASIĆ, LUCA LAPINI, IVICA 
BOŠKOVIĆ, TIHOMIR FLORIJANČIĆ, ALBENA VLASSEVA, ATIDZHE AHMED, ROSSEN L. 
MIRCHEV & ETTORE RANDI, Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in the north-
western distribution range (Croatia and eastern Italian Alps), Conservation Genetics volume 15, pages187–
199(2014) 
36I. ZAGORODNIUK (2014). Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine: Modern Expansion and Status of Species. 
Proceedings of the National Museum of Natural History. 12. 100-105. 
37Idem. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-4
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-5
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-8
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-10
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-10
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0530-7#auth-11
https://link.springer.com/journal/10592
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interesant element îl constituie concluziile trase ca urmare ce a analizării unor izvoare istorice 

care sugerează prezența șacalului în fauna Ucrainei, cel puțin în secolele XVI – XVIII.38 

 

Grecia39 
 

Deși Grecia se numără printre statele europene aflate în arealul istoric al șacalului și, 

după cum remarca un specialist, introducerea speciei în Directiva Habitate, în 1992, s-a datorat 

în exclusivitate populației reduse existente în această țară40, efectivele de pe teritoriul elen nu 

numai că nu sunt numeroase fiind evaluate la cc.152-162 grupuri familiale, dar se află de 

aproape jumătate de secol în regres, fiind dispărut din zona centrală și de vest a Greciei și cu o 

diminuare pronunțată în sudul țării unde, în urmă cu jumătate de secol, se găseau cele mai 

importante efective. În prezent, populațiile de șacali se găsesc în enclave, în Peloponez, Insula 

Samos, Fokida, Halkidiki, cele mai importante efective fiind înregistrate în zona Lacului Vistonida 

și Deltei Nestosului, din nord-estul țării. 

 
Franța  
 

Deși prezența șacalului auriu era clamată de mai multă vreme, primele atestări irefutabile 

constând în fotografii de calitate obținute cu un trapping cam de către Federația Departamentală 

a vânătorilor din Haute Savoie, datează din 2017 și începutul lui 2018, în departamentul Haute 

Savoie, din apropierea frontierei elvețiene41. 

 
Danemarca42 
 

Primele exemplare izolate au fost identificate în 2015. 

                                                           
38Idem. 
39GIANNATOS, GIORGOS & MARINOS, YIANNIS & MARAGOU, PANAGIOTA & CATSADORAKIS, GIORGOS. 
(2005). The status of the Golden Jackal (Canis aureus L.) in Greece. Belgian Journal of Zoology. 135. 145-149. 
40ARIE TROUWBORST, MIHA KROFEL, JOHN D. C. LINNELL, Legal implications of range expansions in a 
terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (Canis aureus) in Europe, Biodivers Conserv (2015) 24:2593–
2610 DOI 10.1007/s10531-015-0948-y. Accesat la data de 20 mai 2020 
41J. ANDRU, N. RANC, M. GUINOT-GHESTEM, Le chacal doré fait son chemin vers la France, Faune Sauvage, 
№ 320, 3e trimestre 2018, p.22 col.2 
(http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/04-FS-320-Art-4-chacal.pdf) (site 
consultat la data de 18 februarie 2020) 
42Idem. 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/04-FS-320-Art-4-chacal.pdf
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Germania43 
 

Întâia atestare certă a unui exemplar de specia șacal auriu pe teritoriul german este cea 

a mascului care a existat în sudul landului Brandenburg, între 1996 și anul împușcării sale, 1998. 

Cel de-al doilea a fost documentat prin camere trap instalate pentru lynx în Parcul Natural 

Bayerischer Wald., în 2012. 

 

Polonia44 
 

Primele atestări ale existenţei şacalului datează din 2015. În luna aprilie, în vestul 

Poloniei, în apropierea graniţei cu Germania, un exemplar tânăr a fost găsit mort pe o şosea, 

cauza tanatogeneratoare determinată prin necropsiere, fiind constituită de traumatismele 

suferite ca urmare a unui accident auto. Cercetările genetice au stabilit că avea acelaşi haplotip 

mitocondrial ADN ca şi un exemplar de comparaţie din populaţia aflată în sălbăticie în sudul 

Ucrainei. Alte două exemplare au fost fotografiate, în lunile mai şi iunie, în estul Polonie, pe 

valea râului Biebrza, respectiv în apropierea satului Piszczac (regiunea Polesia). Atestarea 

existenţei şacalului în Polonia este, cel mai probabil, mult defazată faţă de momentul apariţiei 

speciei pe teritoriul polon. Astfel, în statele învecinate, la distanţe nesemnificative faţă de 

frontiera de stat a Poloniei pentru mobilitatea speciei, fuseseră identificaţi şi/sau vânaţi şacali. 

 

Olanda 
 

La 19 februarie 2016 un exemplar din specia șacal auriu este observat pentru întâia dată 

pe teritoriul Regatului Olandei,  în Parcul Naţional Veluwe, situat în partea centrală a țării, urmată 

de o altă observație, în aceeaşi zonă, în octombrie 2017. La 22 noiembrie 2019, în provincia 

                                                           
43WEINGARTH, KIRSTEN & GAHBAUER, MARTIN & HEURICH, MARCO & MÜLLER, JÖRG & LEIBL, FRANZ. 
(2012). Second record of a golden jackal (Canis aureus) in Germany. Säugetierkundliche Informationen Jena. 8. 
443-446. 
44KOWALCZYK, R., KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA, M., RUCZYŃSKA, I., WÓJCIK, J.,Range expansion of the 
golden jackal (Canis aureus) into Poland: first records, Mamm Res (2015) 60: 411. 
https://doi.org/10.1007/s13364-015-0238-9 

https://doi.org/10.1007/s13364-015-0238-9
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Drenthe, de asemenea într-o rezervaţie naturală, este confirmată, pentru a treia oară prezența 

speciei pe teritoriul olandez45. 

 
Țările Baltice 
 

Începând cu anul 2011, au fost observate exemplare din specia șacal auriu în Estonia și 

Letonia46.  

Estonia. Primul șacal doborât a fost înregistrat în februarie 2013, în Parcul Național 

Matsalu din vestul țării. În 2014, exemplare din această au fost raportate în nordul, nord-estul și 

sudul țării, iar până în mai 2015, un total de 9 exemplare au fost ucise fie cu ocazia partidelor 

de vânătoare, fie în accidente rutiere47. 

Letonia. În 2013, în perioada iunie-decembrie, 3 exemplare au fost vânate de același 

individ, ceea ce ne face să bănuim că perimetrul nu era unul foarte mare. Până în 2015, un 

număr de 10 șacali au ucise fie cu ocazia partidelor de vânătoare, fie în accidente rutiere48. 

Lituania. Primul exemplar de șacal auriu a fost vânat în februarie 2015. Din aceeași 

perioadă datează mai multe semnalări (nedocumentate) ale prezenței speciei în districtele 

Kaunas, Vilnius, Zarasai, Varėna, and Biržai49. Analiza ADN-ului mitocondrial al exemplarul au 

relevat că, pe de-o parte, exemplarul vânat aparține speciei șacal auriu, pe de alta, că haplotipul 

acestuia corespunde haplotipurilor în registrate anterior în Italia, Croația, Serbia, Bulgaria și în 

Caucaz50. 

În țarile baltice, șacalul este considerat ca fiind o specie introdusă de om, motiv pentru 

care se permite extragerea nelimitată în scopul eradicării speciei51. 

 

                                                           
45Rare golden jackal spotted in Drenthe for the first time, The Northern Times, 6-th of Decembrie 2019 (consultat la 
data de 04.02.2020) https://northerntimes.nl/rare-golden-jackal-spotted-in-drenthe-for-the-first-time/)(site 
46A. PAULAUSKAS, I. RAŽANSKĖ, J. RADZIJEVKAJA, D. NUGARAITĖ, V. GEDMINAS, The golden jackal Canis 
aureus – a new species in the Baltic countries, BIOLOGIJA. 2018. Vol. 64. No. 3. p. 203 
47Idem. 
48A. PAULAUSKAS, I. RAŽANSKĖ, J. RADZIJEVKAJA, D. NUGARAITĖ, V. GEDMINAS, Op.cit., p.204 col.1 
49Idem. 
50A. PAULAUSKAS, I. RAŽANSKĖ, J. RADZIJEVKAJA, D. NUGARAITĖ, V. GEDMINAS, Op.cit., p.204 col.2 
51RUTKOWSKI, R., KROFEL, M., GIANNATOS, G., ĆIROVIĆ, D., MÄNNIL, P., VOLOKH, A. M., LANSZKI, J., 
HELTAI, M., SZABÓ, L., BANEA, O. C., YAVRUYAN, E., HAYRAPETYAN, V., KOPALIANI, N., MILIOU, A., 
TRYFONOPOULOS, G. A., LYMBERAKIS, P., PENEZIĆ, A., PAKELTYTĖ, G., SUCHECKA, E., & 
BOGDANOWICZ, W. (2015). A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis 
aureus) in Europe and the Caucasus. PloS one, 10(11), e0141236. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141236 

https://northerntimes.nl/rare-golden-jackal-spotted-in-drenthe-for-the-first-time/)(site
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Cehia52 
 

Prima observare, neconfirmată, a două exemplare din specia șacal auriu datează din 

1998, din partea centrală a Boemiei. Prima confirmare a existenței speciei este făcută 8 ani mai 

târziu, în 2006, odată cu descoperirea cadavrului unui șacal lovit de o mașină, pe un drum din 

Moravia. Următoarele două exemplare descoperite, tot în urma unor accidente rutiere, în 

Moravia (2010) și Boemia (2011), iar alte două au fost împușcate, în acțiuni de vânătoare 

distincte, în 2014, în nordul Moraviei. Alte 10 observații, tot neconfirmate, au fost făcute în 

perioada 2004-2012. Primele înregistrări (57) ale unor exemplare vii, efectuate cu camere de 

monitorizare a faunei sălbatice, la 40 de kilometri est de Praga, datează din perioada iunie 2015-

martie 2016. 

 

Belarusia 
 
Primele informații cu privire la existența speciei în această țără apar în anul 2012 și 

privesc un exemplar vânat în sud-estul regiunii Brest. În urma cercetărilor genetice conduse pe 

acest exemplar și pe alte două cu privire la a căror aparteneță la o specie sau la o alta de canide 

au condus la concluzia că acest prim exemplar aparținea întradevăr speciei canis aureus, în 

vreme ce celelalte erau hibrizi de câine domestic cu lup (linia maternă)53. 

 

Elveția54 
 

Prima atestare a șacalului auriu provine din anul 2011 când un exemplar a fost surprins 

de o foto trap. În 2016, un exemplar a fost confundat cu o vulpe și împușcat lângă Graubunden. 

                                                           
52KLÁRA PYŠKOVÁ, DAVID STORCH, IVAN HORÁČEK ONDŘEJ KAUZÁL, PETR PYŠEK, Golden jackal (Canis 
aureus) in the Czech Republic: the first record of a live animal and its long-term persistence in the colonized habitat, 
https://doi.org/10.3897/zookeys.641.10946  
53EKATERINA E. KHEIDOROVA, ALIAKSEI V. SHPAK, KONSTANTIN V. HOMEL, VADIM E. 
SIDOROVICH, VICTAR V. DEMIANCHYK, VADZIM V. PRAKAPCHUK, MIKHAIL E. NIKIFOROV, Molecular 
genetic identification of the invasive species – asian jackal (canis aureus) in the territory of Belarus, The Doklady 
of the National Academy of Sciences of Belarus, vol.62 (2018), Nr.1 (https://doi.org/10.29235/1561-8323-2018-62-
1-86-92) 
54Rare golden jackal spotted in St. Gallen area (https://www.thelocal.ch/20170718/rare-golden-jackal-spotted-in-st-
gallen-area) (site consultat la data de 17.02.2020) 

https://doi.org/10.3897/zookeys.641.10946
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Ekaterina%20AND%20E.%20AND%20Kheidorova
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Aliaksei%20AND%20V.%20AND%20Shpak
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Konstantin%20AND%20V.%20AND%20Homel
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Vadim%20AND%20E.%20AND%20Sidorovich
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Vadim%20AND%20E.%20AND%20Sidorovich
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Victar%20AND%20V.%20AND%20Demianchyk
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Vadzim%20AND%20V.%20AND%20Prakapchuk
https://doklady.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=Mikhail%20AND%20E.%20AND%20Nikiforov
https://www.thelocal.ch/20170718/rare-golden-jackal-spotted-in-st-gallen-area
https://www.thelocal.ch/20170718/rare-golden-jackal-spotted-in-st-gallen-area
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Și în cantonul Schwyz55. În 2017, în zona Linth din cantonul St. Gallen, un ornitolog a fotografiat 

un exemplar. La sfârșitul anului 2018 s-au făcut înregistrări trap camera și în cantonul Geneva56. 

 

 

2.4.2 Răspândirea șacalului auriu în România 
 

Primul șacal a cărui vânare este consemnată, în mod oficial, pe teritoriul României a fost 

doborât în octombrie 1929, pe un ostrov de pe Dunăre, aflat în dreptul comunei Ghidici (Dolj)57; 

iar alte două exemplare au trecut Dunărea înot, pierzându-şi urma într-o plantaţie de salcâmi de 

pe raza aceleaşi localităţi58. Exemplarul  – vânat de către un anume I. I. Florescu din localitatea 

Seaca de Câmp (jud. Dolj) – a fost naturalizat într-o dioramă, o fotografie a acesteia fiind 

prezentată în paginile unei reviste de vânătoare59, ilustrând un material deosebit de interesant 

redactat de taxidermistul Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti, care a efectuat operaţiunea. 

Din păcate, vânătorul nu a realizat la momentul respectiv valoarea ştiinţifică a evenimentului, 

motiv pentru care şacalul a fost jupuit pe loc, iar craniul, lăsat la locul vânătorii, nu a mai fost 

ulterior găsit.  Sexul şacalului vânat în 1929 nu este cunoscut. Diorama a ajuns, în scurt timp în 

Bănie, în colecţiile Muzeului Regional al Olteniei; identificarea primară a exemplarului ca 

aparţinând speciei şacal aparţine, pare-se, unui reputat vânător din Craiova60: K. Broetz61.  

Cei doi specialişti care au avut ocazia să studieze exemplarul – Hönike şi Călinescu – şi 

care au abordat, în scris, subiectul, au tras concluzii diametral opuse cu privire la prezenţa 

speciei în România. Astfel, potrivit primului „înainte cu un secol aproape, șacalul era în România 

o aparițiune obișnuită‟62, în vreme ce, cel de-al doilea, îl consideră „o apariție nouă pentru fauna 

                                                           
55 https://www.kora.ch/index.php?id=275&L=1 
56 https://wilderness-society.org/golden-jackal-shows-up-in-geneva-switzerland/ 
57I. NANIA, Vânatul pe teritoriul României, București: Editura Sport-Turism, 1991, p.242-243 
58R. I. CĂLINESCU, Şacali în România, Arhivele Olteniei, an IX, nr.49-50, p. 223 
59R. HOENICKE, Şacalul european (canis aureus), Revista vânătorilor, an XI, nr.5, mai 1930, p.66 
60N. PLOPŞOR, Notă in R. I. CĂLINESCU, Şacali în România, Arhivele Olteniei, an IX, nr.49-50, p. 225 
61Notă: Dat fiind circumstanţele nu avem nici cel mai mic dubiu că numitul „K. Broetz‟ este una şi aceeaşi persoană 
cu „cel mai bun trăgător din Craiova, Carol Broetz, care venea uneori cu un drilling la vânătorile de pădure din 
preajma Dunării (Bistreţ, Cârna, Gângiova), unde puteau ieşi lupi (el avea câteva zeci de lupi la activ, unii fiind 
acum naturalizaţi la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Craiova).‟ (M. TĂLPEANU, Vânători, cu 50 de ani în urmă, 
Almanah Vânătorul şi Pescarul Român 2000, p.29) 
62R. HOENICKE, Şacalul european (canis aureus), Revista vânătorilor, an XI, nr.5, mai 1930, p.66 

https://www.kora.ch/index.php?id=275&L=1
https://wilderness-society.org/golden-jackal-shows-up-in-geneva-switzerland/
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României”63. Cercetările ulterioare tind să valideze opinia lui Hönike: pe de-o parte, resturi 

scheletice ale unor exemplare din specia şacal au fost identificate la Peștera, județul Brașov și 

la Techirghiol, județul Constanța. În primul caz nu a existat o datare, însă în cel de-al doilea, 

resturile au fost decoperite într-o groapă cu material amestecat, provenit din epoca neolitică și 

romană64. De asemenea, în cursul unor anchete etnografice realizate în judeţul Argeş, s-au 

înregistrat mărturii cu privire la vânarea frecventă a şacalilor – cunoscuţi la acea dată ca „hilaci‟ 

–  în jurul anului 1900.65 

Studiile lingvistice66 au identificat ca sursă primară a termenului „hilac‟ opul Descriptio 

Moldaviae al lui Dimitrie Cantemir, unde hilacul apare sub forma latinescului hylaces (plural). 

Interpretarea noţiunii a constituit o dilemă pentru traducători, „rezolvatrea‟ realizându-se prin 

eludarea termenului.  

Potrivit unui reputat autor maghiar, Eugen Nagy, în 1942, în zona Odorheiului, a fost 

vânat un „metis de lup cu şacal”, anterior astfel de metişi fiind vânaţi de dr. Iosif Teleki. Acelaşi 

autor, partizan al existenței unei subspecii de lup - „lupul de stuf (Canis lupus minor)” -  apreciaza 

totuși ca imposibilă confundarea şacalului cu acesta, pe care îl localiza în Delta Dunării67. 

Existenţa acestei subspecii a fost vehement combătută de literatura ştiinţifică ulterioară. Lupul 

a dispărut din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razelm-Sinoe la jumătatea secolului trecut, 

ultimul exemplar fiind doborât în februarie 1954 sau 1955, la Câşla Vădanei, iar toate 

exemplarele recoltate de atunci şi prezentate ca fiind lup sau lup de stuf s-au dovedit a fi şacali68. 

Se apreciază că lupul de stuf este rodul confuziei între lup şi şacal, concluzia fiind întărită de 

imposibilitatea savantului maghiar de a găsi fie şi numai un singur exemplar naturalizat, o piele 

sau craniu care să-i valideze teoriile69. 

Cel mai probabil cu efectivele împuţinate din cauze necunoscute, şacalul a continuat 

totuși să fie o prezenţă discretă în spaţiul carpato-danubiano-pontic între 1900 şi 1929. 

Caracteristicile acestui animal, grefate pe lipsa de cultură cinegetică, au condus cu ușurință la 

                                                           
63R. I. CĂLINESCU, Considerațiuni generale asupra repartiției mamiferelor de interes vânătoresc din România, 
Revista vânătorilor, an XI, nr.7, iulie 1930, p.103 col.2 
64I. NANIA, Vânatul pe teritoriul României, București: Editura Sport-Turism, 1991, p.242 
65I. NANIA, Patru cuvinte româneşti din fondul străvechi, Studii şi comunicări, vol.III, 2010, p.396 
66Idem. 
67E. NAGY, Câte feluri de lupi există în ţară?, Vânătorul, an V, nr.8, august 1953, p. 17 
68J. BOTOND KISS, Situaţia actuală a lupului (Canis lupus L.) în Delta Dunării, 2004 
(https://www.researchgate.net/publication/262493571_Situatia_actuala_a_lupului_Canis_lupus_L_in_Delta_Duna
rii). Accesat la data de 31 iulie 2019. 
69E. NAGY, Op.cit., p. 17 

https://www.researchgate.net/publication/262493571_Situatia_actuala_a_lupului_Canis_lupus_L_in_Delta_Dunarii
https://www.researchgate.net/publication/262493571_Situatia_actuala_a_lupului_Canis_lupus_L_in_Delta_Dunarii
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clasificarea eronată a puţinelor exemplare doborâte, ca aparţinând speciei lup, mai bine spus 

presupusei subspecii, „lupul de stuf‟, sau vreunui metis dubios al lupului cu un alt reprezentant 

al familiei Canidae. Chestiunea nu i-a scăpat lui R. Hönike, taxidermistul Muzeului de Istorie 

Naturală din Bucureşti, sau cel puţin aceasta este interpretarea care se poate da uneia dintre 

afirmaţiile sale privitoare la șacal: „astăzi se mai găsesc specimene izolate prin Grecia și 

Macedonia unde s’au refugiat, pe când la noi nu mai rămâne decât svonul despre un lup de 

stuf.”70 Fireşte este dificil de a se achiesa întru totul la acesta opinie întrucât, la scara evoluţiei, 

sensul migraţiei a fost unul invers şi dacă direcţia de deplasare a speciei s-a inversat temporar, 

fenomenul ar fi fost suficient de curios încât să merite explicaţii. Ceea ce se poate intui, este că 

el a realizat faptul că specia nu a devenit extinctă local şi că doar lipsa de repere a dus la 

identificarea eronată a acestuia în mentalul colectiv, ca o subscpecie a lupului. 

Sensul general al migraţiei, de la sud către nord, este una dintre chestiunile asupra căruia 

autorii literaturii de specialitate cad de acord, însă, deşi ambele rute presupun la un moment dat 

trecerea Dunării, în condiţii climatice excepţionale (ierni grele), cu excepţia regiunii dobrogeane, 

populaţiile care au alimentat efectivele din spaţiul carpato-danubiano-pontic ar putea fi diferite.  

Observaţiile asupra apariţiei şacalilor pe teritoriul României, în secolul XX, sunt 

concentrate într-o singură frază a botanistului Alexandru Borza (1887-1971): „ca o curiozitate 

mai amintesc că uneori trec peste Dunărea înghețată și șacali, venind din Balcani”71. Prezenţa 

şacalilor în anul 1929, în ostrovul din dreptul localităţii Ghidici (jud. Dolj) este legată de Raul 

Călinescu de îngheţarea Dunării72, iar faptul că până la iarna grea a anului 1954, nu au mai 

existat decât consemnări sporadice ale prezenţei şacalului – metisul vânat în 1942, la Odorhei 

şi exemplarul doborât în 1952, în Pădurea Tuluceşti (jud. Galaţi)73 – tind să dea valoare de 

adevăr aserţiunii. 

În ianuarie-martie 1954, un mare număr de exemplare din specia şacal, în haite sau 

răzleţe, trec Dunărea îngheţată şi ajung până la intrarea în marile aglomerări urbane: unul este 

doborât la Bucureşti, la sfârşitul lunii februarie, la capătul Căii Rahovei, un altul la începutul lunii 

martie, la marginea Craiovei74. 

                                                           
70R. HÖNIKE, Op.cit., p.65 
71Al. BORZA,.................., Carpații, an X, nr.8, august 1942, p.203, col.1 
72R. CĂLINESCU, Şacali în România, Revista Ştiinţifică V. Adamachi, vol.XVI, nr.2-3, 1930, p. 109 col.1 
73I. NANIA, Vânatul pe teritoriul României, p.243 
74Idem. 
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Din această perioadă datează şi prima atestare a speciei pe raza actualului Parc Natural 

Comana: mai întâi, şacalii au atacat porcii domestici de talie mică aflaţi în balta comunei Prundu, 

apoi, în lunile februarie-martie, au fost vânate exemplare aparţinând acestei specii pe raza 

administrativ-teritorială a comunelor Prundu şi Comana75. În aceeaşi unitate de timp, s-au 

recoltat exemplare de şacali şi la Jijila (jud. Tulcea) şi Nisipari (jud. Constanţa). Observaţii cu 

privire la prezenţa speciei au fost făcute la: Ţigănaşi, Balta Verde şi Bucura (jud. Mehedinţi), 

Maglavit şi Ghidici (jud. Dolj), Potelu, Babiciu şi Corabia (jud. Olt), Scrioaştea (jud. Teleorman), 

Rîca (jud. Argeş)76, respectiv la Tuluceşti (jud. Galaţi)77. 

În 1956, Vasile Cotta, probabil cel mai titrat cinegetician român, avansează pentru întâia 

dată posibilitatea existenţei unor „exemplare indigene‟78, în afara celor „venind probabil din sud, 

cînd Dunărea este îngheţată‟79. Cunoştinţele cu privire la această specie erau aproape 

inexistente, dovadă că în prima lucrare cu adevărat importantă publicată după cel de-al doilea 

Război Mondial, îi este acordată mai puţin de o pagină, fără a fi ilustrată urma acestei specii80. 

Autorul subliniază că „prezenţa lui trebuie semnalată Direcţiei economiei vînatului, iar blănurile 

păstrate pînă cînd vor fi cercetate de oamenii de specialitate‟81, idee pe care o va reitera în 

lucrările sale ulterioare. 

Extinderea arealului speciei nu a făcut obiectul unor studii ştiinţifice, fiind rodul 

observaţiilor empirice ale vânătorilor, respectiv personalului silvic, eroare justificată prin 

raportare la importanţa iniţial scăzută a speciei pentru economia vânatului şi la opiniile formulate 

de V. Cotta: 

                                                           
75Idem. 
76Idem. 
77S. GEACU, Aspecte biogeografice semnificative pentru județele Vaslui și Galați, Acta Moldaviae Meridionalis – 
Anuarul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” XXV – XXVII, vol.II, 2004-2006, p.58 
78V. COTTA, Economia vînatului şi salmonicultura, Bucureşti: Editura Agro-silvică de Stat, 1956, p.164 
79Idem. 
80Notă: Ilustrarea urmei şacalului lipseşte din câteva dintre cele mai importante lucrări de specialitate existente în  
România: V. COTTA, M. BODEA, Vînatul României, Bucureşti: Editura Agrosilvică, 1969; E. COLIBABA, G. 
DAMIAN, Cartea vînătorului, Iaşi: Junimea, 1977; V. COTTA, Vînatul, Bucureşti: Ceres, 1982; Al. DUDA, Vânat şi 
vânător, Târgu Mureş: Tipomur, 1993. Unele lucrări nici nu pomenesc de altfel  existenţa speciei: Abecedarul 
vânătorului, ediţia II, Bucureşti: Editura Cultură Fizică şi Sport, 1952; Cartea paznicului de vînătoare şi pescuit 
sportiv, Bucureşti: Editura Agro-silvică de Stat, 1954; C. ROSETTI-BĂLĂNESCU, Urmele animalelor sălbatice, 
Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1961; Ghid pentru examenul de vînător, 1968; Gh. FENEŞER, M. BODEA, I. CÂRCIU, 
ABC-ul vînătorului, Bucureşti: Ceres, 1974. Ulterior, date privitoare la biologia şi, mai ales, urmele şacalului găsim 
în lucrări precum: G. CHEROIU, E. ILIE, Vânat românesc, Editura Snagov, 1996; N. ŞELARU, Manual pentru 
examenul de vânător, București: Cynegis, 2003; 
81V. COTTA, Op.cit., p.165 
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 „De înmulţire exagerată nu poate fi vorba, din motivul că ţara noastră iese din arealul său 

obişnuit.‟82 

„Linia Dunării pare a fi marginea de Nord a arealului său, de unde cîte un exemplar 

rătăceşte şi în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea. Deci în România este o apariţie întâmplătoare.‟83 

Spre exemplu, pentru regiunea moldavă, în județul Galați, după semnalarea sa la 

începutul anilor ̓ 50, specia intră într-un con de umbră din care iese abia după 1989, iar în Vaslui, 

primele două exemplare au fost doborâte lângă Huși, abia în februarie 199184. Se consideră85 

că, după anul 2001, șacalul se extinde pe aproape  întreaga suprafață a județului Galați (cu 

excepția părții centrale și de nord a județului) și în sud-estul județului Vaslui. În 2001, populaţia 

este evaluată la 22 de indivizi  [majoritatea (12) pe fondul de vânătoare Tulucești], în 2005 – 

134, iar în 2006 – 146. Extinderea arealului se consideră efectuată prin zonele de luncă, mai 

întâi cea a Prutului, apoi a Siretului și Bârladului, ceea ce este de natură să ridice semne de 

întrebare fie cu privire la acurateţea informaţiilor existente, fie cu privire la posibilitatea existenţei 

unor alte populaţii-rezervor şi a unei alte direcţii de deplasare, în condiţiile în care literatura de 

specialitate plasează exemplare din specia şacal, anterior anului 1977, „puţin mai la nord de 

Suceava.‟86  

Ceea ce trebuie notat este că abia în ultimul deceniu, șacalul auriu a atras atenția lumii 

științifice, făcând obiectul câtorva studii și a două teze de doctorat, până atunci prezența sa fiind 

reflectată lapidar mai mult în paginile revistelor de vânătoare87 sau silvicultură88. Un studiu literar 

                                                           
82V. COTTA, M. BODEA, Vînatul României, Bucureşti: Editura Agrosilvică, 1969, p.225 
83V. COTTA, Vînatul, Bucureşti: Ceres, 1982, p.155 
84S. GEACU, Op.cit., p.58 
85Idem. 
86E. COLIBABA, G. DAMIAN, Cartea vînătorului, Iaşi: Junimea, 1977, p. 104 
87ALACI, AL., Şacalii şi enoţii, VPR, 8/2012, 21; ALECSANDRESCU, C., Prădători în cătarea puştii, Almanah VPR 
2016, p.68-70; ALMĂŞAN, H. Şacalul în fauna României, VPR, 1/1995, 18-19; ANDRONIC, A. Şacalul în Bucovina, 
VPR, 6/1996, 4; DĂNEŢI, T., Şacalul în Europa, VPR, 6/1996, 17; DIAS, O nouă ameninţare la adresa biodiversităţii, 
VPR, 2/2019,10-11; DRAGOMIR, F.B., Din nou despre şacalii din Transilvania, VPR, 12/2012, 20;  Şacalii în centrul 
Transilvaniei, VPR, 6/2010, 13; GEORGESCU C.G., GEORGESCU M., Între şacal şi vulpe, VPR, nr.58/2017, 6-8; 
Comportamentul  şacalului, VPR, nr.5/2012, 16-17; GEORGESCU M., Şacalii în Argeş, VPR, nr.5/2011, 14; IONEL 
M., IOVĂNEL, B., Şacalul în Dolj, VPR, 6/1996, 4; MARCHEŞ, G. AUSLÄNDER, MARCOCI, G., HELLWING, 
Şacalul şi câinele jder, VPS, 6/1954, 16, 20; NAGY, E., Lup de stuf sau şacal, VPS, 3/1955, 2; PINTEA, T., Şacali 
în Câmpia de Vest, VPR, 4/2001, 5; Un craniu de şacal şi puţină nostalgie, VPR, nr.5/2011, 15; ...şi în vestul ţării, 
VPR, nr.5/2011, 15; Coridoarele şacalilor, VPR, 8(32)/2015, 18; TEODORESCU, S., Şacalul în Oltenia, VPR, 
6/1996, 16; Şacalii , VPR, 8/1995, 22-23; TIMU, G., Şacalii în Dobrogea, VPR, 6/1991, 11; VILA, A.C., Şacalii şi 
echilibrul ecologic în Delta Dunării, VPR, 4/2019, p.10 
88ANGELESCU, A, Ecologia şacalului, RP, 6/2002, 36-46; Şacalul în Dobrogea, RSC, 15-16/2002, 119-124; Date 
privind anatomia şacalului dobrogean, RSC, 17-18/2003, 88-96; Etologia şacalului, RP, 3/2003, 48-52; 
ANGELESCU, A. SEPSI, A., Variabilitatea şi diformismul sexual la craniile de Canis Aureus, RP, 5/2002, 29-32; 
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menit să identifice operele în care se regăsesc denumirile populare variate sub care şacalul 

auriu a fost cunoscut pe teritoriul României –  hilac, vulpe mare, vulpe gălbuie, vulpe turcească, 

lup mic, lup roşcat89 – ar putea fi de natură să ofere  unele surprize cu privire la prezenţa speciei 

în fauna autohtonă în trecutul nu foarte îndepărtat. 

 

 

2.5. Considerații privind expansiunea teritorială 
 

Expansiunea șacalului este cel mai bine documentat fenomen de acest tip din Europa90. 

Izvoarele istorice demonstrează statutul său tipic în sud-estul continentului. În opinia unor 

distinși cercetători, cel mai probabil actuala expansiune are la bază efectivele a trei populații: 

cele din zona masivului Peri-Strandja, coasta dalmată din peninsula Balcanică și zona estică a 

Trancaucazei de vest, în Caucaz. 

Prima mărturie scrisă – de încredere – a prezenței șacalului auriu în Europa, în zona 

limitrofă orașului Sofia (Bulgaria), o constituie o cronica otomană a asediului, din secolul al XIV-

lea. În zona dalmată, introducerea șacalilor este pusă pe seama marinarilor venețieni care ar fi 

importat specia din nordul Africii. Deși din punct de vedere taxonomic, incidentul care a cauzat 

dealtfel în epocă un conflict diplomatic, nu se susține, trebuie spus că populația de șacali din 

Dalmația este îndepărtată din punct de vedere morfologic și genetic de celelalte populații din 

peninsula Balcanică. 

Motivele extinderii speciei rămân, în fond, necunoscute. S-au avansat ipoteze potrivit 

cărora fenomenul ar fi fost potențat de schimbările climatice, războaiele din Balcani, schimbări 

în managementul vânătorii și în uzul terenului. Este, după cum s-a subliniat, puțin probabil ca 

                                                           
HORJ, P., PÂNZARIU G., Şacalul în Munţii Maramureşului/ The golden wolf in the Mountains of Maramureş County. 
Revista de silvicultură a sud-estului Transilvaniei 1 (7) /1998, 72; MARFIUC, L.,  SIMON, D. C., SÎRBU G. E., 
Distribuţia şi expansiunea şacalului auriu  (canis aureus L.1758) în România, RSC, 42/2018, 70-73; MARFIUC, L.,  
SÎRBU, G. E., Aspecte corelative ale elementelor morfo-anatomice la şacalul (Canis aureus L., Linnaeus, 1758) din 
România, RSC, 41/2017, 100-104; MUNTEANU, I,  STANCU, D.,  Şacalul o prezenţă în pădurile braşovene, RS, 
3/1996, 30 
89M. BODEA, A. M. COMŞIA, V. COTTA, Gh. FENEŞER, Al. FILIPAŞCU, I. POP, C. ROSETTI-BĂLĂNESCU, L. 
RUDESCU, N. SĂULESCU, N. A. STRĂVOIU, A. VOLOSCIUC, Vânat şi vânătoare, Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, 1964, p.130 
90N. SPASSOV, I. ACOSTA-PANKOV, Dispersal history of the golden jackal (Canis aureus moreoticus Geoffroy, 
1835) in Europe and possible causes of its recent population explosion, Biodiversity Data Journal 7 : 34825. Material 
disponibil la https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e34825. Accesat la data de 21 mai 2020. 
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vreunul dintre acestea să fi constituit singur factorul declanșator, dar în orice proporție ori 

combinație ar fi acționat, fenomenul pare să fi beneficiat din plin de acțiunea catalizatoare a 

schimbării interacțiunii cu alți prădători, care a facilitat creșterea populațiilor, întrucât s-a 

observat că extinderea ariei ocupate de șacal este concomitentă și invers proporțională cu 

diminuarea populațiilor și arealului de extindere a lupului91. În susținere, se pot corobora 

reconstituirea schimbărilor istorice ale arealului și efectivelor celor două specii, analiza 

exemplarelor vânate în Bulgaria și Serbia și rezultatele studiului efectuat de colectivul de 

cercetători M. Krofel, G. Giannatos, D. Cirovic, S. Stoyanov și T. M. Newsome, pe populațiile de 

șacali din 8 situri în care s-a procedat la recolonizarea lupilor, demonstrându-se că, în 7 din 8 

zone, șacalii au dispărut sau au fost împinși dincolo de aria ocupată de lupi92. Paradoxal, pe de 

altă parte, în zona estică a munților Rodopi, s-a putut constata și coexistența lupilor și șacalilor, 

fiind documentată atât hrănirea ambelor specii din același hoit, cât și localizarea amândurora 

prin metoda chemării, în puncte aflate la distanțe de nu mai mult de 500 m, motiv pentru care 

se consideră că ar fi necesară lămurirea următoarei ipoteze: evitarea lupului de către șacal nu 

este cumva specifică în regiunile neprielnice celui din urmă ?93. De asemenea, se apreciază ca 

fiind utilă și lămurirea prin cercetări ulterioare și a modului în care factorii antropici precum 

despăduririle, dezvoltarea rețelei de drumuri, existență unor surse suplimentare de hrană, pot fi 

de natură să fi influențat expansiunea speciei94.  

 

Hrana 
 
Studiile cu privire la obiceiurile alimentare ale șacalului auriu au relevat diferențe profunde 

între realitate și „folclorul“ născut o dată cu extinderea arealului speciei. Din punct de vedere 

morfologic, întregul tract digestiv al șacalului auriu este similar cu cel al câinelui domestic95. 

Cea mai importantă caracteristică a șacalului auriu o constituie adaptabilitatea acestuia 

la resursele locale (oportunismul), ceea ce a determinat necesitatea de a analiza în principal 

                                                           
91M. KROFEL, G. GIANNATOS, D. CIROVIC, S. STOYANOV, T. M. NEWSOME, Golden jackal expansion in 
Europe: a case of mesopredator release triggered by continent-wide wolf persecution?, Hystrix – the Italian Journal 
of Mammalogy, vol.28 (1), 2017, p.10 col.1 
92Idem. 
93N. SPASSOV, I. ACOSTA-PANKOV, Op. cit. 
94Idem. 
95FLORIN STAN, Morphological Description of Digestive Tract in Golden Jackal (Canis Aureus Moreoticus), Bulletin 
UASMV Veterinary Medicine,73(1)/2016, doi: 10.15835/buasmvcn-vn:11411. Accesat la data de 2 iunie 2020 
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studiile de specialitate care au ca obiect populațiile de șacali existente în zone similare Parcului 

Natural Comana, atât sub aspectul condițiilor de mediu, cât, mai ales, sub aspectul elementelor 

de antropologie culturală. Din acest punct de vedere, devin relevante concluziile unui studiu 

condus în Croația96, în perioada 2008-2011, efectuat prin analizarea conținutului stomacal a 238 

de șacali, care surprind foarte bine caracteristicile de hrănire ale speciei în regiune: „este un 

animal tipic omnivor și oportunist, care consumă alimente ușor accesibile, în funcție de anotimp 

și habitat, în principal proteină animală, cum ar fi carcasele, rozătoarele și deșeurile de carne. 

Părți din exemplare ale speciilor de vânat mare au fost consumate în perioada sezonului de 

vânătoare în timpul iernii. Animalele mici au fost frecvent prezente în dietă în timpul primăverii 

și verii, în sezonul de reproducere și creștere puilor. Deșeurile de carne provenite de la animale 

au fost consumate periodic, în perioada de sacrificare a porcilor în gospodăriile rurale. Materialul 

vegetal și-a făcut loc ocazional în dieta șacalului, în funcție de perioada de recoltare a culturilor 

sau de maturarea fructelor“. 

Cercetările conduse în Ungaria97, pe o durată de patru ani, menite să elucideze ecologia 

alimentației șacalului auriu și competiția interspecifică a acestuia cu vulpea (Vulpes vulpes), au 

implicat analiza a 814 probe de materii fecale provenite de la exemplare ale speciei șacal auriu 

și a 894 provenite de la vulpe. A rezultat că dieta celor două specii este constituită preponderent 

din mamifere mici (77% din biomasa consumată în cazul șacalului și 68% în cazul vulpii). Mai 

mult, studiul a identificat predilecția pentru mamifere cu o greutate sub 50 de grame (92%, 

respectiv 87%), ceea ce se dovedește o consecință a taliei celor două specii coroborată cu tipul 

de vânătoare practicat (solitar), putându-se vorbi astfel de o specializare. 

 Vegetalele își au locul – sezonier – în dieta ambelor specii, însă în proporții mult diferite: 

6% - șacal auriu, respectiv 18% - vulpe. Deasemenea unii cercetători au subliniat faptul că 

trebuie făcută o diferențiere între materiile vegetale ingerate accidental (iarbă, frunze) odată cu 

hrana, și cele care au constituit efectiv hrana speciei, arătându-se că jumătate din conținutul 

stomacal de natură vegetală era constituit din ingerări accidentale98. 

                                                           
96ŠKRIVANKO, MARIO & ŠPERANDA, MARCELA & TIHOMIR, FLORIJANČIĆ & SPREM, NIKICA & OZIMEC, 
SINIŠA & DEGMEČIĆ, DRAŽEN & JELKIĆ, DINKO. (2013). Dietary Habits of the Golden Jackal (Canis aureus L.) 
in the Eastern Croatia. Agriculturae Conspectus Scientificus. 78. 245-248. 
97LANSZKI, JOZSEF & HELTAI, MIKLÓS & SZABO, LASZLO. (2006). Feeding habits and trophic niche overlap 
between sympatric golden jackal (Canis aureus) and red fox (Vulpes vulpes) in the Pannonian ecoregion (Hungary). 
Canadian Journal of Zoology. 84. 1647-1656. 10.1139/Z06-147. 
98STOYANOV, STOYAN. (2012). Golden jackal (Canis aureus) in Bulgaria. Current status, distribution, demography 
and diet. 
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Importanța altor prăzi (mistreț, cervide, iepuri, reptile, păsări, nevertebrate și animale 

domestice) în dieta celor două specii s-a dovedit mai puțin semnificativă și sezonieră/ 

oportunistică: astfel, sezonier, mistreții intră în alimentația celor două specii. S-a observat că în 

ceea ce privește mistreții aceștia au fost disponibili „în blană“ (adulți răniți, mortalitate infantilă 

sau, în cazul șacalilor, vânarea juvenililor), iar în ceea ce privește cervidele acestea au fost - ca 

regulă - resturile lăsate în teren de către vânători. Importanța redusă a speciilor de vânat mare 

în nutriția șacalilor aurii este confirmată și în Bulgaria99.  

Un alt studiu100 asupra obiceiurilor alimentare ale șacalului auriu în perioada de toamnă, 

deosebit de importantă pentru supraviețuirea exemplarelor tinere care devin independente în 

prima iarnă și pe termen lung, efectuat în Ungaria, Grecia și Israel, prin metoda analizării 

materiilor fecale, a relevat că în Ungaria 51,5% din biomasa consumată consta din rozătoare101, 

în vreme ce în Israel și Grecia, din hoituri aruncate de oameni, 74% (în principal, păsări de curte), 

respectiv 62,6% (în principal, capre). Cele mai ridicate procente de consum de ungulate 

sălbatice (mistreț) a fost înregistrate în Grecia (15,7%), respectiv de plante, în Ungaria (39%). 

În procente variabile, consumul de amfibieni, reptile și pește a fost raportat în Grecia și Israel, 

în vreme ce nevertebratele s-au regăsit în Ungaria.  

Utilizarea în alimentație a carcaselor / părților provenite de la ungulatele domestice sau 

sălbatice, găsite moarte, a constituit, în Câmpia Panonică, regula, iar excepția a fost 

reprezentată de atacarea animalelor domestice, spre deosebire de zona Balcanilor sau a 

Orientului Apropiat. 

Din acest punct de vedere, rezultatele Chestionarului privind pagubele produse de Canis 

aureus – șacal, la efectivele de ovine deținute de crescătorii din Parcul Natural Comana, care 

ar trebui să releve parte din obiceiurile alimentare ale șacalului auriu, trebuie privite cu 

circumspecție. Dintre motivele care stau la baza acestei atitudini față de rezultatele propriei 

investigații, se menționează cele mai importante: 1) - pagubele produse de șacal asupra 

șeptelului (deloc neglijabile, conform raportărilor!) nu au făcut niciodată obiectul unor cereri de 

acordare a despăgubirilor, potrivit prevederilor legale, și 2) - numărul exemplarelor de șacal 

                                                           
99Idem. 
100LANSZKI, J., GIANNATOS, G., DOLEV, A., BINO, G., HELTAI, M., Late autumn trophic flexibility of the golden 
jackal (Canis aureus). Acta Theriol 55, 361–370 (2010). https://doi.org/10.1007/BF03193239 
101Studii efectuate în partea centrală și estică a Indiei asupra excrementelor șacalilor aurii de la marginea pădurilor 
din Sal au evidențiat că 68% din biomasa consumată o constituiau rozătoarele.(ADRIAN ANGELESCU, Op.cit., 
p.29) 
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auriu, omorâte de câinii de pază, este mult prea redus, prin raportare la frecvența ridicată a 

interacțiunilor dintre aceste specii, după cum ar rezulta  dacă s-ar lua în considerare numărul 

mare al câinilor ciobănești și cotele ridicate ale pagubelor produse de șacali. Ca urmare, 

semnalările prezenței și activității șacalului în zona Parcului Natural Comana, în lipsa unui mijloc 

de probă (urme pe sol, înregistrări foto sau video, răspuns sonor la howling, observații vizuale 

directe, etc.) trebuie admise ca provenind din surse incerte, având un nivel scăzut de 

credibilitate. Pe de altă parte,  pe fondul epizootiilor înregistrate în ultimii ani (gripa aviară, pesta 

porcină africană), șeptelul (păsări și porci) din gospodăriile locuitorilor a fost diminuat foarte mult. 

Ca efect, numărul de hoituri aruncate ilegal la marginea localităților a scăzut, iar modalitățile de 

eliminare a acestor forme de deșeuri din gospodăriile rurale au început să fie mai strict 

controlate, chiar dacă nu s-a obținut o eficiență integrală. În același timp, în perioada 2018-2019, 

pesta porcină africană (PPA) a afectat intens populațiile de mistreți din parc, acestea 

înregistrând un regres numeric masiv, iar efectivele s-au redus cu peste 80%.  Cadavrele 

acestora, răspândite mai des în fondul forestier și în apropierea surselor de apă, au reprezentat 

o resursă nutritivă suplimentară, constantă, accesibilă, având local caracterul unei anomalii ce 

a favorizat atât creșterea numărului de șacali cât și modificarea corespunzătoare a dietei și a 

comportamentului de căutare a hranei. Un factor asociat fenomenului, insuficient studiat până 

în prezent, dar care, în contextul epizootic prezentat și prin prisma speciilor existente pe raza 

Parcului Natural Comana, potențial concurente pentru hrană (vulpea, pisica sălbatică, jderul de 

copac, viezurele, mistrețul, șorecarul comun, șorecarul mare, etc.), care ar putea produce o 

intensificare a frecvenței acțiunilor de căutare activă a prăzii, îl constituie cleptoparazitismul.102 

Constatările efectuate în nordul Italiei103, potrivit cărora situarea stânelor în proximitatea 

pădurilor și folosirea unor garduri de proastă calitate este de natură să potențeze atacul asupra 

animalelor domestice, pot fi considerate parțial valabile și pentru zona Parcului Natural Comana, 

unde este împământenit obiceiul mânării turmelor peste pășuni și pe timpul primei părți a nopții 

și adăpostirea sumară a oilor în țarc numai în a doua parte a nopții. Folosirea gardurilor electrice 

și utilizarea câinilor specializați pot reduce incidența interacțiunilor până la anulare, însă este 

                                                           
102FANIN, YANNICK & PESARO, STEFANO & FILACORDA, STEFANO & PIERI, MARTA. (2018). Golden jackal 
(Canis aureus moreoticus Geoffroy, 1835) predatory behaviour and carcass consumption of livestock in North East 
Italy. 10.13140/RG.2.2.28919.47529. 
103FANIN, YANNICK & PESARO, STEFANO & FILACORDA, STEFANO & PIERI, MARTA, Op. cit. 
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previzibilă iscarea unor situații conflictuale între crescătorii de animale pe de-o parte, și restul 

localnicilor, turiștii, respectiv vânătorii, pe de alta. 

 Studiul efectuat cu privire la atacurile efectuate asupra șeptelului în Italia au relevat că 

acestea se înregistrează între sfârșitul primăverii și toamnă, incidența acestora fiind de 6,25% 

în mai, 12,5% în iulie și septembrie și 68,75% octombrie, animalele doborâte fiind de regulă cele 

slabe (pui ori exemplare bătrâne sau bolnave). Animalele vizate au fost imobilizate prin 

mușcături în zona gâtului sau a membrelor posterioare, cauza tanatogeneratoare fiind de regulă, 

o mușcătură la gât, în zona arterei carotide, distanța dintre urmele celor doi dinți canini, variind 

între 3 și 3,5 cm. 

În România, studiile efectuate pe conținutul stomacal al șacalilor și vulpilor au relevat un 

procent mai scăzut de rozătoare decât s-ar fi așteptat, de doar 21,29% la șacali și 27,11% pentru 

vulpi, păsările apar în dieta șacalului 6,93% spre deosebire de vulpe-27,70%, speciile de vânat 

(căprior, iepure de câmp, fazan) sunt prezente în procente mici, 0,29-5,54%, cu excepția 

mistrețului care apare în 12,38%, iar animalele domestice și alte surse hrană provenită de la 

om, apar doar ocazional (0,87-3,47%). Remarcabilă a fost importanța semințelor, fructelor și 

altor părți de plante în dieta șacalului auriu, 37,62%, mult mai mare decât valorile obținute în alte 

țări europene, spre deosebire de vulpe,19,53%, concluzia fiind că nișa trofică a șacalului este 

cu mult mai largă decât se credea inițial, și că în România, deși uneori poate produce pagube, 

totuși nu prezintă un pericol real pentru șeptel, pentru speciile de vânat sau pentru biodiversitate 

în general (în conținutul stomacal al acestora nedescoperindu-se specii protejate104). 

 

Reproducerea și creșterea puilor 
 
Reproducerea șacalilor aurii pe teritoriul României este un fenomen necontestat, luat în 

studiu încă din anii ’50. Justificarea perioadei relativ lungi a monitorizării rezidă în faptul că 

extinderea arealului speciei – marcată inițial prin semnalarea unuia sau mai multor exemplare – 

nu este întotdeauna concomitentă și „sedentarizarea” acesteia, respectiv cu revendicarea unui 

teritoriu și înmulțirea speciei în acel areal. Prin urmare, anual, la nivel european, sunt semnalate 

noile puncte extreme ale arealului de reproducere și stabilire a unor efective locale permanente. 

                                                           
104FARKAS ATTILA, JÁNOSKA FERENC, NÁHLIK ANDRÁS, Current distribution of golden jackal (Canis aureus 
L.) in Romania and its effects on competitors and prey species, Proceedings of the 4th International Conference 
Integrated Management of Environmental Resources, 2017, p.26 
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Spre exemplu, în urmă cu doar câteva luni, printr-o comunicare științifică s-a adus la cunoștința 

publică atestarea, în zona localității Kwidzyn, pe valea râului Vistula, a celui mai nordic punct de 

reproducție din Polonia, la 500 de kilometri nord de cel stabilit anterior105. 

La nivel mondial s-a concluzionat că perioada de fătare a puilor ar coincide cu vârful 

perioadei de abundență a hranei adică, cu perioada de fătare a puilor ungulatelor sau 

rozătoarelor etc.(cum ar fi decembrie-mai în Israel, aprilie-iunie, India, Asia Centrală)106. 

Perioada de gestație este 63 de zile. Numărul de pui este variabil. Puii sunt înțărcați la 75 de 

zile. 

Caută hrana de preferință nocturn, și dacă condițiile îi oferă securitate în crepuscul sau 

diurn. Numărul maxim de adulți surprinși la un loc se ridică la 18, la carcase mari sau zone de 

deșeuri. Surplusul de mâncare poate fi depozitat în gropi superficiale. 

Vânează singuri sau în perechi, mai rar într-un grup familial care include puii din cuiburi 

mai vechi. Formate în perioada de împerechere, în condiții favorabile acestea rămân împreună. 

Densitatea este de la 0,1-1,5 indivizi/km2 (Grecia, Ungaria, România) până la 15 

indivizi/km2 (în India, în zone fără prădători, cu bogăție de pradă), iar teritoriile ocupate sunt 

cuprinse între 3 și 30 km2, apărate de pereche și centrate în jurul vizuinei. În India s-a identificat 

o femelă ale cărei acțiuni au fost monitorizate prin GPS a ocupat 151 km2 în zonă agricolă. 

Durata de viață în captivitate 16 ani107, iar în sălbăticie până la 13 ani108. 

Cauzele și incidența mortalității speciei au fost puțin studiate. Rata de supraviețuirea 

puilor de șacal auriu este strâns legată de prezența juvenililor rezultați din montele anterioare, 

care îi hrănesc regurgitând mâncarea, păzindu-i în absența părinților, îngrijindu-i și jucându-se 

cu ei109. De asemenea, pot participa alături de părinți, la prinderea prăzii. 

                                                           
105KOWALCZYK, R., WUDARCZYK, M., WÓJCIK, J.M. ET AL. Northernmost record of reproduction of the 
expanding golden jackal population. Mamm Biol 100, 107–111 (2020). https://doi.org/10.1007/s42991-020-00009-
x. Accesat la data de 29 mai 2020 
106LUKE HUNTER, PRISCILLA BARRETT, A field guide to the carnivores of the worlds, second edition, (electronic 
edition), London: Bloomsbury Publishing Plc, 2020, p.106 
107Idem. 
108J.R. GINSBERG, D.W. MACDONALD, Foxes, Wolves, Jackals, and Dogs An Action Plan for the Conservation 
of Canids, IUCN, Gland, Switzerland, 1990, p.13 col.1 
109S.E.TEMU, C.L.NAHONYO, P.D.MOEHLMAN, Comparative Foraging Efficiency of Two Sympatric Jackals, 
Silver-Backed Jackals (Canis mesomelas) and Golden Jackals (Canis aureus), in the Ngorongoro Crater, Tanzania, 
Hindawi Publishing Corporation, International Journal of Ecology Volume 2016, Article ID 6178940, 5 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6178940. Accesat la data de 2 iunie 2020. 

https://doi.org/10.1007/s42991-020-00009-x
https://doi.org/10.1007/s42991-020-00009-x
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6178940
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Numărul de pui variază în funcție de zonă. Astfel, studiile arată că, în sudul Bulgariei, o 

femelă dă naștere la 3-12 pui, în vreme în nordul Bulgariei (prin urmare în zona cea mai 

apropiată de Parcul Natural Comana și din care au provenit în mod aproape cert primele 

exemplare) doar la 3-5 pui110, motiv pentru care se conturează opinia că numărul de pui al 

perechilor din zona parcului, s-ar putea încadra în aceste ultime limite. 

În principiu, maturitatea sexuală este atinsă la 11 luni de către femele, iar la masculi între 

11 luni și până la doi ani.111 Observațiile efectuate în România indică un termen de 9 luni pentru 

ajungerea la maturitate sexuală a femelelor și de doi ani pentru masculi112. Lactația durează 8-

10 săptămâni113. Ocupă vizuinile altor specii, preferând, zonele cu mai multă vegetație 

forestieră. Puii sug o dată la 8 ore, iar de la trei săptămâni hrana regurgitată de adulți intră în 

alimentația lor114, dată de la care încep să părăsească vizuina115. Circa 90% dintre ei își petrec 

primele trei săptămâni numai în bârlog116, până la 10 săptămâni nu se îndepărtează mai mult 

de câteva sute de metri de acesta117, iar de la 14 săptămâni îi însoțesc deja pe adulți118. 70% 

din puii care supraviețuiesc au fost observați ajutându-și părinții cu următorii pui119, în lipsa 

acestora puii rămânând singuri 20% din timp, ceea ce îi face vulnerabili în fața posibilelor 

amenințări.120 

 

Melanismul 
 
Exemplare de șacal auriu prezentând fenomenul de melanism au fost raportate în India, 

încă din anul 1874. Informația apare în contextul varietății de colorit în funcție de sezon și, mai 

                                                           
110S. STOYANOV, Golden jackal (Canis Aures) in Bulgaria. Current status, distribution, demography and diet. In 
(48-56) p.53 in Modern aspects of sustainable management of game population, Proceedings (University of 
Belgrade, faculty of Zemun) Zemun-Belgrade, Serbia, 22-24 june 2012 
111J.R. GINSBERG, D.W. MACDONALD, Op.cit., p.12 col.2 
112A. ANGELESCU, Op.cit, p.122 
113J.R. GINSBERG, D.W. MACDONALD, Op.cit., p.12 col.2 
114MUKHERJEE, A., KUMARA, H.N. & BHUPATHY, S., Golden jackal’s underground shelters: natal site selection, 
seasonal burrowing activity and pup rearing by a cathemeral canid. Mamm Res 63, 325–339 (2018). 
https://doi.org/10.1007/s13364-018-0356-2 
115PATRICIA D. MOEHLMAN, Ecology of cooperation in canids, p.76 in Ecological aspects of social evolution: Birds 
and mammals (edit. DANIEL I. RUBINSTEIN, RICHARD W. WRANGHAN), Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1986 
116PATRICIA D. MOEHLMAN, Op.cit., p.76 
117PATRICIA D. MOEHLMAN, Op.cit., p.77 
118PATRICIA D. MOEHLMAN, Op.cit., p.77 
119PATRICIA D. MOEHLMAN, Op.cit., p.84 
120PATRICIA D. MOEHLMAN, Op.cit., p.77 
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ales, de poziția geografică121. Din observația autorului citat rezultă că „varietatea neagră‟ este 

rară în Bengal, în vreme ce în sudul Indiei nu a întâlnit și nici nu a auzit de existența unor astfel 

de exemplare, de unde deducem că specialiștii de la acea dată erau departe de a sesiza 

fundamentele fenomenului.  

 Exemplare de șacal prezentând melanism au fost raportate și ulterior, însă, incidența 

fenomenului este redusă prin comparație cu specia lup. Prima documentare foto a unui exemplar 

de șacal melanistic, a fost realizată abia în ianuarie 2010, în Turcia122. Deși, în genere, apariția 

melanismului la speciile de canide sălbatice a fost corelată cu încrucișarea unui strămoș al 

exemplarului cu un câine domestic, în prezent se conturează concluzia că, cel mai probabil, 

fenomenul este unul independent de o astfel de cauză, în condițiile în care pe de-o parte, 

hibridizarea câinilor domestici cu șacalul, în captivitate, a produs exemplare debile și cu o 

fertilitate redusă, iar pe de alta, nu au fost documentate cazuri de hibridizare în sălbăticie123.  

 Pe teritoriul Parcului Natural Comana nu au fost depistați indivizi melanistici și nici nu s-

au identificat înregistrări documentare care să consemneze prezența acestora în trecut. 

  

Albinismul 
 
Albismul este o anomalie genetică, ereditară, manifestată prin absența pigmentului în 

piele, păr și ochi. La specia de șacal auriu este un fenomen rar, observat și documentat pentru 

întâia dată tot în India, în zone în care efectivele populațiilor sunt reduse, iar înmulțirea se face 

prin endogamie124. De asemenea, un exemplar albinos a fost surprins de camerele de 

supraveghere a faunei sălbatice din Rezervația Naturală Ravar din sud-estul Iranului, în 2012.125 

Nu au fost identificați șacali albinoși în Parcul Natural Comana. 
  

                                                           
121T. C. JERDON, The mammals of India; a natural history of all the animals know to inhabit continental India, 
London: John Wheldon, 1874, p.142 
122H. AMBARLI, C. CAN BILGIN, First record of a melanistic golden jackal ( Canis aureus, Canidae) from Turkey, 
Mammalia 2013; 77(2), p. 220  (DOI 10.1515/mammalia-2012-0009) 
123Idem. 
124SHAMEER, THEKKE & EASA, PULIKUNNEL. (2014). Albinism in jungle cat and jackal along the coastline of the 
southern Western Ghats. CAT news. 61(autumn 2014). 23-25. 
125Albino Jackal in Southeastern Iran (http://www.wildlife.ir/en/2013/05/30/albino-jackal-in-southeastern-iran/) (site 
consultat la data de 24 februarie 2020) 

http://www.wildlife.ir/en/2013/05/30/albino-jackal-in-southeastern-iran/
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Hibridizarea126 
 

Hibridizarea dintre șacalul auriu și alte specii de canide, în speță, lupi sau câini domestici 

este posibilă, și mai mult, uneori, hibrizii s-au dovedit a fi fertili.  

Hibridizarea dintre șacalul auriu și câinele domestic, în captivitate, este un fenomen 

documentat încă din secolul al XVIII-lea. 

Recent, hibridizarea dintre șacalul auriu și câinele domestic, în sălbăticie, a făcut obiectul 

unui studiu având ca obiect trei exemplare recoltate de către vânătorii din Croația și catalogate, 

pe baza observațiilor empirice, ca hibride. Markerii genetici au demonstrat că cele trei exemplare 

provin din încrucișarea unui mascul aparținând speciei câinilor domestici, cu o femelă din specia 

șacal auriu127. 

 

Presiuni și amenințări asupra populației de șacal auriu 
 

 Competiția intraspecifică apare în raport cu alte exemplare sau familii de șacali aurii, 

sub forma unor lupte pentru teritoriu, resurse, reproducere, etc.. Deși acest fenomen este unul 

care, foarte probabil, se manifestă și pe raza Parcului Natural Comana, în perioada în care s-a 

realizat monitorizarea speciei, nu s-a reușit obținerea de imagini, urme sau resturi care să poată 

documenta indubitabil anumite concluzii aupra tipului, caractersiticii ori intensității de 

manifestare a unui astfel de comportament. 

 

 Competiția interspecifică poate apărea în raport cu alte mamifere, precum: lupul, 

vulpea, câinele enot, pisica sălbatică sau câinele hoinar. Competiția existentă pe de-o parte, 

între lup sau vulpe și, pe de cealaltă parte, șacalul auriu, este de notorie, însă în arealul parcului, 

lupul este dispărut, enotul nu a fost încă semnalat, iar populația de pisici sălbatice este 

nesemnificativă pentru a crea o concurență reală. Cu adevărat demnă de luat în considerare 

cea creată de câinii hoinari și vulpi.  

                                                           
126https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450 (site consultat la data de 17.02.2020) 
127ANA GALOV, ELENA FABBRI, ROMOLO CANIGLIA, HAIDI ARBANASIĆ, SILVANA 
LAPALOMBELLA,TIHOMIR FLORIJANČIĆ, IVICA BOŠKOVIĆ, MARCO GALAVERNI, ETTORE RANDI, First 
evidence of hybridization between golden jackal (Canis aureus) and domestic dog (Canis familiaris) as revealed by 
genetic markers. Material disponibil la https://doi.org/10.1098/rsos.150450. Accesat la data de 21 mai 2020. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.150450
https://doi.org/10.1098/rsos.150450
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În ceea ce privește vulpile, studiile asupra comportamentului au relevat teama acestora 

în prezența unui exemplar viu de șacal auriu, însă urmele trecerii acestuia au fost în genere 

ignorate. Prin comparație, prezența unui exemplar străin din specia vulpe, a generat atac, 

precum și o creștere a marcării teritoriului128. Competiția interspecifică este oricum ridicată, 

suprapunerea dietelor celor două specii fiind, în urma unor studii realizate în Europa Centrală, 

de 73%129. Concluzia este că, în acest tip de competiție interspecifică, uciderea speciei de 

dimensiuni mai mici de către specia de dimensiuni mai mari și acapararea teritoriului, nu 

presupune propriu-zis o acțiune de căutarea activă a celei dintâi, ci doborârea acelor exemplare 

tinere și naive care se apropie prea mult de prădătorul mai mare130. 

În România, coexistența populațiilor de șacal cu cele de vulpe, nu a dus la afectarea 

densității acestora din urmă, însă s-a observat o scădere a greutății corporale a juvenililor131, 

motiv pentru care valoarea de adevăr a aserțiunii unui distins teoretician și practician în materie 

cinegetică, potrivit căruia „acolo unde se instalează șacalul, vulpea se rărește‟132, este 

discutabilă. 

Paraziţii interni şi externi pot afecta populaţiile de şacali.  

La nivel mondial, s-au identificat epizootii de turbare şi jigodie, acestea demostrându-se 

cele mai frecvente și cu rata cea mai ridicată de mortalitate în rândul populațiilor de șacali 

aurii133.  

O listă a paraziților al căror purtător poate fi șacal auriu, elaborată cu descoperirile de 

până în aprilie 2017, număra 194 de specii134, câinii și pisicile putând fi vectori de răspândire ai 

majorității acestora. Numărul mare de paraziți care pot afecta specia a fost pus pe seama 

                                                           
128SCHEININ, SHANI & YOM-TOV, YORAM & MOTRO, UZI & GEFFEN, ELI. (2006). Behavioural responses of 
red foxes to an increase in the presence of golden jackals: A field experiment. Animal Behaviour. 71. 577-584. 
10.1016/j.anbehav.2005.05.022. Accesat la data de 22 mai 2020. 
129LANSZKI, JOZSEF & HELTAI, MIKLÓS & SZABO, LASZLO. (2006). Feeding habits and trophic niche overlap 
between sympatric golden jackal (Canis aureus) and red fox (Vulpes vulpes) in the Pannonian ecoregion (Hungary). 
Canadian Journal of Zoology. 84. 1647-1656. 10.1139/Z06-147. 
130MOHAMMADI, ALIREZA & KABOLI, MOHAMMAD & LÓPEZ-BAO, JOSÉ VICENTE. (2017). Interspecific killing 
between wolves and golden jackals in Iran. European Journal of Wildlife Research. 63. 10.1007/s10344-017-1124-
3. Accesat la data de 22 mai 2020. 
131FARKAS ATTILA, JÁNOSKA FERENC, NÁHLIK ANDRÁS, Current distribution of golden jackal (Canis aureus 
L.) in Romania and its effects on competitors and prey species, Proceedings of the 4th International Conference 
Integrated Management of Environmental Resources, 2017, p.22 
132N. ŞELARU, Manual pentru examenul de vânător, București: Cynegis, 2003, p.73 
133A. ANGELESCU, Op.cit., p.29 
134GHERMAN, C. M., & MIHALCA, A. D. (2017). A synoptic overview of golden jackal parasites reveals high 
diversity of species. Parasites & vectors, 10(1), 419. https://doi.org/10.1186/s13071-017-2329-8. Accesat la data 
de 22 mai 2020. 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-2329-8
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următorilor factori: aria de răspândire a speciei, mobilitatea și dieta neselectivă135. Toți șacalii 

din Parcul Natural Comana recoltați pentru includerea în lotul de studiu, au prezentat o gamă 

largă de paraziți, atât interni cât și externi, după cum urmează: 1- ectoparaziți: căpușe (specii 

din genurile Ixodes și Dermacentor), purici (genurile Pulex și Chaetopsylla) și păduchi 

(Trichodectes); 2- endoparaziți: subcutanați (Ixodes și Dirofilaria); cardio-vasculari (Dirofilaria), 

digestivi (Toxascaris, Tricocephalus, Ancylostoma, Taenia), musculari (Trichinella), 

coproparaziți (ouă Toxascaris, ouă tip Strongylus), alți paraziți (Pearsonema, Babesia, 

Anaplasma și Thelazia). Deși au fost examinați, nu s-au depistat paraziți aparținând genurilor 

Bartonella, Erlichia, Borrelia. Date mai detaliate privind rezultatele anlizelor veterinare ale 

șacalilor din parc, sunt disponibile în cadrul subcapitolului 4.2.2 Starea de sănătate a populației.   

În general, este cunoscut că unii dintre șacali pot prezenta un risc ridicat pentru sănătatea 

publică, fiind purtători de: Leishmania, Echinococcus, viermi nematozi din familia 

Ancylostomatidae, Toxocara și Trichinella. Având în vedere relația prădător-pradă existentă 

între șacalul auriu și mistreț identificarea trichinei la șacal este înțeleasă de la sine136. 

De asemenea, o atenția sporită trebuie acordată Leishmaniei din motive lesne de înțeles: 

pătrunderea şacalilor – purtători de Leishmania donovani – a fost asociată cu apariţia, în Oltenia, 

a leishmaniozei, paraziţii fiind transmişi şi popândăilor137, specie ocrotită existentă și pe raza 

Parcului Natural Comana138.  

În Tadjikistan, în ficatul şi splina unei treimi dintre şacalii examinaţi, a fost descoperită 

Leishmania donovani139, infectarea șacalilor aurii cu acest parazit fiind  raportată și în Irac și 

                                                           
135Idem. 
136R. BLAGA,  C. GHERMAN, D. SEUCOM, V. COZMA, P. BOIREAU, First Identification of Trichinellasp. in Golden 
Jackal (Canis aureus)in Romania, Journal of Wildlife Diseases,44(2), 2008, pp. 457–459#Wildlife Disease 
Association 2008,( https://www.jwildlifedis.org/doi/pdf/10.7589/0090-3558-44.2.457) 
137I. NANIA, Op.cit., p.245 
138 În prezent, popândăul (Spermophilus citellus) este catalogat ca având statut vulnerabil în Cartea Roșie a 
Vertebratelor din România precum și în Lista roșie a IUCN. În Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale din Europa (Convenției de la Berna) este listat în Anexa II (Specii de faună strict protejate); 
România a aderat la acest tratat internațional în anul 1993 (Legea nr.13 din 11 martie 1993 pentru aderarea 
Romaniei la Convenția privind conservarea vieții sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna 
la 19 septembrie 1979, publicată în M. Of. Nr. 62 din 25 martie 1993). În Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate) figurează în 
anexele II și IV, ca specie de interes comunitar strict protejată, a cărei conservare necesită desemnarea de zone 
speciale de habitat. 
139A. ANGELESCU, Op. cit., p.29 

https://www.jwildlifedis.org/doi/pdf/10.7589/0090-3558-44.2.457
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Kazakhstan140. Manifestarea la om a infectării cu protozoarele parazite o constituie boala 

denumită leishmanioză viscerală. O prezenţă oarecum obişnuită în ţările mediteraneene, 

această boala a fost semnalată sporadic în Bulgaria şi Ungaria141. În Bulgaria, primele cazuri 

descrise datează din 1921 şi erau importate din Grecia, primele cazuri autohtone apar în 

1937142, între 1937 şi 1953  înregistrându-se 57 de cazuri, apoi până în 1988 doar sporadic, 

pentru ca, ulterior numărul acestora să crească, frecvenţa celor aduse din străinătate fiind 

nesemnificativă143.   

Primul caz documentat de leishmanioză viscerală în România, datează din anul 1912(?).  

În 1954, în Oltenia, a exista un focar de epidemie cu 24 de cazuri identificate144. În 

ultimele două decenii, s-au consemnat mai multe cazuri de îmbolnăvire cu leishmanioză în 

România145. Dacă cele paisprezece îmbolnăviri identificate în perioada 1999-2010, vizau 

persoane care contactaseră boala în state situate în bazinul mediteranean [Italia - 6, Spania - 6, 

Grecia - 2]146, ulterior îmbolnăvirile au privit persoane originare sau care îşi desfăşurau 

activitatea profesională în zona de sud-vest a României, într-un singur caz putând fi luată în 

considerare sursa alternativă a contactării protozorului pe durata şederii pacientului în Italia147. 

Autorii materialului sugerează posibiltatea ca, pe viitor, pe fondul creşterii temperaturilor care 

vor favoriza remanenţa şi înmulţirea speciilor indigene şi alohtone de flebotomi, să asistăm la 

raspândirea bolii148. Un studiu149 efectuat asupra populaţiilor de şacali din România, Cehia şi 

                                                           
140TALMI-FRANK, D., KEDEM-VAANUNU, N., KING, R., BAR-GAL, G. K., EDERY, N., JAFFE, C. L., & BANETH, 
G. (2010). Leishmania tropica infection in golden jackals and red foxes, Israel. Emerging infectious 
diseases, 16(12), 1973–1975. https://doi.org/10.3201/eid1612.100953. Accesat la data de 11 iunie 2020. 
141A. GĂMAN, C. DOBREA, G. GĂMAN, A case of visceral leishmaniasis in Oltenia region (Romania), Rom. J. 
Morphol Embryol. 2010;51(2):391, col.1 
142R. HARINAZOV, I. RAINOVA, N. TZVETKOVA, I. KAFTANDJIEV, I. BIKOV, O. MIKOV, Geographical distribution 
and epidemiological characteristics of visceral leishmaniasis in Bulgaria, 1988 to 2012, in Eurosurveillance – Special 
Edition Leishmaniasis in Europe, August 2013,  p.10 col.2 
143Idem. 
144Idem. 
145Romania (https://www.who.int/leishmaniasis/resources/ROMANIA.pdf) (site consultat la data de 31 iulie 2019) 
146S. FLORESCU, E. CEAUŞU, P. CALISTRU, Cristina VOINEA, Elena TURCU, Maria NICA, C. POPESCU, L. 
PĂUN, Patologia tropicală de import în ultimii 11 ani, Revista Română de Boli Infecţioase, vol.XIII, nr.1, 2010, p.11 
147M.G. GOGOAŞE, I. TEODORESCU, C. PREDA, S.C. IONESCU, Two case reports on visceral leishmaniasis 
diagnosed in Romania, Roum. Arch. Microbiol. Immunol.2013 Jan-Mar;72(1):49-62. 
148Idem. 
149B.MITKOVÁ,K.HRAZDILOVÁ,G.D’AMICO, G. G. DUSCHER, F. SUCHENTRUNK, P. FOREJTEK, 
C. M. GHERMAN,IOANA ADRIANA MATEI,ANGELA MONICA IONICĂ,AIKATERINI ALEXANDRA DASKALAKI, 
A. MIHALCA, J. VOTÝPKA, P. HULVA, D. MODRÝ, Eurasian golden jackal as host of canine vector-borne protists, 
Parasites Vectors december 2017 10: 183. Material disponibil la https://doi.org/10.1186/s13071-017-2110-z. 
Accesat la data de 1 august 2019 

https://doi.org/10.3201/eid1612.100953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495762
https://www.who.int/leishmaniasis/resources/ROMANIA.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23947013
https://doi.org/10.1186/s13071-017-2110-z
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Austria, menit să evalueze rolul acestei specii ca rezervor de boli pentru om şi/sau canide 

domestice, a fost realizat de un colectiv mixt de cercetători, pe bază de probe recoltate din toate 

cele trei țări. În ceea ce ne priveşte, prin raportare la numărul scăzut de exemplare de şacal 

analizate provenid din Cehia şi Austria – câte unul – considerăm că rezultatul studiului este 

departe de a oferi imaginea de dorit asupra spectrului de boli purtate de aceştia, însă reprezintă 

un bun tablou al patologiei speciei în România, în condiţiile în care s-au folosit probele obţinute 

de la 54 de şacali, vânaţi în 11 judeţe, în perioada octombrie 2013 – mai 2015. Dintre cele 54 

de exemplare, un număr 36 au fost testate pentru existenţa antigenului Leishmania,  fiind 

identificat pozitiv – în forma Leishmania infantum, unul singur, provenit din judeţul Dolj, în 

apropierea graniţei bulgare. În concluzie, deşi rata de incidenţă a leishmaniozei este una redusă 

în rândul populaţiei de şacali, migrarea acestora poate reprezenta un risc major pentru  

răspândirea leishmaniozei la câini şi mai departe la oameni.  

 Un studiu efectuat în Serbia150, desfăşurat în perioada 2010-2013, au relevat o incidenţă 

a speciilor de Leishmania de 6,9% - cu menţiunea că acestea preferau gazdele masculi – ceea 

ce este oarecum similar cu procentele rezultate din alte studii. Spre exemplu, un studiu efectuat 

în perioada 1973-1975 asupra canidelor sălbatice în Israel, a relevat că 7,6% dintre şacali şi 5% 

dintre vulpi erau purtători ai antigenului Leishmania donovani151. Ulterior, printr-un nou studiu 

israelian publicat în 1998, s-a demonstrat menținerea procentului de incidență a 

leishmaniozei152, în vreme ce în provincia Golestan din N-V Iranului – zonă non-endemică – s-

a identificat existenţa Leishmania infantum într-un procent de 8,3%153. Prin urmare, deși potrivit 

observațiilor efectuate în Europa (Grecia, Bulgaria, Ungaria) numărul de paraziți este puțin mai 

                                                           
150DUŠKO ĆIROVIĆ, DIMOSTHENIS CHOCHLAKIS, SNEŽANA TOMANOVIĆ, RATKO SUKARA, ALEKSANDRA 
PENEZIĆ, YANNIS TSELENTIS, ANNA PSAROULAKI, Presence of Leishmania and Brucella Species in the 
Golden Jackal Canis aureus in Serbia, BioMed research International, vol 2014. Material disponibil la 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/728516 
151TALMI-FRANK, D., KEDEM-VAANUNU, N., KING, R., BAR-GAL, G. K., EDERY, N., JAFFE, C. L., & BANETH, 
G., Op.cit. 
152GAD BANETH, GILLIAN DANK, EPHRAIM KEREN-KORNBLATT, ELIEZER SEKELES, IRIT ADINI, CAROL L. 
EISENBERGER, LIONEL F. SCHNUR, RONI KING, CHARLES L. JAFFE, Emergence of visceral leishmaniasis in 
central Israel, Am. J. Trop. Med. Hyg., 59(5), 1998, pp. 722–725, https://doi.org/10.4269/ajtmh.1998.59.722. 
Accesat la data de 11.06.2020 
153SOMAYEH NAMROODI, Serological Survey of Leishmania Infantum in Jackals in Golestan Province, Iran (2011-
2013), J Mazandaran Univ Med Sci 2015, 24 (150) 
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/telehealth-A-10-4374-18-efdd8b7.pdf  (site consultat la 
data de 1 august 2019) 

https://www.hindawi.com/87135606/
https://www.hindawi.com/83605931/
https://www.hindawi.com/52681829/
https://www.hindawi.com/97846479/
https://www.hindawi.com/83671290/
https://www.hindawi.com/83671290/
https://www.hindawi.com/76502627/
https://www.hindawi.com/93961285/
http://dx.doi.org/10.1155/2014/728516
https://doi.org/10.4269/ajtmh.1998.59.722
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/telehealth-A-10-4374-18-efdd8b7.pdf
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redus decât, spre exemplu, la populațiile de șacal auriu din Iran154, aparenta inexistență a bolii 

în Ungaria (unde un studiu similar, efectuat pe un eşation de 13 şacali, în perioada 2006-2009, 

nu a dus la identificarea niciunui caz de leishmanioză155), precum și incidența redusă constatată 

în România, impun pe viitor un studiu regional, deoarece, nu există o explicație a diferențelor 

existente între state europene învecinate. 

  

 

 

2.6. Regimul juridic al speciei în legislațiile naționale din 
Europa și în instrumentele de drept internațional  

 
2.6.1 Regimul juridic al speciei în legislațiile naționale 

europene 
 

În România 
 

În țara noastră. șacalul face obiectul a două reglementări: Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice156, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 

407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic157, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit celui dintâi act normativ - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 – specia 

este inclusă în Anexa nr. 5A (Specii de plante și de animale de interes comunitar, cu excepția 

speciilor de păsări, a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de 

management), în vreme ce în cel de-al doilea  - Legea nr.407/2006 - este inclus, la poziția 16 a 

Anexei nr.1 (Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru 

                                                           
154ANDRÁS TAKÁCS , LÁSZLÓ SZABÓ , LAJOS JUHÁSZ , ANDRÁS ATTILA TAKÁCS , JÓZSEF LANSZKI, 
PÉTER TAMÁS TAKÁCS, MIKLÓS HELTAI, Data on the parasitological status of golden jackal (Canis Aureus L., 
1758) in Hungary, Acta Veterinaria Hungarica 62 (1), pp. 33–41 (2014) DOI: 10.1556/AVet.2013.058. Accesat la 
data de 2 iunie 2020. 
155ROBERT FARKAS, BALAZS TANCZOS, GIOIA BONGIORNO, MICHELE MAROLI, JACQUES DEREURE, 
PAUL D. READY, First Surveys to Investigate the Presence of Canine Leishmaniasis and Its Phlebotomine Vectors 
in Hungary, Vector-Borne And Zoonotic Diseases, Volume 11, Number 1, 2011. Material disponibil la DOI: 
10.1089/vbz.2010.0186. Accesat la data de 1 august 2019 
156Publicată în M. Of. nr.442/ 29 iunie 2007 
157Publicată în M. Of. nr.944/ 22 noiembrie 2006 
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speciile la care vânarea este permisă) Litera A (Mamifere), putând fi vânat tot anul, valoarea de 

despăgubire în cazul săvârșirii unor fapte ilicite fiind de 80 euro/exemplar. Considerăm că între 

cele două acte normative nu există contrarietate. 

 

În celelalte țări europene 
 
Un studiu efectuat în anul 2015 la nivel continental158 a relevat că în 13 state șacalul 

constituie specie de vânat (Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Kosovo, Letonia, 

Lituania, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina), în 5 este strict protejat 

(Albania, Germania, Italia, Macedonia, Polonia159, Elveția), în 2 regimul variază de la o regiune 

la alta (Austria, Turcia), în 4 este neprotejat, în sensul că nu este reglementată în vreun fel 

uciderea șacalilor (Belarusia, Cehia, Estonia, Grecia), iar într-unul, regimul juridic al șacalului 

este necunoscut (Republica Moldova). În momentul de față, în Republica Moldova, șacalul este 

inclus ca specie de vânat în Hotărârea Guvernului nr. 418/2019 cu privire la efectuarea vânătorii 

în sezonul de 2019-2020160, putând face obiectul acțiunilor de vânătoare (alături de vulpi) în 

perioada 24 august 2019-31 iulie 2020, cu excepția perioadei de reproducere (aprilie-mai), 

situația fiind identică și în sezonul anterior161. Hotărârile anuale privitoare la sezoanele de 

vânătoare emise de Guvernul Republicii Moldova în trecut, nu menționează această specie. 

Protecția mediului din Republica Moldova este într-un moment de profunde schimbări, astfel,  

de la 1 martie 2021, va intra în vigoare Legea nr.298 din 30 noiembrie 2018 a vânătorii și fondului 

cinegetic162; în acest act normativ șacalul este inclus între speciile de faună sălbatică la care 

este permisă vânătoarea, având un sezon de vânare cuprins între 1 iunie și 31 martie.  

 

                                                           
158ARIE TROUWBORST, MIHA KROFEL, JOHN D. C. LINNELL, Legal implications of range expansions in a 
terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (Canis aureus) in Europe, Biodivers Conserv (2015) 24:2593–
2610 DOI 10.1007/s10531-015-0948-y. Accesat la data de 20 mai 2020 
159Începând cu anul 2017, șacalul auriu a dobândit statutul de specie de interes cinegetic, cu sezon de vânare 
cuprins între 1 august și ultima zi a lunii februarie, intrarea în vigoare a prevederii fiind prorogată până în anul 2019. 
(KOWALCZYK, R., WUDARCZYK, M., WÓJCIK, J.M. ET AL. Northernmost record of reproduction of the expanding 
golden jackal population. Mamm Biol 100, 107–111 (2020). https://doi.org/10.1007/s42991-020-00009-x. Accesat 
la data de 29 mai 2020. 
160Publicată în M. Of. al Republicii Moldova 261-268 din 23 august 2019 
161Hotărîrea Guvernului  Nr. 799/2018 cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019161, șacalul 
și vulpea pot fi vânate în număr nelimitat, în perioada 18 august 2018-26 februarie 2019 (M. Of. al Republicii 
Moldova nr.285-294/3 august 2018) 
162Publicată în M. Of. al Republicii Moldova 75-86 din 1 martie 2019  

https://doi.org/10.1007/s42991-020-00009-x
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2.6.2. Regimul juridic al speciei în instrumentele 
de drept internațional 

 
 

În Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale 

și a florei și faunei sălbatice, adoptată la 21 mai 1992  (Directiva Habitate), șacalul este inclus 

în anexa 5 lit. a (Speciile de animale și plante de importanță comunitară a căror prelevare și 

exploatare pot face obiectul unor măsuri administrative). 

  Regimul juridic al speciilor listate în anexa 5 lit. a) permite capturarea sau uciderea 

acestora, statelor incumbându-le obligația de a se asigura că prelevarea nu afectează negativ 

statutul de conservare al specie și că efectuarea ei nu se realizează prin metode neselective 

care ar putea duce la dispariția localizată sau la perturbarea gravă a respectivelor specii, în 

special cu încălcarea prevederilor anexei VI care stabilește metodele, dispozitivele și mijloacele 

de transport prohibite163. 

 Ca o extensie a obligației statelor membre  de a pune în aplicare programe de control al 

statutului de conservare a speciilor de faună, în situația în care se permite capturarea sau 

uciderea exemplarelor, statele mai pot implementa următoarele măsuri164: reglementarea 

accesului la anumite arii; interzicerea, limitată în timp sau spațiu, a prelevării specimenelor din 

natură și a exploatării anumitor populații; reglementarea perioadelor și/sau metodelor de 

prelevare a specimenelor; în cazul prelevării de specimene, aplicarea unor norme cinegetice 

(…) care să protejeze conservarea respectivelor populații; stabilirea unui sistem de autorizații 

sau de cote pentru prelevarea de specimene; reglementarea achiziționării, vânzării, oferirii spre 

vânzare, deținerii sau transportului în vederea vânzării a specimenelor; creșterea în captivitate 

a speciilor de animale ș i propagarea artificială a speciilor (de plante), în condiții de supraveghere 

strictă, pentru a reduce prelevarea specimenelor din natură; evaluarea măsurilor adoptate. 

 Spre deosebire de lup (Canis lupus), care se găsește listat și în alte două anexe:  II (a 

animalelor de importanță comunitară a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale 

de conservare) și V (a speciilor de animale și plante de importanță comunitară care au nevoie 

de protecție strictă), șacalului nu-i este asigurat cel mai ridicat nivel de protecție, în baza 

                                                           
163Art.15 
164Art.14 alin.2 
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legislației europene nefiind necesar, deși probabil că, pe viitor, s-ar impune un regim diferențiat 

funcție de arealul natural (istoric) al speciei. 

Șacalul auriu nu se regăsește printre speciile incluse în anexele Convenției privind 

conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna), însă 

având în vedere că obiectul protecției îl constituie „populațiile de floră și faună sălbatice“, în 

general, nu este exclusă posibilitatea ca pe viitor, protecția să fie extinsă și asupra acestei specii, 

în condițiile în care există precedentul creat de către Comitetul Permanent al Convenției care a 

abordat problemele unor specii nelistate, cum ar fi hiena dungată165. Trebuie însă să remarcăm 

că interesul cu privire la potențiala protecție pe care acest instrument de drept internațional ar 

putea-o oferi speciei este limitat geografic la teritoriul Părților - state aflate pe continentul 

european - care nu sunt membre ale Uniunii Europene și cărora prin urmare nu le este aplicabil 

dreptul european, în special Directiva Habitate. 

Șacalul auriu nu se numără printre speciile listate nici în anexele Convenției din 3 martie 

1973 privind comerțul internațional cu specii de faună și floră aflată pe cale de dispariție166 și 

nici în cele ale Convenţiei din 23 iunie 1979 privind conservarea speciilor migratoare de animale 

sălbatice167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
165ARIE TROUWBORST, MIHA KROFEL, JOHN D. C. LINNELL, Op.cit., p.2603-2604 
166La care România a aderat prin Legea nr.69 din 15 iulie 1994, publicată în M. Of. nr.211 din 12 august 1994 
167Ratificată de România prin Legea nr.13 din 8 ianuarie 1998 publicată în M. Of. nr. 24 din 26 ianuarie 1998 
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3. Identificarea și cartarea ariei de distribuție a speciei în 
Parcul Natural Comana 

 
 

3.1. Locul cercetărilor. Statutul teritoriului. Metoda de 
lucru. Aparatura utilizată. 

 
 

 Locul cercetărilor 
 

Zona de interes pentru colectarea datelor din teren a fost reprezentată de suprafața 

integrală a Parcului Natural Comana, însă ocazional s-a parcurs și o parte din vecinătatea 

acestuia, în funcție de configurația și eficiența ecologică a terenului pentru specia urmărită, 

ajungându-se până la distanțe de circa 5 km în afara parcului. Zona este situată în județul 

Giurgiu, în zona sudică a României, în Câmpia Română, între oraşele Bucureşti şi Giurgiu, la 

aproximativ 30 de kilometri distanţă faţă de fiecare dintre ele, poziționarea sa fiind redată în 

figura nr. 1 din Anexa 1 – „Hărți”, planșa intitulată „Poziționarea Parcului Natural Comana” 

 

 Statutul teritoriului  
 

Arealul este încadrat ca parc natural, fiind o arie protejată de interes național, în suprafaţă 

de 24963 ha, constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 38 din 12 ianuarie 2005. Scopul declarării sale îl reprezintă, în ansamblu, protejarea 

diversităţii floristice și faunistice descrise în zonă, a habitatelor caracteristice unor specii 

vulnerabile, periclitate şi/sau rare, vegetale și animale, a unor zone speciale de interes științific, 

istoric sau peisagistic. După constituirea sa, zona a fost încadrată prin acte normative succesive 

atât ca sit Natura 2000 cât și ca zonă umedă de importanță internațională, respectiv sit Ramsar. 

Situl Natura 2000 Comana, desemnat ca sit de protecţie avifaunistică prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială ca parte integrantă a reţelei 
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ecologice europene Natura 2000 în România, a primit codul ROSPA 0022. Totodată, a fost 

recunoscut şi ca sit de importanţă comunitară, prin Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării 

Durabile nr. 776/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată, ca parte integrantă 

a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având codul ROSCI 0043; acest ordin a 

fost modificat ulterior prin Ordinul numărul 1964/2007. Suprafața sitului ROSCI 0043 este de 

26491 ha, se găsește integral în judeţul Giurgiu și se suprapune peste cea a parcului,   

excedând-o doar parțial, nucleul teritorial de bază fiind comun. În februarie 2012, suprafaţa 

corespunzătoare Parcului Natural Comana a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă 

internaţională, fiind declarată şi sit Ramsar, conform condiţiilor Convenţiei Internaţionale a 

Zonelor Umede – Ramsar (Iran, 1971).   

 

Metoda de lucru 
 
Pentru monitorizarea șacalului, metodele alese au fost cele recomandate de publicațiile 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea”168: metoda 

transectelor,  cu realizarea de observații în perioada martie – mai, respectiv metoda utilizării 

camerelor de foto-trapping, culegerea datelor realizându-se în perioada mai – octombrie. 

Complementar, la estimarea numărului de indivizi a fost aplicată și metoda urlet/howling. Au fost 

stabilite un număr de 27 de transecte care au însumat o lungime de 66,68 km. S-au efectuat un 

111 acțiuni de monitorizare, rezutând în medie circa 4,11 parcugeri pentru fiecare dintre 

transecte. Datorită lipsei de echivoc pe care o presupune metoda monitorizării video, acesteia i 

s-a acordat o atenție sporită, realizându-se 5624 ore de filmare, materialele fiind analizate și 

sortate în vederea interpretării și fundamentării cât mai corecte și precise a concluziilor studiului 

referitoare specie (prezență, efective, comportament, hrănire, reproducere, etc.)    

 

 

 

 

 

                                                           
168O. IONESCU, G. IONESCU, R. JURJ, C. CAZACU, M. ADAMESCU, A. COTOVELEA, C PAȘCA, M. POPA, I. 
MIREA, G. SÎRBU, S. CHIRIAC, M. POP, Ș. ATTILLA, R. DEJU,  Ghidul sintetic de monitorizare pentru speciile 
de mamifere de interes comunitar din România, Voluntari: Editura Silvică, 2013, p. 108 
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Monitorizare șacal: transecte, acțiuni, supravegere video 
Tabel nr.1 

Nr. 
crt. Nume transect 

Lungime 
transect  

(m) 
Nr. de acțiuni 
pe transect 

Nr. ore de 
filmare 

1 Islaz 1 2205 14 624 
2 Islaz 2 2706 10 240 
3 Padina Tătarului 1 3105 6 240 
4 Padina Tătarului 2 2577 2 72 
5 Puieni - Zdruică 6452 6 312 
6 Câlniștea 2620 4 240 
7 Mojdrean  3883 4 336 
8 Crucea 1520 2 72 
9 Paleologu 427 1 0 
10 Strâmba 2486 2 120 
11 Coasta lui Tudorache 3320 4 144 
12 Baba Rada 2407 2 144 
13 Iocu 889 6 696 
14 Valea Ciompului 1580 3 96 
15 Valea Șoimului 2198 1 0 
16 Grădinari I 1941 1 0 
17 Grădinari II 2627 1 0 
18 Măgura I 2867 4 0 
19 Măgura II 933 1 0 
20 Măgura Gorgana 2315 2 48 
21 Suat 1363 2 168 
22 Zdruică 1404 1 0 
23 Prundu Deal 4322 8 600 
24 Puieni 1513 8 648 
25 Burnaz 3622 12 776 
26 Valea Hoților 2402 2 0 
27 Valea Nichita 2996 2 48 

Total  66.680 111 5.624 
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Figura 3 – Aplicarea metodei urlet / howling 

pentru identificarea prezenței șacalului 
 
Cu ocazia instalării camerelor de filmat, la distanțe de aproximativ 3 - 6 m față de 

acestea, au fost amplasate nade, constituite din resturi de carne și piei proaspete, rezultate în 

urma sacrificării animalelor domestice (oi). Activitatea de amplasare a camerelor a fost realizată 

concomitent cu etapa de identificare a vizuinilor, pentru ca ulterior să se poată stabili specile 

care le utilizează și după caz, dacă sunt ocupate de șacali pentru adăpost sau creștere a puilor. 

În tabelul următor sunt prezentate punctele în care au fost obținute filmări sau fotografii 

cu ajutorul camerelor de filmat, în care pot fi identificate exemplare de șacal, precum și celelalte 

specii coabitante surprinse. De asemenea, au fost urmărite și perioadele zilei în care animalele 

au fost înregistrate, pentru determinarea frecvenței activității diurne, respectiv nocturne.  
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Situația punctelor în care au fost suprinse exemplare de  
șacal, utilizând camere de filmat  

Tabel nr.2 

Nr. 
crt. 

  

Observații realizate în ... 

N
r. 

or
e 

de
 fi

lm
ar

e 

Apariții 
pe timp 

de ... 

Specii 
identificate Nr. 

Tipul 
de 

habitat  F.C. 

Categori
a 

terenului 
în care 

este 
amplasat
ă camera 

UP u.a. zi
 

no
ap

te
 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 38 
Băneasa Pădure II Mihai 

Bravu 59NN 96 

1   Canis aureus 1 

91M0   
Capreolus 
capreolus 2 

Martes martes 1 

2 11 
Comana Pădure IV Islaz 

interse
cția 
41vv_ 
41B_ 
42 

96 
   Vulpes vulpes 1 

91M0 
Martes martes 1 

1 1 Canis aureus 1 

3 11 
Comana Pădure IV Islaz 72B1  72  1 Canis aureus 1 91M0 

4 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 49C 648 
   

Felis silvestris 1 

91M0 
Vulpes vulpes 1 
Ovis musimon 2 

8 1 Canis aureus 2 
  persoane 2 

5 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 66B 600 

6 2 Canis aureus 2 

91M0   

Ovis musimon 2 
Cervus elaphus 1 

Dama dama 2 
Martes martes 1 

Capreolus 
capreolus 1 

6 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 35C 696 

1  Canis aureus 1 

91M0   

Capreolus 
capreolus 5 

Dama dama 4 
Ovis musimon 2 

Cervus elaphus 2 
Meles meles 1 

Felis silvestris 1 
Accipiter gentilis 3 

Ciconia nigra 1 

7 11 
Comana 

Vegetație 
forestieră 
spontană 

UAT 
Puieni 

Valea 
Nichita 128 

 1 Canis aureus 1 
   Meles meles 1 

Capra domestică turma 
8 Pădure 95 696 5 8  Canis aureus 3 91M0 
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11 
Comana 

VI 
Comana   Capreolus 

capreolus 1 

TOTAL 3032 22 14 Nr. total de 
șacali filmați 12  

 

Aparatura utilizată  
 

Acțiunile de monitorizare în teren au necesitat folosirea a 5 camere foto-trapping, 1 aparat 

foto de înaltă fidelitate și 1 autoturism de teren și 1 un terminal mobil cu GPS și soft free QGIS. 

Pentru faza de birou, s-a utilizat tehnica IT obișnuită: laptop și imprimantă. În cazul analizelor 

specializate de laborator, au fost utilizate serviciile contractuale ale Universității de Științe 

Agronomice și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum și cele publice ale Direcției 

Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Giurgiu.  

 
 

3.2. Mediul de viață 
 

 Relieful 
 
 Relieful caracteristic este cel de câmpie plană, cu uşoare denivelări formate în cursul 

evoluţiei geologice prin săparea albiilor râurilor Argeş, Neajlov, Câlniştea şi Gurban. Parcul 

Natural Comana se află la limita dintre silvostepă şi stepă, ceea ce conferă parcului particularităţi 

fitocenologice speciale şi mare variabilitate floristică. Include zone forestiere, acvatice şi 

mlaştinoase, păşuni şi terenuri neproductive, terenuri sărăturate şi terenuri agricole, dar şi 

localităţi rurale și drumuri. 

 

Categoriile de folosință a terenurilor din aria naturală protejată 
                                                                                                                     Tabel nr. 3                   

Categorii de folosință a terenurilor 
Cod 
CLC Specificații Suprafaţă 

(ha) % 

112 
Superafețe cu aspect fizic urban 
discontinuu 1609,55 6,08 

121 Unităţi comerciale sau industriale 157,00 0,59 
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211 Teren arabil neirigat 8798,75 33,23 
221 Podgorii 614,20 2,32 
231 Păşuni 3178,16 12 
242 Modele complexe de cultivare 1192,05 4,5 
133 Şantiere de construcţii 874,75 3,3 
311 Păduri de foioase 8426,90 31,79 
321 Păşuni naturale 627,05 2,37 
324 Păduri de arbuşti tradiţionale 48,75 0,18 
411 Mlaştini interioare 667,34 2,52 
511 Cursuri de apă 112,77 0,43 
512 Corpuri de apă 183,73 0,69 

Total  26491,00 100 
 

Categoriile de teren utilizate şi suprafeţele au fost determinate și s-au prelucrat pe baza 

datelor CORINE Land Cover (CLC) nr. 2, 3 si 4 prin apreciere și măsurare directă pe 

ortofotoplan. 

Drepturile de administrare asupra terenurilor incluse în aria protejată aparțin unităților 

administrativ-teritoriale, repartizate, în ordinea ponderii de participare, conform tabelului de mai 

jos.   

Suprafața ariei naturale protejate, repartizată pe UAT  
Tabel nr. 4 

Nr. crt. Localitate % din aria protejată 

1 Comana  31,6 
2 Mihai Bravu 16,68 
3 Călugăreni 16,29 
4 Prundu 12,72 
5 Băneasa 8,64 
6 Singureni 3,88 
7 Gostinari 3,63 
8 Hotarele 2,56 
9 Schitu 2,14 

10 Stoenești 1,19 
11 Ghimpați 0,38 
12 Greaca 0,28 
13 Isvoarele 0,01 

Total 100,00 
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 Din punct de vedere geologic zona parcului prezintă la suprafaţă depozite  de origine 

cuaternară, reprezentate de loess şi depozite mezozoice aparţinând Cretacicului, Jurasicului şi 

Triasicului Superior, deasupra unui  substrat cristalin. Peste fundamentul prebalcanic, în Câmpia 

Burnazului există formaţiuni anterioare Cretacicului, situate la adâncimea de aproximativ 100 de 

metri, deasupra cărora există depozite Pliocene formate din argile, nisipuri şi pietrişuri. Peste 

ele sunt prezente depozitele cuaternare constituite din pietrişuri de Frăteşti, cu grosimi de 1-17 

metri şi adâncimea de 40-45 de metri, alcătuite din gnaise, silex, cuarț, gresii varuconice şi 

glauconitice, marne calcaroase şi calcare. Peste acestea se găsesc depozite marnoase - nisipuri 

marnoase sau marne nisipoase -  iar deasupra lor s-au acumulat materiale fine eoliene, luto-

argiloase şi loessoide, cu grosime de 10-20 de metri, depozitate în Holocen. Luncile râurilor sunt 

formate din materiale holocene. 

 Din punct de vedere geografic, zona aflată în studiu este situată în Câmpia Română, 

districtul Câmpiei Burnazului (Burnazul estic). Terenul este brăzdat de ape, cu terase ce dispar 

în zona de divagare a râurilor şi cu interfluvii largi, iar la trecerile dintre terase prezintă puncte 

de diferite înclinări şi expoziţii. Ca forme negative de relief se întâlnesc vâlcele, văi cu mlaştini 

şi numeroase depresiuni şi microdepresiuni închise, în care, în funcţie de întinderea şi 

adâncimea lor, s-au format soluri ce corespund unor condiţii cu exces de umiditate.   

 Cel mai vechi relief din cuprinsul acestei zone se întâlneşte în partea sudică a parcului, 

la sud de râurile Câlniştea, Neajlov şi Argeş şi este reprezentat de Câmpia Burnazului, o câmpie 

tabulara, cu terase. Aceasta, numită și Platforma Burnasului, are o altitudine de 85 - 92 de metri 

şi prezintă diferenţe de nivel de 30 de metri în zona de nord, spre Neajlov şi Argeş şi 60 de metri 

spre Lunca Dunării. Este slab înclinată de la vest la est, fiind străbătută de văi orientate sud-

nord, cu obârșia în apropierea versantului sudic, care se adâncesc până la 40 - 70 de metri. Pe 

locuri plane se întâlnesc depresiuni cu diametre până la 200 - 600 de metri denumite "padini", 

cu adâncimi de câţiva metri. Aici, apa freatică se gaseşte la aproximativ 30 de metri. Spre sud-

est Platforma Burnazului este mărginită de o terasă înaltă (terasa Greaca), cu altitudinea de 72 

- 75 de metri, cu diferenţe de nivel de 56 - 58 de metri faţă de Lunca Dunării. 

 Câmpiile formate mai recent în zona descrisă sunt Câmpia Vlascei (Câmpia Neajlovului), 

situată între râurile Argeş şi Câlniştea, împărţită în două de cursul râului Neajlov şi Câmpul 

Câlnăului, situat la nord-est de Argeş, limitrof parcului. Altitudinile relative sunt de aproximativ 

30 - 40 de metri în Câmpia Neajlovului şi de circa 20 de metri în Câmpia Câlnăului. Apa freatică 



 

51 
 

în aceste câmpii este situată la 10 - 20 de metri. Relieful câmpiilor este reprezentat printr-o 

suprafaţă plană care coboară treptat spre sud-est: se întâlnesc depresiuni (crovuri) analoge 

celor din Platforma Burnasului, de 2 - 6 m adâncime, cu soluri pseudogleice podzolite de 

depresiune. 

 Altitudinea terenului este de aproximativ 80 de metri în partea nordică a parcului, şi este 

cuprinsă între 45 de metri (în partea estică, din aval a Argeşului) şi 60 de metri (în partea de sud 

a parcului). 

 Pantele sunt puţin răspândite şi apar ca forme de trecere dintre unităţile geomorfologice 

(luncile râurilor şi interfluvii) şi ca versanţi ai văilor şi vâlcelelor. Expoziţia şi înclinarea 

condiţionează uşoare modificări în regimul apei şi geneza solurilor.  

 

Apele de suprafaţă  
 

 După modul de asociere a ramurilor hidrografice, Râul Neajlov este inclus în reţeaua 

hidrografică dendritică, specifică râurilor cu bazine hidrografice medii sau mici, al căror curs 

inferior se află la altitudini reduse, unde pe terenuri plane se ramifică în numeroase braţe 

secundare, formând adesea lacuri şi bălţi. 

 Râul Neajlov poate fi inclus în grupa râurilor cu bazin hidrografic relativ mare, acoperind 

o suprafaţă de 3 660 km2. Modificările apărute ca urmare a activităţilor antropice din sec. al XIX-

lea şi prima jumătate a sec. XX (constând în defrişarea pădurilor, păşunatul abuziv, extinderea 

arăturilor în lungul pantelor etc), au condus la apariţia unor puternice fenomene de eroziune, 

crescând torenţialitatea râurilor. Albiile râurilor au fost puternic colmatate, înregistrând fenomene 

intense de degradare. 

 Zona aflată în studiu, din punct de vedere hidrologic este influenţată de râul Argeş, afluent 

de ordin I al Dunării şi de afluenţii săi direcţi, râurile Neajlov şi Sabar. Debitul acestora este 

permanent, dar variabil în timpul anului. În anii ploioşi se produc revărsări de ape care se 

soldează uneori cu pagube materiale importante. Alimentată de Râul Neajlov, Balta Comana 

are un regim hidrologic variabil. Influenţele sistemului hidrologic asupra vegetaţiei se resimt 

direct în zonele de luncă prin frecvenţa inundaţiilor, cantitatea materialului aluvionar depus, 

nivelul pânzei freatice. Reţeaua hidrografică semipermanentă este constituită din văi secundare, 
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cu debit de apă numai în timpul ploilor, care îşi încetează activitatea la scurt timp după încetarea 

acestora. Văile sunt scurte, adânci, uneori având versanţi puternic înclinaţi şi caracter torenţial. 

 Râul Neajlov participă la formarea unuia dintre cele mai importante noduri de convergenţă 

din zona de câmpie (în zona localităţii Stoeneşti) la care confluează, alături de Neajlov râurile 

Câlniştea, Dâmbovnic și Glavacioc. Coeficientul de sinuozitate caracteristic râurilor din zona de 

câmpie este cuprins între 1,30 şi 1,60. În cazul râului Neajlov, datorită diferenţei mici de altitudine 

în profilul longitudinal al albiei, coeficientul de sinuozitate se apropie de valoarea maximă. 

Lucrările antropice de amenajare a bazinului hidrografic au avut ca rezultat scăderea nivelului 

de vărsare a afluenţilor, creşterea vitezei de scurgere a apei în albie şi reducerea gradului de 

sinuozitate în lunca Neajlovului.   

 Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de 162 metri iar debitul mediu al râului este 

de 6,48 m3/s.  

 În zona localităţii Comana, Râul Neajlov se încadreaza în Tipul “G” al scurgerii, în care 

scurgerea cea mai importantă este în primăvară, urmând apoi, ca valoare, scurgerea din 

sezoanele de iarnă şi de vară. Alimentarea subterana variază între 10 şi 30 % din scurgerea 

totală, iar alimentarea de suprafaţă este predominant nivală. 

 Traiectul iniţial al râului este descris în Tipul “F1”, localizat în piemonturile sudice, unde 

scurgerea cea mai mare este în primăvară, urmând apoi cea din iarnă şi vară. Alimentarea 

subterană reprezintă 20 – 40 % din scurgerea totală, iar alimentarea de suprafaţă este mixtă. 

 Scurgerea maximă, respectiv debitele maxime anuale, în majoritatea cazurilor, sunt de 

provenienţă pluvială. În Câmpia Română (zona localităţii Comana) aproximativ 70% din debitele 

maxime au provenienţă pluvială şi numai 29 % au provenienţă mixtă. Analiza frecvenţei apelor 

mari şi viiturilor realizată pentru posturile hidrometrice din apropiere de Comana a arătat că, în 

cursul anului, numărul maxim de vârfuri are loc primâvară (30 – 50 % din total), minimul fiind 

înregistrat toamna (10 – 20 %) sau iarna (5 – 30 %). 

 

Apele subterane 
 
 În sectoarele de luncă, pânza de apă freatică se găseşte la adâncimi care variază între 

20 de centimetri (în zonele depresionare) şi 2,5 - 3 metri pe grinduri. Acest lucru influenţează 

puternic repartiţia speciilor vegetale. Modificări importante în nivelul pânzei freatice s-au 



 

53 
 

remarcat în Lunca Argeşului, ca urmare a săpării canalului Dunăre-Bucureşti, determinând 

coborârea pânzei freatice cu 5 - 6 metri, fapt care a condus la uscarea în masă a arboretelor de 

plop alb, plop negru şi plop euramerican. În urma construirii acestui canal, Lunca Argeşului a 

devenit inaptă pentru speciile de zăvoi (salcie, plop alb, plop negru) şi plop euramerican, prin 

coborârea nivelului apei freatice, fapt care a condus la schimbarea tipurilor de stațiuni.  

Neajlovul, râu îmbătrânit, prezintă meandre evoluate, curs subsecvent şi fenomene de divagare 

cu bălţi întinse - caracteristică din acest punct de vedere fiind Balta Comana. Depresiunile 

acestui râu sunt formate din aluviuni carbonice fine, cu textură lutoasă sau luto-argiloasă, 

aceasta fiind principala cauză care a condus la constituirea de soluri şi staţiuni net diferite faţă 

de cele ale Luncii Argeşului. Microclimatul umed întreţinut de către bălţile din Lunca Neajlovului 

exercită influenţe benefice asupra vegetaţiei forestiere. 

 

Regimul termic 
 
 Temperatura medie multianuală prezintă variaţii relativ mici, cuprinse între 10,8 şi 11,2 

grade Celsius. Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius, 

izoterma de -3 grade Celsius a lunii ianuarie fiind de mare importanţă, întrucât separă în sistemul 

Köpen climatele temperate (c.f.) de cele boreale (z.f.). Această izotermă trece la sud de Balta 

Comana, mai la sud de acestea temperatură medie a lunii ianuarie fiind puţin mai ridicată decât 

-3 grade Celsius. Temperatura medie a lunii iulie este de aproximativ 25 grade Celsius, fără 

variaţii semnificative în interiorul parcului. Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de -

31,2 grade Celsius, la data de 24.01.1942, iar temperatura maximă absoluta de 40,3 grade 

Celsius şi s-a înregistrat la data de 29.07.1928. 

 Prima zi de îngheţ se manifestă în jurul datei de 1 noiembrie, iar ultimul se înregistrează 

în jurul datei de 11 aprilie, din acest punct de vedere, perioada de vegetaţie fiind destul de lungă, 

iar regimul termic favorizează persistența vegetaţiei 

 

Regimul pluviometric 
 
 Precipitaţiile medii anuale se situează în jurul valorii de 560 mm. Precipitaţiile sunt 

repartizate în tot cursul anului, cu unele accente la începutul verii, suma medie a precipitaţiilor 
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lunii iunie ajungând la 76 de milimetri. Diminuarea volumului precipitaţiilor se înregistrează la 

începutul toamnei şi în timpul iernii, mai ales în luna februarie.  

 Repartiţia pe anotimpuri a precipitaţiilor se prezintă astfel: iarna 76 - 100 mm, primăvara 

125 - 150 mm, vara 150 - 175 mm, toamna 100 - 125 mm.  

 Indicele de ariditate anual este de 24 – 28, valoarea mai mare fiind corespunzatoare 

pădurilor de şleau având în compoziție stejarul pedunculat. 

 Evapotranspiraţia potenţială anuală, în jur de 730 mm, depăşeşte cantitatea precipitaţiilor 

anuale, fiind caracteristică vegetaţiei forestiere. Nivelul mai mare al evapotranspiraţiei se explică 

prin intensificarea proceselor fiziologice manifestate în perioada de vegetaţie, aprilie - octombrie. 

Evapotranspiraţia reală este inferioară celei potenţiale.  

 Umiditatea atmosferică relativă medie anuală este de 72%. Valoarea cea mai redusă se 

înregistrează în luna iulie, fiind de 61%, iar cea mai ridicată, în luna decembrie, când atinge 

valoarea de 80%. În perioada de vegetaţie umiditatea relativă este de 64%. 

 

Regimul eolian 
 
 Zona Bălţii Comana este expusă în întregime acţunii vânturilor. Vânturile dominante sunt 

cele din nord-est şi sud-vest, având intensitatea cea mai mare în perioada de iarnă, atingând 

după scara Beaufort, gradul 5 - 7, care corespunde unei viteze de 27 - 54 km/oră. 

 Intensitatea maximă a deplasării maselor de aer se produce pe o durata medie de 10 zile 

anual, în restul timpului aceasta fiind mai scăzută. 

  

Sinteză 
 

 Luând în considerare, pe de o parte, datele ce caracterizează mediul de viață disponibil 

pentru șacalul auriu în Parcul Natural Comana, iar pe de alta, cerințele ecologice total 

nerestrictive ale speciei, se poate concluziona cu oarecare ușurință că sunt asigurate resursele 

de adăpost și hrană pentru menținerea unei populații stabile și că local, sunt întrunite condițiile 

necesare proliferării. 

 

 



 

55 
 

3.3. Identificarea și cartarea habitatelor frecventate 
 

La alegerea zonelor pentru amplasarea camerelor de filmat în teren, s-au avut în vedere 

semnalările anterioare (istorice și actuale), predictibilitatea determinată de cerințele speciei și 

rezultatele acțiunilor de monitoring la nivel național, pentru regiunea biogeografică 

continentală169. Este necesar a se menționa explicit faptul că, utilizate individual, fiecare dintre 

cele 3 repere ajutătoare avute în vedere, poate comporta o imprecizie semnificativă, de natură 

a conduce la vicierea rezultatelor, după cum urmează: 1 - semnalările anterioare nu prezintă 

probe certe – fotografii, filmări, trofee, urme; 2 - cerințele speciei îi conferă o amplitudine 

ecologică amplă, căreia să îi corespundă zone mai mari decât teritoriul parcului; 3 -  acțiunile 

naționale de monitoring poziționează prezența sau absența speciei pe harta țării, prin marcarea 

pe griduri prea mari, având 10x10 km, fiecare ocupând deci, teoretic, câte 40% din suprafața 

ariei protejate, nereușind decât să certifice prezența în zonă, fără a detalia cu exactitate unde 

anume.     

Deși este confirmat faptul că existența șacalului nu este strict legată de vegetația 

forestieră, totuși aceasta are o influență importantă în viața lui, fructele de pădure și vânatul 

pradă (aproape toate viețuitoarele din mediul pădurii), asigurând o bună parte din hrana lui170. 

De asemenea, trebuie avut în vedere și adăpostul oferit de pădure, majoritatea animalelor 

sălbatice retrăgându-se aici, mai ales pe timpul iernii.  

Culturile agricole, pomii fructiferi și îndeosebi viile, asigură pe lângă adăpost și o sursă 

importantă de hrană, porumbul „în lapte” și strugurii fiind consumate de șacali.171     

Stufărișurile sunt locuri preferate de șacal, 8-9 luni din an viețuind, de regulă, în stufărișuri 

sau în apropierea acestora.172  

 Prezența șacalului a fost semnalată în teren, într-un complex de ecosisteme prezente în 

vecinătatea cursului râului Neajlov, de la intrarea sa în aria naturală protejată, la nord de trupul 

de pădure Singureni și până în apropierea punctului de vărsare în râul Argeș, De asemenea, în 

cuprinsul trupurilor de pădure situate între localitățile Comana, Mihai-Bravu, Prundu și Puieni, 

                                                           
169O. IONESCU, G. IONESCU, R. JURJ, C. CAZACU, M. ADAMESCU, A. COTOVELEA, C PAȘCA, M. POPA, I. 
MIREA, G. SÎRBU, S. CHIRIAC, M. POP, Ș. ATTILLA, R. DEJU, Op.cit. 
170A. ANGELESCU, Op. cit., p.29 
171Idem 
172Idem 
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precum și în trupul de pădure Măgura, șacalul este semnalat în ecosistemele forestiere rămase 

în regim seminatural. În suprafețele joase, de luncă, condițiile staționale sunt foarte neuniforme, 

variind de la frăsinete şi plopişuri de plop alb, foarte productive, localizate pe braţe moarte, lipsite 

de apă în timpul verii, și până la păduri dominate de Alnus glutinosa, în amestec cu frasin şi 

sălcii, unde apa persistă tot timpul anului, iar șacalul pare a fi atras în principal existența sursei 

de apă. În cazul zonelor mai înalte, cu păduri de cvercinee, de la pădurile de şleau cu stejar 

pedunculat și până la cereto-gârnițete și cele cu stejar pufos, unde relieful, alături de climatul 

destul de xeric, determină variații staționale mai reduse, existența subarboretului dens necesar  

asigurării condițiilor de adăpost și camuflaj, tinde să devină un element determinant. În această 

cheie de interpretare, prezența șacalului  în trupul de pădure aparținând Unității de Producție IV 

- Islaz, poate fi pusă pe seama condiţiilor speciale locale de umiditate, create prin expoziţia 

nordică a terasei orientate spre Lunca Câlniștei, iar în trupul de pădure din Unitatea de Producție 

V - Padina Tătarului, semnalarea concentrărilor de exemplare de șacali se asociază cu existența 

în apropierea punctelor de observare, a arealelor mai liniștite, lipsite de lucrări de exploatare 

forestieră, reprezentate de Rezervația de bujor de pădure și de Zona de protecție integrală a 

parcului - Puieni.  

Pentru edificare, în tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de pădure, întâlnite în cadrul 

Ocolului Silvic Comana și suprafeţele pe care acestea le ocupă, repartizate pe unități de 

producție. 

 

Arealul specific șacalului, repartizat  
pe tipuri de pădure în Parcul Natural Comana 

Tabel nr. 5 

Tip de pădure Suprafaţa 
totală Suprafaţa pe unităţi de producţie (ha) 

Cod Diagnoză ha % I II III IV V VI VII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

041.1 Frăsinet de luncă, (s) 247,17 3 232,01 - 15,16 - - - - 

041.4 Frăsinet de luncă de 
productiv mijlocie (Pm) 71,61 1 43,51 - 19,66 - - 8,44 - 

611.2 Stejăret de câmpie de divagataţie 
(m) 24,63 - - - 6,21 - 18,42 - - 

622.1 Stejăreto-şleau normal de 
câmpie, (s) 12,8 - 12,8 - - - - - - 
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622.2 Şleau  normal de câmpie (s) 1026,1
3 12 - - 202,15 89,25 - 734,73 - 

622.3 Stejăreto-şleau  de câmpie de 
productivitate mijlocie (m) 703,88 9 95,8 - 142,77 134,7 - 317,29 13,32 

632.1 Stejăreto-şleau de luncă, 
(Ps) 62,3 1 62,3 - - - - - - 

632.2 
Şleau normal  de luncă  din 

regiunea de câmpie de 
productivitate superioară (s) 

205,47 2 123,35 - 82,12 - - - - 

632.4 Stejăreto-şleau de luncă de 
productivitate mijlocie (Pm 194,95 2 136,26 - 58,69 - - - - 

712.1 Ceret normal de câmpie (s) 685,51 8 15,91 - - 151,42 440,18 - 78,0 

712.2 Ceret  de depresiune (i) 2,01 - - 2,01 - - - - - 

712.3 Ceret  de câmpie de productivitate 
mijlocie (m) 795,17 10 32,08 - 234,03 - 291,9 - 237,16 

732.1 Cereto-gârniţet  de câmpie de 
productivitate superioară (s) 

1189,0
1 14 - 173,1 63,03 553,57 242,24 157,07 - 

732.2 Cereto-gârniţet  de câmpie de 
productivitate mijlocie (m) 1207,9 15 - 272,7

3 116,74 386,22 326,52 105,69 - 

752.1 Cero-şleau normal (s) 266,57 3 - - - - - 22,54 244,03 

752.2 Şleao-ceret de câmpie de 
productivitate superioară (s) 85,89 1 - - 85,89 - - - - 

843.1 Amestec de stejar pedunculat şi 
brumăriu cu cer şi gârniţă  (m) 4,26 - - 4,26 - - - - - 

843.2 Amestec de stejar brumăriu cu 
cer şi gârniţă (s) 846,29 10 - 414,2

2 - - 432,07 - - 

843.3 Amestec de cer şi gârniţă cu 
stejar brumăriu (m) 269,54 3 - 91,51 - - 157,74 - 20,29 

911.1 Zăvoi de plop alb  de 
productivitate superioară (s) 12,97 - 12,97 - - - - - - 

911.2 
Zăvoi de salcie  de productivitate 
mijlocie pe locuri joase din luncă 

(m) 
141,02 2 8,35 - 132,67 - - - - 

911.5 
Zăvoi de plop alb  de 

productivitate inferioară din luncile 
apelor interioare (i) 

77,15 1 - - 77,15 - - - - 

931.1 
Zăvoi amestecat de plop 

alb şi negru  de 
productivitate superioară (s) 

153,5
2 2 - - 153,52 - - - - 

931.2 
Zăvoi amestecat de plop 

alb şi negru  de 
productivitate mijlocie (m) 

47,22 1 - - 47,22 - - - - 

941.2 Plopiş de depresiune de 
plop alb(i) 9,93 - - 9,93 - - - - - 

951.1 Zăvoi de salcie din luncile 
apelor interioare (m) 4,45 - - - 4,45 - - - - 

951.7 Zăvoi de salcie de 
productivitate mijlocie (Pm) 9,88 - 9,88 - - - - - - 

Total 
ha 8357,23 100 785,22 967,76 1441,46 1315,16 1909,07 1345,76 592,8 

% 100 - 9 12 17 16 23 16 7 
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Pe lângă datele culese direct de către personalul administrației parcului, un volum 

însemnat de informații, referitoare la prezența și comportamentul șacalilor, a fost obținut în urma 

discuțiilor purtate cu pădurarii gestionari ai fondului forestier din cadrul Ocolului Silvic Comana 

și angajații asociațiilor ce gestionează fondurile cinegetice din zona parcului.  

  La nivelul Administrației Parcului Natural Comana, date primare importante privind 

existența șacalului în aria protejată, au fost furnizate de către asociațiile care gestionează 

fondurile cinegetice, cu ocazia întocmirii și transmiterii documentațiilor necesare obținerii 

avizelor pentru cotele de recoltare propuse de aceștia, în vederea exercitării activității de 

vânătoare în condițiile ce se stabilesc în cadrul procedurii de reglementare derulate de către 

autoritatea de mediu.  

 Totuși, deși foarte utile pentru orientarea monitorizărilor, acestea pot fi încadrate doar 

ca date având un caracter incert.  

 
Pozițonare principalelor fonduri cinegetice  

față de aria naturală protejată 
                                                 Tabel nr. 6 

Nr. 
crt. 

Fondul cinegetic Pozițonare față de Parcul Natural Comana 

Nr. Denumire Gestionar 

Suprafața 
totală 

conform 
GIS 

 
 

ha 

Suprafața 
suprapusă 

parcului 
 

ha 

din 
care 

pădure 
 
 

ha 

Procent de 
suprapunere 

cu parcul 
 

% 

Procent de 
împădurire 

a zonei 
suprapuse 

 
% 

1 9 Crivăț A.V.P.S. 
Vulturul 5018 717 629.03 14 88 

3 11 Comana A.V.P.S. 
Bradul 10504 10354 4696.82 99 45 

4 12 Grădiștea A.V.P.S. 
Lunca 8884 1624 95.92 18 6 

5 14 Singureni 
Luncă 

A.V.P.S. 
Alcedo 6088 5825 847.24 96 15 

6 38 Băneasa A.J.V.P.S. 
Giurgiu 6901 6235 985.88 90 16 
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Pentru o mai bună vizualizare a modului de suprapunere între fondurile cinegetice și aria 

protejată, precum și gradul de împădurire al zonelor corespunzătoare fiecărui fond, se poate 

consulta Anexa – „Hărți”, planșa intitulată „Distribuția fondurilor cinegetice care se suprapun cu 

Parcul Natural Comana”.  

De asemenea, în parc se regăsesc habitatele listate în formularul standard al Sitului 

Natura 2000 ROSCI 0043 Comana, sit de importanță comunitară. Aceste sunt prezente în Anexa 

I a Directivei Habitate, și sunt întâlnite în principal pe suprafețele cele două fonduri cinegetice 

incluse în cvasitotalitate în aria naturală protejată, respectiv F.C. 11 Comana și F.C. 14 Singureni 

Luncă, însă unele dintre ele se întâlnesc pe FC nr. 9 Crivăț și FC nr. 38 Băneasa.   

 

Lista tipurilor de habitate prezente în situl ROSCI 0043 Comana 
Tabel nr. 7 

Cod 
Natura 
2000 

Habitat 

1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae 

şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
3160 Lacuri distrofice şi iazuri  
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 
3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţiede Chenopodion rubri şi Bidention 
40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice  
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan şi alpin 
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos  
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Alnion 

incanae, Salicion albae) 
91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 
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3.4. Identificarea și cartarea habitatelor de hrănire 
 

Așa cum este prezentat în literatura de specialitate, șacalul este o specie omnivoră, cu 

un spectru larg a-l sursei de hrană, dar o pondere mai mare a hranei de origine animală, fapt 

confirmat în urma analizelor stomacale efectuate și a observațiilor directe.  

Parcul Natural Comana include un mozaic de habitate propice șacalului, oferindu-i 

acestuia „un sortiment deosebit de variat de hrană animală și vegetală, pe care o consumă 

preferențial și variat în același timp. Depistarea hranei o face din mișcare, folosindu-se de 

mirosul deosebit de fin, de auz și văz“173. 

„Pentru hrănire, șacalul parcurge suprafețe considerabile, deplasându-se mult, iar atunci 

când găsește hrana, mănâncă până la saturație.“174.  

Astfel arealul parcurs pentru procurarea hranei îl constituie într-o mare măsură, zona 

forestieră din parc, cu o prezență mai mare pe timpul zilei decât pe cel nopții, după cum rezultă 

din imaginile și filmările obținute. Hrănirea în terenurile agricole a fost mai puțin semnalată, 

aspect posibil justificat dacă se ia în considerare faptul că pe astfel de terenuri se practică o 

agricultură semi-intensivă până la intensivă. De asemenea, amplasarea camerelor în terenurile 

agricole a comportat un risc major de a fi sustrase.  

Prezența șacalului a fost suprinsă în filmări sau fotografii obținute cu ajutorul camerelor 

foto capcană, doar în unele din punctele de monitorizare, acestea fiind prezentate în tabelul 

următor. De asemenea, în Anexa – “Hărți”, pot fi consultate planșele intitulate “Distribuția 

punctelor de amplasare a camerelor de monitorizare” și “Distribuția camerelor de monitorizare 

care au surprins șacali” 

 

                                                           
173 A. ANGELESCU, Op.cit., p.119 
174 Idem. 
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Situația punctelor în care au fost suprinse exemplare de șacal, utilizând camere foto/video capcană 

Tabel nr. 8 

Nr. 
crt 

Observații realizate în ... 

N
r. 

or
e 

de
 fi

lm
ar

e Apariții pe 
timp de ... 

Specii 
identificate 

N
r. 

de
 in

di
vi

zi
 

Tip 
habitat  Fond 

cinegeti
c  

Categori
a 

terenului 
în care 

este 
amplasat
ă camera 

Unitate de 
producție 

silvocă 

Unitate 
amenaji

stică 
zi noapt

e 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 38 
Băneasa Pădure II Mihai 

Bravu 59NN 96 

1   Canis 
aureus 1 

91M0 
  

Capreolus 
capreolus 2 

Martes 
martes 1 

2 11 
Comana Pădure IV Islaz 

intersect.
41vv_41
B_ 42 

96 
   

Vulpes 
vulpes 1 

91M0 Martes 
martes 1 

1 1 Canis 
aureus 1 

3 11 
Comana Pădure IV Islaz 72B1  72  1 Canis 

aureus 1 91M0 

4 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 49C 648    Felis 
silvestris 1 91M0 
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Vulpes 
vulpes 1 

Ovis 
musimon 2 

8 1 Canis 
aureus 2 

  persoane 2 

5 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 66B 600 

6 2 Canis 
aureus 2 

91M0 
  

Ovis 
musimon 2 

Cervus 
elaphus 1 

Dama dama 2 
Martes 
martes 1 

Capreolus 
capreolus 1 

6 11 
Comana Pădure V Padina 

Tătarului 35C 696 

1  Canis 
aureus 1 

91M0 
  

Capreolus 
capreolus 5 

Dama dama 4 
Ovis 

musimon 2 

Cervus 
elaphus 2 

Meles meles 1 
Felis 

silvestris 1 

Accipiter 
gentilis 3 
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Ciconia nigra 1 

7 11 
Comana 

Vegetație 
forestieră 
spontană 

UAT Puieni Valea 
Nichita 128 

 1 Canis 
aureus 1 

40C0 
  

Meles meles 1 
Capra 

domestică  

8 11 
Comana Pădure VI Comana 95 696 

5 8  Canis 
aureus 3 

91M0 
  Capreolus 

capreolus 1 

TOTAL 3032 22 14    
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Punctele de monitorizare se găsesc la distanțe cuprinse între 15 și 1295 m față de 

terenurile agricole, lipsite de vegetație lemnoasă, între 1 și 1200 m față o sursă de apă, respectiv 

600  și 2917 m față de localități (a se consulta în Anexa  – “Hărți”, planșa “Distribuția surselor de 

apă”) 

În materialele foto-video obținute, în aceleași zone în care au fost identificate exemplare 

de șacal, au mai fost suprinse exemplare faunistice aparținând speciilor Cervus elaphus, Dama 

dama, Ovis musimon, Capreolus capreolus, Sus scrofa, Martes martes, Meles meles, Lepus 

europeaus, Phasianus colchicus. Prin observații directe, au fost identificați coabitanți din speciile 

Coturnix coturnix - pe terenurile agricole, respectiv Fulicra atra, Phalacrocorax pygmeus, Anas 

platyrhynchos precum și alte specii de păsări de talie mică - în zonele mlăștinoase.  

Pentru o imagine mai clară asupra speciilor vânate de șacalul auriu sau a surselor de 

hrană vegetală, au fost analizate conținuturile stomacale ale unui număr de 5 șacali recoltați de 

pe fonduri cinegetice, în cadrul acțiunilor de vânătoare, din care 3 în zona parcului și 2 din 

vecinătatea cestuia, precizând că determinarea conținuturilor stomacale, deci a hranei șacalului, 

s-a făcut apelând la metoda cercetărilor gastro-intestinale, analizele fiind efectuate în cadrul 

Facultății de Medicină Veterinară din Cluj- Napoca. La exemplare recoltate toamna, s-a 

constatat că sursa de hrană a fost constituită mamifere mici și păsări, boabe de porumb și fructe 

de pădure (porumbe și măceșe), la exemplarul recoltat iarna, în stomac s-au depistat fragmente 

de oase și carne provenind de la porci mistreți, cel mai probabil de la exemplarele infestate cu 

pestă porcină africană (PPA), iar la cele recoltate primăvara, hrana a fost constituită într-o 

măsură mică din fructe de pădure (măceșe), preponderente fiind păsările.    

De menționat este faptul că acțiunile de observații și monitorizare au început după o 

perioadă în care pe parcursul a doi ani (2018 - 2019), în toate localitățile din zona parcului au 

fost depistate focare de pestă porcină africană (PPA). Ca urmare, au fost înregistrate pierderi 

de 50-90% la efectivele aparținând speciei Sus scrofa, conform datelor aferente fondurilor 

cinegetice nr. 11 Comana, 9 Crivăț, 38 Băneasa, 14 Singureni Luncă și 10 Mislea, prezentate 

în tabelul de mai jos.  
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Situația comparativă a efectivelor de porci mistreți evaluate în anul 2016 și 2020 
Tabel nr. 9 

 

 

Situația este fără precedent în ultimii 25 de ani și a făcut ca șacalii să beneficieze de o 

sursă de hrană constantă și însemnată cantitativ în aceată perioadă, nefiind observate până în 

prezent exemplare de șacal slăbite, debilitate sau moarte. Se poate deduce existența unui 

potențial consistent de creștere a populației de șacal pe termen scurt, cu o posibilă influență 

negativă în viitor asupra unor specii de interes cinegetic, ca urmare a modificării raporturilor 

numerice între pradă prădător.    

Cunoscând caracterul oportunist al speciei, este important a se analiza și potențialul de 

a-și asigura hrana din resurse generate în urma activităților antropice. Ca urmare, stânele – prin 

efectivele de ovine și resturile rezultate în urma sacrificării animalelor, precum și marginea 

localităților  - prin aruncarea ocazional de către cetățeni, ilegal, a resturilor alimentare și a 

cadavrelor de animale domestice, sunt elemente ce trebuie luate în considerare.  

 Pentru a se putea stabili modul în care existența stânelor din parc, influențează prezența 

șacalului în zonă, pentru procurarea hranei, în perioada 24.04.2020 – 02.05.2020 au fost 

aplicate chestionare unui număr de 5 fermieri, crescători de oi. În acest mod s-au consemnat 

situații în care exemplare de șacal au putut fi identificate în apropiere, prin observații vizuale 

directe și în urma unor pagube constatate asupra efectivelor de oi. Trebuie menționat faptul că 

aceste surse de informații au un caracter al credibilității insuficient cert, evenimentele nefiind 

constatate în mod direct de către personalul administrației parcului. Informațiile au fost  

exploatate doar prin corelare cu observațiile proprii. Pe baza celor relatate, s-au consemnat  ca 

pierderi datorate șacalilor, într-un interval de 5 ani, un număr de 22 de exemplare ovine adulte 

Nr. 
crt. Gestionar Fondul cinegetic 

Sezonul Efective 2020 
comparativ cu 
anul 2016 (%) 

2016 2020 
Ev. Ev 

1 A.J.V.P.S. 
Giurgiu 38 Băneasa 15 4 26,7 

2 A.V.P.S. Bradul 11 Comana 112 15 14,4 
3 A.V.P.S. Alcedo 14 Singureni 20 10 50 
4 A.V.P.S. Vulturul 9 Crivăț 50 5 10 

TOTAL  197 34 17,3 
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și 80 de exemplare juvenile, cu vârste de 3-6 luni. Niciun fermier nu a întocmit niciodată o 

documentație pentru solicitarea și obținerea despăgubirilor ce se acordă în astfel de cazuri 

conform legii.  

 În următorul tabel sunt înscrise date referitoare la stânele la care fermierii au fost 

chestionați. Poziționarea tuturor stânelor din parc este prezentată în  Anexa – “Hărți”, planșa 

“Distribuția stânelor”  
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Poziționarea stânelor aparținând fermierilor chestionați și sinteza datelor declarate  
Tabel nr. 10 

Nr. 
crt
. 

Date pt 
identificarea 

amplasării fermei 
N

r. 
de

 a
ni

m
al

e 
di

n 
fe

rm
ă 

N
r. 

ex
em

pl
ar

e 
de

 ș
ac

al
 o

bs
. 

Distanțe până la... 
Pagube 
produs

e în 
ultimii 
5 ani 

Amplasa
-ment 

Fondul 
cinege

tic 
UP/UAT 

Sursa 
permanentă 

de apă 

Sursa 
permanentă 

de hrană  
pentru șacal                
(*doar dacă 
se identifică 

!) 

Teren 
învecinat 

având 
categorie 

diferită 

Cea mai 
apropiată 
localitate 

m Felul m Felul m Felul m Nume  coordon
ate 

0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 11 
Comana UAT Prundu 100 5 100 izvor ― 

oi, resturi 
de 

sacrificare 
500 FF, Tr. 

Puieni 150 Puieni 0 44°04'37.80''    
26°12'21.73''     

2 38 
Băneasa 

UAT Mihai 
Bravu, 
Poligon 
MApN 

1000 5 250 Pârâul 
Dadilovăț 70 

oi, resturi 
de 

sacrificare 
100 

FF, Tr. 
Ceagău, 

O.S.Giurgiu 
2486 Mihai 

Bravu 

10 adulți 
50 

juvenili 

44°06'59.29''    
26°03'00.06''     

3 38 
Băneasa 

UAT Mihai 
Bravu, 
Poligon 
MApN 

1000 3 10 

Puț cu 
adăpătoar

e tip 
jgheab 

― oi  10 FF, Tr Valea 
Baba Rada 1800 Mihai 

Bravu 

7 adulți 
12 

juvenili 
44°07'09.94''    
26°03'42.72''     

4 38 
Băneasa 

UAT 
Comana 200 ― 950 

Puț cu 
adăpătoar

e tip 
jgheab  

300 
oi, resturi 

de 
sacrificare 

400 FF, Tr. Valea 
Ciompului 2000 Vlad 

Țepeș 
2 adulți 

3 juvenili 
44°06'43.05''    
26°06'36.84''     
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5 11 
Comana UAT Prundu 400 5 400 izvor 400 

oi, resturi 
de 

sacrificare 
15 FF, Tr. 

Puieni 1300 Puieni 
3 adulți 

15 
juvenili 

44°05'22.57''    
26°12'07.90''     

Media distanțelor    340   154   205   1547      

Total 2700 18         

102 
(22 

adulți, 
80 

juvenili) 
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Considerând ca elemente certe existența stânelor, pierderile din șeptel (nu și cuantumul 

acestora), prezența șacalilor în vecinătatea stânelor și a localităților, dacă se stratifică 

observațiile proprii realizate în cadrul studiului, în funcție de categoriile de distanțe până la cea 

mai apropiată sursă de hrană rezultată din activități antropice, se obțin rezultatele înregistrate 

tabelar și grafic mai jos.  

 
Frecvența observațiilor pe categorii de  
distanțe până la cea mai apropiată sursă 
 de hrană rezultată din activități antropice  

         
Tabel nr. 11       Figura 4 

  

 

 

Se observă că nu se poate determina o linie relevantă și explicită a tendinței, ceea ce 

confirmă încă o dată caracterul oportunist al speciei. De asemenea, distanța maximă de 3 km, 

la care a fost observat, este în consens cu datele din literatura de specialitate referitoare la 

mărimea arealelor pentru procurarea hranei, prezentate în cadrul capitolului de documentare 

Nr. 
crt. 

Distanța până la 
cea mai apropiată 

sursă de hrană 
rezultată din 

activități 
antropice  (m) 

Numărul 
punctelor 
în care se 
confirmă 
prezența 

1 250 3 
2 500 2 
3 750 1 
4 1000 3 
5 1250 2 
6 1500 4 
7 1750 1 
8 2000 1 
9 2250 1 
10 2500 4 
11 2750 0 
12 3000 2 

Total   24 
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Frecvența observațiilor pe 
categorii de distanțe până la 
cea mai apropiată sursă de 
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bibliografică. Distanța medie este de 1500 m, aceeași valoare fiind valabilă și pentru intervalul 

care concentrează majoritatea șacalilor observați.    

În afară de studierea modului și locurilor de asigurare a hranei, este deosebit de important 

a se acorda atenția cuvenită și celeilalte resurse vitale, anume apei. Din măsurarea distanțelor 

între punctele unde au fost observați șacalii și cele unde se găsesc cele mai apropiate surse de 

apă, rezultă datele prezentate grafic și tabelar mai jos. Distribuția este una ordonată, de tip 

logaritmic, din a cărei interpretare se poate desprinde concluzia că specia prezintă o dependență 

mai intensă față de sursa de apă decât de cea de hrană, distanța maximă în acest caz fiind de 

numai 2 km, cea medie de 875 m, iar majoritatea indivizilor au fost depistați la distanțe mai mici 

de 750 m de locurile unde se găsește apa. 

 

Frecvența observațiilor pe categorii de  
distanțe până la cea mai apropiată sursă 
de apă  

         
Tabel nr. 12       Figura 5 

 
 

 

 

 

 

y = -2.08ln(x) + 5.7571
R² = 0.9364
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Frecvența observațiilor pe 
categorii de distanțe până la cea 

mai apropiată sursă de apă
Nr. 
crt. 

Distanța 
(m) 

Frecvența 
punctelor în 

care se 
confirmă 
prezența 

1 250 6 
2 500 4 
3 750 3 
4 1000 3 
5 1250 3 
6 1500 2 
7 1750 2 
8 2000 1 

Total   24 
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3.5. Identificarea  și cartarea vizuinilor 
 

Indicii ale prezenței șacalului în teren sunt: urmele imprimării labelor în sol umed sau 

zăpadă, excremente, prezența culcușurilor și a vizuinilor, resturi de cadavre și urletele emise175. 

„Alte semne ale prezenței sale pot fi găsite în locuri de odihnă, de exemplu în urma deparazitării 

și scărpinării rămânând fire de păr pe sol. În perioada de năpârlire cad smocuri de păr ce sunt 

mai mari primăvara și la începutul verii“176. Locurile în care frecvența prezenței șacalilor este 

una ridicată, spre ex. vizuinile, emană un miros specific canidelor.177   

Pentru obținerea datelor din teren, într-o primă etapă au fost realizate observații directe, 

pentru identificarea și mai apoi monitorizarea vizuinilor existente. Cunoscând faptul că vegetația 

alcătuită din specii forestiere de talie mare, mijlocie dar mai ales cea de mici dimensiuni, oferă 

loc de camuflaj pentru prinderea prăzii, loc pentru refugiu, fătare și de creștere a puilor, precum 

și de adăpost împotriva intemperiilor, observațiile au fost concentrate, în cea mai mare parte, în 

fondul forestier și doar în câteva puncte pe terenurile agricole, în zonele cu alternanțe de 

tufărișuri și vegetație ierboasă crescută spontan. Suprafețele agricole verificate au fost situate 

în vecinătatea trupului de pădure Puieni, în zona de terasă cuprinsă între vecinătatea localității 

Puieni și localitatea Pietrele, com Băneasa.  

 În fond forestier au fost identificate un număr de 22 vizuini distribuite în zona împădurită 

din UP I Călugăreni, UP II Mihai Bravu, UP IV Islaz, UP V Padina Tătarului, UP VI Comana și o 

vizuină complexă cu 3 guri de vizitare (la distanțe de circa 4 m), în teren agricol în vecinătatea 

localității Pietrele, la o distanță de aproximativ 100 m de limita sudică a parcului. Din punct de 

vedere al poziționării față de o sursă de apă, toate cele 23 vizuini sunt situate la distanțe cuprinse 

între 30 și 1050 m față de o sursă naturală de apă, considerându-se întrunite din acest punct de 

vedere cerințele privind potențiala ocupare a acestora de șacal. Amplasarea lor în teren este 

redată tabelar mai jos. 

Dintre totalul celor 23 de vizuini, doar un număr de 13 au prezentat semne vizibile și 

recente de populare, etapa de monitorizare ulterioară concentrându-se asupra identificării 

speciei care le ocupă. Pentru aceasta, a fost analizată suprafața din imediata vecinătate a 

                                                           
175A. ANGELESCU, Op.cit., p.93 
176A. ANGELESCU, Op.cit., p.94 
177Idem. 
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vizuinilor, pe o coroană cu raza de aproximativ 6 m, cu privire la prezența urmelor, a resturilor 

de mâncare, de păr, a excrementelor, precum și numărul și forma de galeriilor (cele din urmă 

putând oferi date de natură a stabili eventuale corelații funcționale dictate de gabaritul ori 

comportamentul ocupantului). Întrucât nu s-au depistat resturi sau excremente, iar din cauza 

lipsei acute de precipitații, zona de acces către gura cea mai circulată nu prezenta urme clar 

impregnate în sol, au fost amplasate ulterior camere de supravehere. 

S-a constat că un nr. de 5 vizuini prezintă o singură galerie de vizitare și acces și un nr. 

de 8 prezintă mai mult de 2 galerii. Analizând forma intrării în vizuinile identificate, s-a constatat 

că 12 dintre ele sunt ovale, cu dimensiunea maximă pe lățime, aici fiind confirmată din filmări 

prezența speciei Meles meles, iar una (cea din teren agricol, cu 3 guri de acces) prezintă o formă 

ovală cu dimensiunea maximă pe înălțime, după talia speciei Vulpes vulpes, care întradevăr o 

și ocupă, așa cum s-a putut observa din imaginile obținute și prezentate mai jos. Ca urmare, 

numărul de galerii este aparent nesemnificativ în raport cu ocuparea vizuinii de către bursuc sau 

vulpe, însă forma ovalizată a gurii de acces, cu diametrul mărit pe înălțime, poate indica prezența 

vulpii, sau după caz a șacalului.  
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 Figura 6 – Vizuini  
 

 În cazul de față, pe parcursul monitorizării realizate în Parcul Natural Comana, nu a fost 

identificată nicio vizuină populată cu șacal. Ca urmare, s-ar putea desprinde o potențială 

concluzie, anume că în condițiile de habitat oferite de parc, acesta își creează culcușuri doar în 

zonele cu desișuri sau stufărișuri, însă acesta concluzie preliminară va trebui să facă obiectul 

unor studii ulterioare prin care să fie validată sau infirmată în mod precis.     
Nebeneficiind de aportul de informații pe care ar fi putut să le furnizeze supravegherea  

video a vizuinilor ocupate de șacal, a fost necesară intensificarea activităților de monitorizare a 

speciilor de faună cu potențial de a reprezenta sursă de hrană pentru șacal. În acest mod, 

personalul din cadrul Administrației Parcului Natural Comana, a reușit să identifice în fondul 

forestier prezența unor poteci (trecători) frecventate atât de acele specii, cât și de canide, aici 

fiind reamplasate camerele de filmat în scopul obținerii de imagini cu șacali, necesare continuării 

cercetărilor. 
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Situația vizuinilor monitorizate 
Tabel nr. 13 

Nr. 
crt. 

Locul observațiilor  
Ore 
de 

filma  
-re 

Specii surprinse 
de camere Distanțe până la... 

Tip 
habitat Fond 

cinegetic 
Unitate de 
producție 

silvică 

Unitat
e 

amena
- 

jistică 

Descri
- ere 

(comp
./vârst

a) 

Specia Nr. 
ex. 

Sursa permanentă   
de apă 

Teren 
învecinat 

având 
categorie 
diferită 

Cea mai 
apropiată 
localitate 

m Felul m Felul m Nume cod 
0   1 2  3    4 5   6 7  8  9  10  11  12  13  

1 14 
Singureni I Călugăreni 32C 

10 Fr  
77 120 

Cervus 
elaphus 1 142 râul Neajlov 300 pășune 2200 Călugăreni 91F0 

Meles meles 2 

2 
14 

Singureni 
Luncă 

I Călugăreni 68A 

4St 4Fr 
 2Dt  77 

72 

Meles meles 1 

265 râul Neajlov 289 pășune 1000 Crucea de 
Piatră 91F0 

Vulpes vulpes 1 
Oi 170 

Câine 
domestic 2 

3 38 Băneasa II Mihai 
Bravu 58A 

8Ce 
1St.B 
1Dt     
  62 

― Neocupată / ― 300 Lacul cu 
scaune 134 cultură 

agricolă 2800 Pietrele 91M0 

4 38 Băneasa II Mihai 
Bravu 3J 

9Ce 1Dt     
62 144 Meles meles 1 520 

Padină, 
suprafață 

regenerată 
artificial, 8G 

210 cultură 
agricolă 1169 Mihai Bravu 91M0 

5 11 Comana IV Islaz 23A 10 Ce     
67 264 Meles meles 1 547 gropan 159 cultură 

agricolă 2000 Vlad Țepeș 91M0 

6 11 Comana IV Islaz 72B1 10 Ce      
32 72 Canis aureus 1 200 Câlniștea 432 cultură 

agricolă 628 Falaștoaca 
(cătun) 91M0 

7 11 Comana IV Islaz 49 

7Ce 3Gî       
77 48 

Meles meles 1 

748 
Padină 

(gropan, 
UPV,74NN) 

350 cultură 
agricolă 3000 Comana 91M0 Capreolus 

capreolus 4 

Vulpes vulpes 1 
8 11 Comana IV Islaz 72D 168 Vulpes vulpes 1 107 Câlniștea 145 450 91M0 
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4Te 3 
Mj 1Pl.a 
2Dt    47 

Capreolus 
capreolus 2 cultură 

agricolă 
Falaștoaca 

(cătun) 

9 11 Comana IV Islaz 72D1 
4Te 3 

Mj 1Pl.a 
2Dt    47 

168 Neocupată / ― 107 Câlniștea 145 cultură 
agricolă 450 Falaștoaca 

(cătun) 91M0 

10 11 Comana IV Islaz 21A 8Ce 2Gî     
67 48 Neocupată / ― 750 Valea Goii 370 cultură 

agricolă 1800 Vlad Țepeș 91M0 

11 11 Comana IV Islaz 22D 10 Sc       
11 72 Neocupată / ― 800 Valea Goii 400 cultură 

agricolă 2000 Vlad Țepeș 91M0 

12 11 Comana IV Islaz 23A 10 Ce    
67 192 Meles meles 1 112 Valea Goii 159 cultură 

agricolă 1990 Vlad Țepeș 91M0 

13 11 Comana IV Islaz 69C 
6St 2Te 
1Ca 1Dt 

72 
― Meles meles 1 80 izvor 540 cultură 

agricolă 1150 Falaștoaca 
(cătun) 91M0 

14 11 Comana IV Islaz 65A 10 Ce     
72 ― Meles meles ― 700 padină 50 cultură 

agricolă 2735 Falaștoaca 
(cătun) 91M0 

15 11 Comana V Padina 
Tătarului 82NN 

Neprodu
c 

-tiv 
48 

Neocupată / 
Phasianus 
colchicus 

-- 
2 Local Izvor  "Țârîitori" 20 cultură 

agricolă 2270 Prundu 91M0 

16 11 Comana V Padina 
Tătarului 75D 

6Ce 
2FrB 
2Dt         
42 

― Meles meles ― Local Izvor  "Țârîitori" 140 cultură 
agricolă 2000 Puieni 91M0 

17 11 Comana V Padina 
Tătarului 75F 10 Ce     

67 72 Meles meles 1 100 Izvor  "Țârîitori" 80 cultură 
agricolă 1438 Puieni 91M0 

18 11 Comana VI Comana 116B 
6 Gî 
4Ce    
82 

― Neocupată / ― 431 Vl.Gurbanului 153 cultură 
agricolă 522 Vlad Țepeș 91M0 

19 11 Comana VI Comana 126C 7Ce 2Gî      
82 48 Neocupată / ― 200 Vl.Gurbanului 370 cultură 

agricolă 470 Vlad Țepeș 91M0 

20 11 Comana VI Comana 134A 
5Ul.c 

3Ju 2Dt        
32 

144 Meles meles 1 30 Vl.Gurbanului 968 cultură 
agricolă 985 Vlad Țepeș 91M0 

21 9 Crivăț VII Măgura 16D 
10 Ce    

62 ― Meles meles ― 1050 Bazin piscicol 
Măgura 270 cultură 

agricolă 3470 Hotarele 91M0 

22 9 Crivăț VII Măgura 26A 
10 St B    

57 ― Neocupată / ― 450 Bazin piscicol 
Măgura 440 cultură 

agricolă 5052 Greaca 91M0 

23 42 Prundu 

UAT 
Băneasa, 

zona 
Pietrele- 

UAT 
Băneasa Pășune ― ― ― 100 Local, izvoare 1650 

Fond 
forestier 
(OS Gr) 

1150 Puieni 6240* 
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Măgura 
Gorgana 

 TOTAL  1680  
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4. Estimarea mărimii și stării populației 
 

4.1.Mărimea populației 
 

Fondul cinegetic nr. 11 Comana este principalul fond ca și bonitate din Parcul Natural 

Comana, un nucleu central ce surprinde cele mai mute tipuri de habitate existente în aria 

protejată, de la luncile inundabile ale râurilor Neajlov, Câlniștea și Gurban, până la terasele cu 

păduri de cvercinee. Din totalul suprafeței parcului, de 24963 ha, FC. nr.11 – Comana acoperă 

10032 ha, respectiv 40%, însă, criteriul care îl califică pe acesta ca fiind cel mai avantajos și 

relevant pentru studiu, îl reprezintă faptul că este inclus integral în parc, datele sale fiind total 

reprezentative și lipsite de imprecizia indusă de anumite estimări necesare în cazul altor fonduri 

suprapuse parcului doar parțial. Ca urmare, pentru analiza și interpretarea datelor de frecvență 

numerică a indivizilor de șacal de pe teritoriul parcului, se utilizează în cele ce urmează, valorile 

referitoare la acest fond. 
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Evoluția efectivelor de șacal auriu pe FC 
  nr. 11 Comana, în perioada 2003-2019       

Tabel nr. 14       Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se observă că într-un interval de 17 ani, în perioada 2003 – 2019, populația de șacal 

auriu din Comana, a înregistrat o permanentă creștere, după o tendință exponențială, având la 

final un efectiv de 30 de exemplare, față de cele 4 de la început, ceea ce reprezintă o creștere 

procentuală uriașă, cu 650%, deși în ultimii 3 ani manifestă o relativă stagnare. Într-un interval 

similar de timp, la nivel de țară, populația a crescut de la 1017 exemplare în 2002, la 15239 în 

anul 2019, rezultând o creștere cu 1398%, procent ce reprezintă practic, dublul celui local.  

În prezent, pentru șacal, gestionarii fondurilor de vânătoare nu utilizează o metodologie 

clară, aprobată la nivel oficial, pentru estimarea cât mai precisă a populațiilor de pe un fond 

cinegetic și, ca urmare, nici pentru propunerea cotelor de recoltare. Din acest punct de vedere, 

verificarea preciziei datelor furnizate de gestionari autorităților responsabile cu protecția 

mediului, constituie un aspect care poate conduce la validarea sau invalidarea, după caz, a 

cuantumului efectivelor declarate anual, iar pe cale de consecință a managementului, în funcție 

Anul 
Nr. de 

exemplare de 
șacal 

2003 4 
2004 10 
2005 10 
2006 10 
2007 10 
2008 15 
2009 12 
2010 12 
2011 12 
2012 15 
2013 20 
2014 25 
2015 30 
2016 34 
2017 30 
2018 30 
2019 30 

4

10 10 10 10

15
12 12 12

15

20

25 (?)

30

34

30 30 30y = 5.1803e0.1409x

R² = 0.8747

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

N
r. 

de
 șa

ca
li

Anul

Evoluția efectivelor de șacal auriu pe 
FC nr. 11 Comana, în perioada 2003-

2019



 

79 
 

de tendințele populației. În acest sens, la nivel local, pentru Parcul Natural Comana, utilizând 

două metode bazate pe aprecierea numărului de indivizi la unitatea de suprafață, s-a testat 

corectitudinea estimării de către asociația de vânătoare a efectivului de șacali existenți pe 

Fondul cinegetic nr. 11 Comana.  

În cadrul studiului, în prima variantă – pe care o vom numi convențional „metoda 

suprafețelor” – pentru fiecare dintre indivizii identificați cert, a fost alocată o suprafață 

determinată expeditiv în funcție de configurația terenului, accesibilitatea și bonitatea pentru 

specie, astfel încât, pentru totalul exemplarelor observate, a rezultat o suprafață totală alocată. 

Prin extrapolare la întregul fond cinegetic, numărul total de șacali a fost calculat multiplicând 

numărul de indivizi observați, cu raportul dintre suprafața fondului și suprafața totală alocată 

celor observați, rezultând un efectiv de 33 șacali. 

 

Testarea expeditivă prin “metoda suprafețelor”  
a preciziei evaluării efectivelor de șacal pe Fondul cinegetic nr. 11 Comana 

 
 

Tabel nr. 15 

Nr. 
crt. 

Locul în care au observate  
exemplare de șacal  Suprafața alocată Nr. 

exemplarelor 
Tipul 

observațiilor... 
UP/UAT u.a. 

Arie 
(ha) Descriere 

1 

UP II Mihai Bravu 59NN 1096.8 pădure UP II Mihai 
Bravu = 985,8 ha și 
enclava pășune 
„Moșia” =  111 ha 

1 Cameră 

2 UP IV Islaz 41VV 1632.2 
pădure UP IV Islaz = 
1362,2 ha și enclava 
„Goia” =  270 ha 

1 Cameră  
3 UP IV Islaz 72B 1 Cameră 

4 
UP V Padina 
Tătarului 35C 

2418.8 

pădure UP V Padina 
Tătarului = 1961,8 
ha și enclava 
„Prundeanca” =  457 
ha 

1 Cameră 

5 UP V Padina 
Tătarului 49C 3 Cameră 

6 
UP V Padina 
Tătarului 66B 3 Cameră 

7 

UP VI Comana 95 589.0 pădurea Coasta lui 
Tudorache din UP 
VI Comana = 375 
ha, enclavele 
agricole „Buturugi” și 
„Iocu”=  214 ha 

3 Cameră 

8 UAT Prundu   Valea 
Scorțea 448.0 

teren agricol cuprins 
între pădure și satul 
Puieni 5 

Howling 
(răspuns în 2 
puncte) 
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Valea 
Nichita 1 obs. Directe 

9 UAT Gostinari terenuri 
agricole 
Blaj 

187.0 
teren agricol cuprins 
între pădurile 
Mojdrean și Blaj 

1 

Cameră 

Total   6372   20   
       
 Extrapolare    Formula de calcul 
Suprafața totală FC 10354 NFC=Ncert x SFC/Salocată 

 
NFC – număr total de exemplare 
pe fondul cinegetic 
Ncert – număr de exemplare 
observate cert 
SFC– suprafața totală a fondului 
cinegetic 
Salocata– suprafața totală alocată 
exemplarelor certe  

Suprafața alocată observațiilor 6372 
Nr. de exemplare de șacal observate 20 

Nr. de șacali per total FC 32.5 ≈ 33 

 

În a doua variantă, pe care o vom numi „metoda mecanică”, s-a pornit de la constatarea 

că punctele unde animalele au fost observate în teren, sunt dispuse la distanțe de maxim 2,0 

km față o sursă de apă. Majoritatea șacalilor, 13 din totalul de 24 (54%), au fost observați în 

primii 750 m de la cea mai apropiată sursă de apă, ceea ce semnalează un interes deosebit al 

speciei pentru această resursă, însă pentru întregul lot, distanța medie rezultată este de 875 m, 

valoare care se încadrează în clasa cuprinsă între 750 și 1000 m. Ca urmare, în mod acoperitor, 

se utilizează în calcul o distanță de 1000 m, reprezentând limita superioară a intervalului. Din 

acest considerent, în mod mecanic atribuim o suprafață circulară având raza de 1 km, fiecăruia 

dintre cei 20 de indivizi, rezultând un total de 6283 ha. Calculând proporția pentru întregul fond 

cinegetic după formula prezentată anterior, se obține un total teoretic  de 32,9, respectiv, prin 

rotunjire, 33 șacali.  

Faptul că cele două valori ale efectivelor calculate sunt atât de apropiate, 32,5 și 32,9, 

deși sunt obținute prin metode diferite, pe de o parte indică un mod de lucru adecvat, iar pe de 

alta, se validează reciproc. Totodată se observă și că valoarea nu este îndepărtată de raportarea 

asociației de vânătoare care gestionează fondul, aceasta fiind de 30 de exemplare, abaterea 

fiind mai mică de 10%, ceea ce acordă credit cifrelor oficiale referitoare la șacal.   

Extinzând calculul expeditiv la nivelul întregii suprafețe de extravilan din parc, 21962 ha, 

rezultă o populație de 63,63 de șacali (64) dacă pornim de la datele testate ale gestionarului, 

respectiv de 69,99 de șacali (70) dacă pornim de la rezultatele testului.  
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Luând în considerare densitățile determinate pe baza efectivelor comunicate de 

asociațiile de vânătoare pentru fiecare fond cinegetic din zona parcului, se calculează efectivele 

corespunzătoare fracțiilor de fond incluse în aria protejată, rezultând, conform tabelului de mai 

jos, un total de 63 de șacali, valoare foarte apropiată de cea determinată prin calcul expeditiv 

anterior, 63,63.  Ca urmare, se apreciază ca fiind validată corectitudinea valorilor oficiale 

atribuite populației de șacali din zonă, iar pentru suprafața parcului, efectivul calculat de 63 de 

indivizi în anul 2019, este unul convergent cu datele proprii de cerecetare.   

 

Efective de șacal evaluate în parc, în perioada 2015-2019 
determinate proporțional cu procentul de suprapunere a  

fondurilor cinegetice cu aria protejată 
Tabel nr. 16 

Nr. 
crt. 

G
es

tio
na

r 

Fo
nd

 c
in

eg
et

ic
 Suprafața 

conform 
interogării 

GIS 
 

(ha) 

Supra- 
pune-

re  
cu 

parcul 
(%) 

Efective evaluate de 
gestionari pe fondurile de 

vânătoare din zona 
parcului 

Efective în parc, 
 corespunzătoare 

procentului de suprapunere 
a suprafețelor fondurilor 

cinegetice cu parcul 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

total
ă 

în 
parc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A.V.P.S. 
Bradul 

FC 11 
Comana 

1050
4 

1035
4 99 30 34 30 30 30 30 34 30 30 30 

2 A.V.P.S. 
Vulturul 

FC 9 
Crivăț 5018 717 14 30 30 30 30 30 5 5 5 5 5 

3 A.V.P.S. 
Alcedo 

FC 14 
Singureni 
Luncă 

6088 5825 96 8 11 11 12 8 8 11 11 12 8 

4 A.J.V.P.S
. Giurgiu 

FC 38 
Băneasa 6901 6235 90 25 25 25 18 22 23 23 23 17 20 

  TOTAL 93 100 96 90 90 66 73 69 64 63 
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Efective de șacal recoltate în parc, în perioada 2015-2019 
determinate proporțional cu procentul de suprapunere a  

fondurilor cinegetice cu aria protejată 
Tabel  nr. 17 

 

Nr. 
Crt. 

G
es

tio
na

r 

Fo
nd

 c
in

eg
et

ic
 Suprafața 

conform 
interogării 

GIS 
 

(ha) 

Su
pr

a 
pu

ne
re

  
cu

 p
ar

cu
l  

 (%
)  

  

Efective recoltate de 
gestionari de pe 

fondurile de vânătoare 
din zona parcului 

Efective recoltate din 
parc, corespunzătoare 

procentului de 
suprapunere a 

suprafețelor fondurilor 
cinegetice cu parcul 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

totală în 
parc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A.V.P.S. 
Bradul 

FC 11 
Comana 10504 10354 99 5 10 0 4 3 5 10 0 4 3 

2 A.V.P.S. 
Vulturul FC 9 Crivăț 5018 717 14 21 0 0 20 22 3 0 0 3 3 

3 A.V.P.S. 
Alcedo 

FC 14 
Singureni 
Luncă 

6088 5825 96 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

4 A.J.V.P.S
. Giurgiu 

FC 38 
Băneasa 6901 6235 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 29 10 0 24 25 11 10 0 7 6 
 

În concluzie, centralizând datele din perioada 2015-2019, strict la nivelul parcului, se 

obține o medie a efectivelor, pe ultimii cinci ani, de 67 de exemplare. Tot ca valoare medie pentru 

același interval de timp, anual au fost extrase, în medie, câte 9 exemplare. În acest context, 

populația a înregistrat un regres ușor dar constant în ultimii 4 ani, diminuându-se cu 13,7%. 

 

 

4.2.Starea populației 
 

În scopul unei înțelegeri cât mai cuprinzătoare a potențialului speciei de a deveni invazivă 

în Parcul Natural Comana, este necesar a se dispune, alături de analiza favorabilității teritoriului 

ocupat, de cât mai multe date din care să se poată observa starea în care se găsește la un 
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moment dat populația monitorizată, din punct de vedere al modului de viață, vârstei, sănătății, 

apropierii morfologice de alte grupuri populaționale învecinate, etc. Dacă pentru realizarea unei 

stratificări pe clase de vărstă a populației, în perioada studiului nu s-a reușit culegerea unei 

cantități suficiente de date pentru a rezulta concluzii fundamentate, legat de modul de viață și 

comportament sunt diponibile filmările realizate, putându-se analiza activităatea diurnă și 

nocturnă. Relativ la grupurile populaționale învecinate, s-a apelat la măsurarea principalilor indici 

craniometrici, pentru analiza comparativă cu cei disponibili pentru populațiile de șacali aflate la 

sud de Parcul Natural Comana, în Bulgaria, respecriv la nord de parc, în sud-estul României.  

 

4.2.1. Activitatea diurnă și nocturnă 
 
Deși cu siguranță și în Parcul Natural Comana șacalul manifestă întreaga gamă a 

etologiei speciei, pe perioada studiului s-a reușit documentarea cu date proprii, certe, numai a 

activității diurne și nocturne legate de hrănire.  

„Teritoriile ocupate de șacal, oferă un sortiment deosebit de variat de hrană animală și 

vegetală, pe care o consumă preferențial și variat în același timp. Depistarea hranei o face din 

mișcare, folosindu-se de mirosul deosebit de fin, de auz și văz.“178 

Comportamentul nictemeral al şacalului auriu este asemănător canidelor în general, 

având doar anumite particularităţi specifice. Șacalii aurii sunt specii strict nocturne în zonele 

locuite de oameni, dar pot fi parţial diurne în alte zone (Lal et al., 2016). 

Activitatea nocturnă începe după apusul soarelui și se manifestă prin emiterea de urlete, 

care joacă un rol deosebit în organizarea socială a speciilor. Un singur urlet determină apariția 

răspunsurilor de la mai mulți șacali (Jhala et Moehlman, 2004). 

„(...) atunci când șacalul a fost nădit cu resturi de animale, s-a instalat după saturație în 

apropierea locului de nădire, unde a mai rămas hrană neconsumată, așteptând ca la lăsarea 

serii să poată relua hrănirea“.179 Potrivit constatărilor efectuate de către noi aserțiunea nu numai 

că are valoare de adevăr, dar poate fi extinsă și cu privire la momentul ivirii zorilor.  

Acest tip de comportament a fost surprins în diferite momente ale zilei, după cum 

urmează: 

                                                           
178A. ANGELESCU, Op.cit., p.119 
179Idem 
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La data de 30.04.2020, ora 17:32, de camera amplasată în fondul forestier pe F.C. 11 

Comana, UP V Padina Tătarului, u.a. 49 C la o distanță de 1160 m față de terenul agricol și 130 

m față de DN 41 Giurgiu – Oltenița. 

Comportamentul pe timpul zilei a fost surprins de camere amplasate pe F.C. 11 Comana 

în: UP IV Islaz - 1 apariție, UP V Padina Tătarului - 15 apariții, UP VI Comana - 5 apariții ; FC 38 

Băneasa: UP II Mihai Bravu - 1 apariție, în total 22 de apariții. 

 

 

Figura 8. Activitate diurnă precaută a șacalului (Canis aureus) 
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Figura 9. Activitate diurnă în familie a șacalului auriu (Canis aureus) – 2 adulți 

 

 

Comportamentul pe timpul nopții a fost surprins de camere amplasate pe F.C. 11Comana 

în: UP IV Islaz - 2 apariții, UP V Padina Tătarului - 3 apariții, UP VI Comana - 8 apariții, UAT 

Puieni – 1 apariție, în total 14 apariții. 
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Figura 10 – Activitate nocturnă a șacalului (hrănire) 
 

Din imaginile și filmările obținute se poate observa că apropierea de o sursă de hrană 

nefirească pentru zona în care animalul își procură hrana, determină un comportament foarte 

precaut, de cele mai multe ori doar adulmecând atent, pentru intervale scurte de timp. Mirosul 

acestuia este extrem de bine dezvoltat, servind ca mijloc de verificare, dovada fiind filmarea 

obținută în u.a. 66 B din Unitatea de producție V Padina Tătarului, pe timp de zi, în care 

amplasarea nadei s-a făcut fără a se folosi mănuși de protecție. Exemplarul de șacal este 

înregistrat cum se apropie cu mare precauție de nadă, adulmecând, iar la apropierea nasului de 

sfoară care o lega, simte prezența mirosului uman, intră rapid în alertă și se îndepărtează cu 

fără a mai reveni.  
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4.2.2.Starea de sănătate 
 
Pentru verificarea stării de sănătate, a fost utilizat un lot de cinci exemplare de șacal 

recoltate din Parcul Natural Comana, pe care s-au realizat analize din punct de vedere parazitar, 

constând în:  

a. Necropsia cadavrelor  

b. Identificarea preliminară a prezenței endo  şi ectoparaziţilor 

c. Controlul coproparazitologic al protozoarelor zoonotice (Giardia spp., 

Cryptosporidium spp.) la cadavrele recoltate 

d. Examen trichineloscopic  

e. Recoltare de probe țesuturi (sânge/coagulare, splină/ficat) și extracţie de ADN 

pentru determinări moleculare ulterioare 

f. Identificarea moleculară (PCR, secvenţiere) a patogenilor de interes zoonotic: 

Borrelia burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum, Trichinella spp., 

Echinococcus spp., Babesia spp., Ehrlichia spp. şi Bartonella spp. și a altor specii 

de patogeni ce interfereaza cu animalele domestice; 

g. Testarea moleculară a patogenilor vehiculaţi de speciile de căpuşe parazite la 

carnivorele examinate 

h. Test rapid jigodie  

i. Test rabie 

Analizele au relevat prezența unui numar considerabil și variabil de grupe și specii de 

endo și ectoparaziți pentru fiecare exemplar analizat, după cum reiese din tabelul următor:  

 

 
Rezultatele analizelor veterinare 

Tabel nr. 18 

Nr.  probă CJ007965 CJ007967 CJ007968 CJ007969 CJ007970 

Locul recoltării 
UP VII 
Măgura,  
Câmp Vest 

OS Giurgiu UP VII Măgura 
UA 18 

UP VII, 
Balta OS Comana 
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Data recoltării 0
7 

0
3 

20 
20  

1
2 

20 
19 25 0

1 
20 
19 

2
5 

0
3 

20 
20  

1
0 

20 
19 

Data examinării 0
1 

0
6 

20 
20 

0
2 

0
6 

20 
20 04 0

6 
20 
20 

0
9 

0
6 

20 
20 

1
0 

0
6 

20 
20 

Sex F M M F F 
Vârstă Ad Ad Ad Subadult Ad 

Ec
to

pa
ra

zi
ți 

Căpușe Ixodes 
ricinus:  
(4 F, 2 M, 1 
N), 
Dermacentor 
reticulatus: 
(3 F) 

Dermacentor 
reticulatus:  
(2 M),  
Ixodes 
canisuga: 
 (17 F, 1 M, 1 
N, 1 L),  
Ixodes 
hexagonus: 
(7 N) 

Dermacentor 
reticulatus:  
(1 M)  

Dermacentor 
reticulatus: 
(8 F, 4 M) 

Ixodes 
ricinus:  
(3 F) 

Purici Pulex 
irritans, 
Chaetopsylla 
globiceps 

Pulex irritans Pulex irritans Nu Nu 

Păduchi Nu Trichodectes 
canis 

Nu Nu Nu 

En
do

pa
ra

zi
ți 

Subcutanați Ixodes 
ricinus 

Nu Dirofilaria 
repens 

Nu Nu 

Paraziți 
respiratorii 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Paraziți 
cardio-
vasculari 

Nu Dirofilaria 
immitis 

nu Nu Nu 

Paraziți 
digestivi 

Nu Toxascaris 
leonina 

Tricocephalus 
vulpis 

Ancylostoma 
caninum, 
Taenia 
crassiceps 

Nu 

Paraziți 
musculari 

Trichinella 
spiralis 

Trichinella 
britovi 

Trichinella spp. 
(indeterminabil) 

Nu Nu 

Alți paraziți Pearsonema 
plica 

Nu Thelazia 
callipaeda 

Nu Pearsonema 
plica 

Examen 
copropara-
zitologic 

negativ ouă 
Toxascaris 

negativ ouă tip 
Strongil 

negativ 

Borrelia 
burgdorferi 
s.l. 

negativ negativ negativ negativ negativ 

Anaplasma 
phagocyto-
philum 

pozitiv negativ pozitiv pozitiv pozitiv 

Erlichia spp. negativ negativ negativ negativ negativ 

Bartonella  negativ negativ negativ negativ negativ 

Babesia pozitiv negativ pozitiv negativ negativ 
Vectori 
căpușe 

negativ negativ negativ negativ negativ 

CDV Ag negativ negativ negativ negativ negativ 
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Centralizând și sintetizând datele, se obține:  

1. exemplarul nr. 1 (femelă adultă), recoltat de pe terenul agricol din vecinătatea vestică a 

trupului de pădure al UP VII Măgura, a prezentat un număr de cinci specii de paraziți externi 

(trei specii de capușe și două specii de purici) și patru specii de paraziți interni;  

2. exemplarul nr. 1 (mascul adult), recoltat pe raza Ocolului Silvic  Giurgiu, a prezentat un 

număr de cinci specii de paraziți externi (trei specii de capușe, o specie de purice, o specie 

de păduche) și 3 specii de paraziți interni;  

3. exemplarul nr. 3 (mascul adult), recoltat în UP VII Măgura, u.a 18, a fost parazitat de două 

specii externe (o specie de capușă și o specie de purice) și 6 interne;  

4. exemplarul nr. 4 (femelă subadultă), recoltat în extremitatea sudică a trupului de pădure din 

UP VII Măgura, a prezentat o specie de parazit extern (căpușă) și patru specii de paraziți 

interni; 

5. exemplarul nr. 5 (femelă adultă), recoltat pe raza Ocolului Silvic Comana, a fost parazitat de 

o specie de parazit extern (capușă) și două specii de paraziți interni. 

 

Per ansamblu, lotul întreg, compus din cele cinci animale, prezintă un număr de 17 specii 

diferite de paraziți, aflate în diverse stadii de dezvoltare. 

Printre speciile de paraziți externi se regesesc patru specii de căpușe, dintre care trei 

specii ale genului Ixodes (Ixodes ricinus, Ixodes canisuga; Ixodes hexagonus) și o specie a 

genului Dermacentor (Dermacentor reticulatus), două specii de sifonaptere (purici), Pullex 

irritans și Chaetopsylla globiceps, și o specie de păduche,Trichodectes canis.  

Nu au fost identificate specii de paraziți respiratori, iar în ceea ce privește speciile de 

paraziți din sistemul cardiovascular a fost identificat doar Dirofilaria immitis. Au fost de 

asemenea identificate 3 specii de paraziți ai sistemului muscular, reprezentați de specii de 

Trichinella (Trichinella spiralis, Trichinella britovi și încă o specie nedeterminată).  

Analiza paraziților tubului digestiv a relevant prezența a patru specii: Toxascaris leonine, 

Trichocephalis vulpis, Ancylostoma caninum și Taenia crassiceps. Alte specii de paraziți 

identicate au fost Pearsonema plica și Thelazia callipaeda. 

Testele pentru Borelia burgdorferi s.l., Batonella și pentru Erlichia spp, au ieșit negative 

pentru toate cele cinci exemplare analizate.  
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În cele ce urmează, pentru orientarea cititorului, vor fi prezentate pe scurt180 speciile de 

paraziți depistate cu ocazia analizelor veterinare. Este necesar a se avea în vedere faptul că 

aceasta are doar un caracter informativ, generic, în contextul evoluției locale a șacalului, 

aprofundarea biologiei paraziților neconstituind un scop în sine pentru studiu.  

 

 

Descrierea paraziților 
 

Ixodes ricinus, (Linnaeus, 1758) 
 

Căpușă din familia ixodelor răspândită în Europa, Africa de nord și Rusia Centrală, fiind 

un ectoporazit întâlnit la mamifere și oameni, ce poate provoca prin înțepătura ei, dermatite 

pruriginoase, anemie sau poate servi ca vector pentru diverse microorganisme patogene la om 

și mamifere precum Babesia (babesioza), Borrelia burgdorferi (borrelioza Lyme), 

Staphylococcus aureus, Anaplasma (anaplasmoza). 

 

Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) 
 
Cunoscută și sub denumirea de căpușă de vacă ornamentată, căpușa de câine 

ornamentată, căpușa de mlaștină, este o specie de căpușă din familia Ixodidae. Are o rată 

ridicată de reproducere, un ciclu de dezvoltare rapid și este, de asemenea, capabil să 

depășească ani de condiții nefavorabile181. Printre dușmanii naturali ai căpușelor se numără 

iernile extrem de reci, cu temperaturi sub −20°C, unele specii de fungi, cum ar fi Metarhizium 

anisopliae), anumite nematode (viermi cilindrici), care le pot afecta fatal, păsările insectivore 

(bibilica poate consuma cantități uriașe de căpușe, doar două păsări putând curăța un teren de 

aproximativ 8000 m² în decursul unui an182), anumite viespi parazite mici, ca de exemplu viespile 

                                                           
180Cu excepția surselor citate explicit, sursa de informare pentru prezentarea paraziților a reprezentat-o 
enciclopedia online gratuită Wikipedia, cu pagina web  www.wikipedia.org, accesată în perioada august-octombrie 
2020. 
181https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/ (accesat în septembrie 2020) 
182DAVID CAMERON DUFFY, The effectiveness of Helmeted Guineafowl in the control of the deer tick, the vector 
of Lyme disease, Wilson Bull., 104(2), 1992, pp. 342-345 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anemie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vector
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Babesia&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Babesioza&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Borrelia_burgdorferi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boala_Lyme
https://ro.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasmoza&action=edit&redlink=1


 

91 
 

din suprafamilia Ichneumonoidea (își depun ouăle în corpul căpușelor, iar larvele își consumă 

gazda dinspre interior, omorând-o). 

 

Căpușa de câine (Ixodes canisuga, Johnston, 1849)  
 

Este o specie de căpușă din genul Ixodes, descrisă de Johnston în anul 1849. Gazdele 

sunt reprezentate de câine, vulpe, bursuc, oaie, cal, pisici. Specia este răspândită în toată 

Europa și până în estul Rusiei183, deși inițial sceasta a fost o specie endemică în Portugalia.  

 

Ixodes hexagonus, Leach 1815 
  

Specia este cunoscută și prin denumirea de căpușa comună de arici, este o specie de 

căpușă din genul Ixodes. Este un parazit al ariciului european. Ixodes hexagonus poate fi  găsit 

în multe tipuri diferite de medii, variind de la păduri, peșteri, zone cu altiudini de peste 1800 m 

și în medii urbane, cum ar fi parcurile. Această specie este cea mai comună căpușă găsită la 

pisici și a doua cea mai frecventă căpușă găsită la câini. Printre agenți patogeni și bolile asociate 

cu I. hexagonus se numără Babesia microti (babezioză  umană) și Rickettsia conori (tifos 

exantematic (febra botonoasă))184. 

 

Puricele uman (Pulex irritans, Linnaeus, 1758) 

 

Este o specie cosmopolită de purici care în ciuda numelui comun, o gamă largă de gazde. 

Se crede că specia este originară din Africa de Sud, unde gazda sa unde gazda sa originală ar 

fi putut fi cobaiul sau pecarul. 

 

Trichodectes canis, (De Geer, 1818) 

 
Este cunoscut și sub numele de păduche de mestecat caninfiind întâlnit la câinii domestici 

și canidele sălbatice din întreaga lume. Trichodectes canis este un vector bine cunoscut pentru 

                                                           
183http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Ixodes+canisuga/23/#.X18y3mgzaUk 
184Idem 
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tenia câinelui, Dipylidium caninum. Specia de obicei, nu prezintă probleme majore gazdei, cu 

toate acestea, poate fi foarte iritant în infestările grele.  

 

Dirofilaria repens (Railliet et Henry, 1911) 
 
Sunt cunoscute două specii principale de Dirofilaria ce pot procova infecții 

canidelor: Dirofilaria immitis și Dirofilaria repens. În timp ce prima are o distribuție largă la nivel 

mondial, Dirofilaria repens se găsește în prezent doar în Europa, Asia și Africa. Adultul său este 

localizat în țesuturile subcutanate ale gazdelor naturale, unde poate supraviețui perioade lungi 

de timp. Larvele din prima etapă, microfilarii, circulă în fluxul sanguin periferic, de unde sunt 

preluate de țânțari, aceștia fiind gazde intermediare. Ulterior, țânțarii infectați transmit larvele 

infecțioase din stadiul al treilea (L3) noilor gazde prin masa de sânge. Cele mai multe infecții 

sunt asimptomatice, deși pot fi observate tulburări cutanate, cum ar fi pruritul, umflarea dermică, 

nodulii subcutanati și conjunctivita oculară. Îngrijorătoare cu privire la această infecție parazitară, 

sunt răspândirea sa în țările europene și pe alte continente, potențialul zoonotic, care este mult 

mai mare decât cel al D. Immitis și prevalența sa în populațiile de câini. 

  

Toxascaris leonina (von Linstow 1902) 
 

Toxascaris leonina este un vierme parazit comun întâlnit la câini, pisici, vulpi și specii 

gazdă înrudite. T. leonina, este un nematod ascarid distribuit la nivel mondial, care trăiește în 

interiorul gazdei sale. Gazdele definitive includ canidele și felinele, în timp ce gazdele 

intermediare sunt de obicei rozătoarele. Infecția apare la gazda definitivă atunci când animalul 

mănâncă un rozător infectat. Deși poate apărea la câini sau pisici, este mult mai frecventă la 

cele din urmă.185 De obicei, oamenii nu sunt infectați cu T. leonina, însă sunt cunoscute și câteva 

astfel de cazuri, putând fi și cauză a larvei migrante viscerale la copii, deși este mai puțin 

implicată decât Toxocara canis, cel mai frecvent parazit al viermilor rotunzi găsit la câini. 

 

                                                           
185J.F.A. SPRENT, The life history and development of Toxascaris leonina (von Linstow 1902) in the dog and cat, 
Parasitology, vol.49 (1959), №.3-4, p. 330-371. Material disponibil la https://doi.org/10.1017/S0031182000026901. 
Accesat la data de 22 octombrie 2020 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipylidium_caninum
https://doi.org/10.1017/S0031182000026901
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Trichocephalus vulpis (Froelich, 1789) 

 

Ciclul de viață al Trichocephalus vulpis începe cu viermii adulți care trăiesc în intestinul 

gros al câinilor. Parazitul depune multe ouă în intestinul gros care sunt eliberate prin fecale în 

mediul exterior. O larvă infecțioasă se dezvoltă în ouă înainte ca aceasta să fie chiar ingerată 

de noua gazdă. Ouăle neembrionate sunt capabile să formeze embrioni în sol în aproximativ 2-

4 săptămâni, moment în care devin infectante atunci când sunt ingerate de noua gazdă.  

Un alt canid devine o nouă gazdă prin ingerarea oului care conține larva. Odată ingerate, 

ouăle invadează celulele criptelor lui Leiberkuhn din colon. Larvele L3 cresc și se îngropă în 

epiteliu spre suprafața luminală. Odată adult, capătul lor posterior, care are rol de reproducere, 

se mărește („mânerul biciului”) și izbucnește în lumenul colonului. Capătul anterior, (asemănător 

cu biciul) are rol digestiv și rămâne în celulele pereților intestinului gros. Viermii adulți trăiesc în 

interiorul cecumlui, colonului și rectului timp de aproximativ trei luni înainte de a depune cu 

intermitență ouă ce sunt eliberate în fecale, de unde pot deveni infectați pentru o altă gazdă.  

 

Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) 

 
Ancylostoma caninum este o specie de nematod care infectează în principal intestinul 

subțire al câinilor. Rezultatul infecției cu A. caninum variază de la cazuri asimptomatice până la 

moartea animalului. Alte gazde includ carnivore precum lupii, șacalii, vulpile și pisicile, cu un 

număr mic de cazuri raportate la oameni.  

Condițiile calde și umede sunt importante pentru a permite supraviețuirea parazitului în 

timpul etapelor de viață liberă ale ciclului său de viață, deci este în mare parte limitată 

la regiunile temperate, tropicale și subtropicale.  

 

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) 

 
Taenia crassiceps este un organism parazit a cărui formă adultă infectează intestinul 

carnivorelor, în special al canidelor. Este înrudit cu Taenia solium, tenia de porc și de Taenia 

saginata, tenia de vită. Gazdele intermediare naturale ale acestui organism sunt de obicei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nematode
https://en.wikipedia.org/wiki/Dog
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymptomatic
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymptomatic
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolves
https://en.wikipedia.org/wiki/Fox
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat
https://en.wikipedia.org/wiki/Taenia_solium
https://en.wikipedia.org/wiki/Taenia_saginata
https://en.wikipedia.org/wiki/Taenia_saginata
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rozătoarele mici și cârtițele. Etapele larvare se dezvoltă subcutanat sau în cavitățile corpului 

acestora, sub formă de cisticerci care sunt structuri asemănătoare chistului.  

T. crassiceps își începe viața în intestinele canidelor sălbatice, unde se reproduce. Ouăle 

sale sunt trecute în fecale, apoi sunt mâncate de șobolani. Când șobolanul este mâncat de un 

alt canid, ciclul de viață al parazitului se repetă. Taenia crassiceps infectează rar oamenii, însă, 

dacă se întâmplă, cauzează adesea larve migrante oculare care pot progresa până la orbire. Un 

sistem imunitar al unui om adult elimină de obicei parazitul înainte de a se face daune 

permanente. Cu toate acestea, minorii sunt de obicei predispuși la astfel de înbolnăviri. 

 

 

Trichinella spiralis (Owen, 1835) 
 

Trichinella spiralis este un parazit nematod vivipar de mici dimensiuni, care apare la 

rozătoare, porci, urși, canide și oameni, boala purtând numele de trichinoză sau 

trichineloză. Masculii măsoară între 1,4 și 1,6 mm lungime, iar femelele sunt de aproximativ 

două ori mai mari. La femele, uterul este umplut cu ouă în curs de dezvoltare în porțiunea 

posterioară, în timp ce porțiunea anterioară conține puietul complet dezvoltat. Viermii adulți mici 

se maturizează în intestinul subțire al unei gazde definitive, cum ar fi un porc, sau om. Fiecare 

femelă adultă produce loturi de larve vii, care pleacă prin peretele intestinal, intră în sânge 

(pentru a se hrăni cu el) și în sistemul limfatic și sunt transportate către mușchiul striat. Odată 

ajunși în mușchi, aceștia se închistează sau se închid într-o capsulă.  

Parazitul este transmis de carnivorele sălbatice, cum ar fi vulpea, pisica sau ursul. 

Oamenii reprezintă doar o posibilă gazdă ocazională sau finală, iar parazitul se transmite 

exclusiv prin consumul de carne (de porc, cal, etc.) crudă sau insuficient preparată termic, care 

conține larvele infestante. Trichineloza evoluează în 3 faze: 1 - fază intestinală, cu debut la 1-2 

zile după ingestia de carne, 2 - faza de diseminare a larvelor în sânge, care începe la 2-4 

săptămâni și 3 - fază tisulară, de închistare a larvelor în mușchi (cronică), în săptămâna a 3-a.  

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivores
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Trichinella britovi 
 

T. britovi este un nematod parazit responsabil pentru zoonoza numită trichineloză. În 

prezent, sunt cunoscute opt specii de Trichinella, dintre care doar trei cauzează trichineloza, 

iar Trichinella britovi este una dintre ele. Numeroase specii de mamifere, dar și păsările și 

crocodilii, pot adăposti parazitul, însă ciclul silvatic este menținut în principal de carnivorele 

sălbatice. Ciclul de viață poate presupune o singură gazdă care joacă atât rolul de gazdă 

definitivă (găzduiește paraziții adulți în mucoasa intestinală), cât și de gazdă intermediară 

(găzduiește larvele infestante care parazitează fibrele musculare striate).  

 

 
Capillaria plica (Rudolphi , 1819) 

 
Capillaria plica (viermele vezicii urinare la câine) este un nematod parazit care se găsește 

cel mai adesea în vezica urinară și, ocazional, în rinichi, la câini și vulpi, însă a fost găsit și la 

pisica domestică și la diferite mamifere sălbatice. Prezența sa nu produce de obicei simptome 

clinice, dar, în unele cazuri, duce la hematurie (sânge în urină), cistită (inflamație a vezicii 

urinare) sau dificultăți la urinare. Diagnosticarea se face prin găsirea ouălor în sedimentul de 

urină. Ouăle sunt eliberate în urina gazdei definitive. Larvele din prima etapă (L1) se dezvoltă în 

coaja de ou în 30-36 de zile, iar când sunt consumate de gazda intermediară, râmele, larvele L1 

eclozează în intestinul acestora, se îngropă prin peretele intestinal și se încorporează în țesutul 

conjunctiv pe tot corpul. Dacă râma este mâncată de o gazdă adecvată de mamifere, larvele 

trec în stadiul al doilea (L2) și se îngropă prin peretele intestinal, unde trec în stadiul al treilea 

(L3). L3 sunt transportate prin sistemul circulator către glomerulii rinichilor, de unde migrează 

prin ureter până la vezica urinară. Până la 33 de zile după infecție, larvele L3 și ulterior L4, se 

găsesc în vezica urinară, unde se maturizează, devenind adulți, care se reproduc sexual, 

aruncând ouă fertilizate în urina gazdei după aproximativ 60 de zile de la infecție. 
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Thelazia callipaeda (Railliet și Henry, 1910) 

 

Thelazia callipaeda este un nematod parazit de 5-20 mm, care cauzează telazioza – 

conjunctivita verminoasă (infestarea cu viermi oculari) la om, câine, lup, enot, șacal și pisică. A 

fost descoperit pentru prima dată în ochii unui câine din China în 1910, iar până în 2000, în 

literatura medicală au fost raportate peste 250 de cazuri umane. 

Simptomele infestării  includ conjunctivită, udare excesivă (lacrimare), insuficiență vizuală și 

ulcere sau cicatrici ale corneei. În unele cazuri, singurul simptom este viermele care ascunde 

vederea gazdei ca „plutitor”. Specia prezintă 4 stadii larvare, difuzează către ochi prin sistemul 

circulator și utilizează ca gazde intermediare și vector de diseminare  2 specii de muscă ce se 

hrănesc cu secreții lacrimale.  

 

Craniometrie 
 

 Principalii indici craniometrici  ai șacalilor recoltați din Parcul Natural Comana au fost  

măsurați și tabelați. Valorile a patru dintre aceștia, au fost comparate cu cele determinate în 

cadrul altor lucrări publicate, obținute în studii ce au ca obiect populațiile de șacal din nordul 

Bulgariei, respectiv sudul-estul României. Cele două lucrări utilizate pentru comparații sunt: 

„Golden jackal (Canis Aures) in Bulgaria. Current status, distribution, demography and diet”, 

autor S. STOYANOV și „Aspecte craniometrice ale șacalului auriu (Canis aureus, Linnaeus 

1758) din sud-estul României”, autori L. Marfiuc, S.C. Dieter, G.E. Sîrbu. Prima lucrare 

furnizează date craniometrice colectate de pe un lot de 95 de șacali, între 1998 și 2006 în trei 

regiuni din Bulgaria (Yambol, Veliko Tarnovo și Burgas), iar cea de a doua a utilizat un lot de 30 

de exemplare, provenind din România (județele Buzău, Ialomița, Tulcea și Constanța), 

rezulatele fiind publicate în anul 2018.
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Craniometria exemplarelor de șacal din Parcul Natural Comana 

Tabel nr. 19 

Nr. 
Crt 

Dimensiuni 
craniene (mm) 

Exemplarul 
nr. 1 - 

mascul 
adult  

Exemplarul 
nr. 2 - 

mascul 
adult  

Exemplarul 
nr 3 - femelă 

subadult  

Exemplarul 
nr. 4 - 
femelă 
adultă 

Exemplarul 
nr.5 - femelă 

adultă  

Media 
exemplarelor 
femele adulte 

Media 
exemplarelor 

mascule 
adulte   

Media 
lotului de 

adulți 

Media 
întregului 

lot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 lungimea 
condilobazală  163 162 148,3 156 149,5 152,8 162,5 157,625 155,76 

2 lăţimea 
zigomatică 92,6 91,4 80,7 89,8 84,5 87,2 92,0 89,575 87,8 

3 
lăţimea craniului 
la nivelul bulelor 
timpanice 

59 56 51,8 53,6 54 53,8 57,5 55,65 54,88 

4 lungimea 
palatală  86,2 86,5 78,9 82,8 78,7 80,8 86,4 83,55 82,62 

5 lungimea şirului 
superior de dinţi  71,23 71,94 79,32 82,23 65,62 73,9 71,6 72,755 74,068 

6 Lungimea 
bazilară 153,5 152 139 146 141 143,5 152,8 148,125 146,3 

7 constricţia 
interorbitală   28,25 27,52 23,86 25,73 25,91 25,8 27,9 26,8525 26,254 

8 constricţia 
intertemporală 29,48 29,31 25,96 29,53 29,47 29,5 29,4 29,4475 28,75 

9 lungimea 
mandibulară  128,93 127,34 114,38 122,91 117,27 120,1 128,1 124,1125 122,166 

10 lungimea şirului 
inferior de dinţi  81 80,3 73,6 77,2 74,9 76,1 80,7 78,35 77,4 

11 înălţimea 
craniului  62 59,7 53,5 58,5 57,16 57,8 60,9 59,34 58,172 
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Prezentarea comparativă a măsurătorilor craniometrice efectuate  

pe lotul de șacali din Parcul Natural Comana și populația din sud-estul României 

Tabel nr. 20 

Nr. crt Dimensiuni 
craniene (mm) Acronim 

Media lotului 
de adulți din 

Parcul Natural 
Comana 

Media 
întregului lot 

din Parcul 
Natural 
Comana 

Populație din 
sudul 

Romaniei 
Abateri procentuale 

 (Liviu 
MARFIUC)  adulți  adulți și 

tineret 

1 lungimea 
condilobazală  Lcbaz 157.63 155.76 157.79 0.10 1.30 

2 lăţimea zigomatică IMZi 89.58 87.80 88.88 -0.78 1.23 

3 lungimea palatală  LPa 83.55 82.62 79.50 -4.85 -3.78 

4 înălţimea craniului  HCR 59.34 58.17 57.49 -3.12 -1.17 

 

 

Prezentarea comparativă a măsurătorilor craniometrice efectuate 

pe lotul de șacali din Parcul Natural Comana și populația din nordul Bulgariei 

Tabel nr. 21 

Nr. 
crt 

Dimensiuni 
craniene (mm) 

A
cr

on
im

 

Populația din Parcul Natural 
Comana 

Populația din 
nordul Bulgariei Abateri procentuale 

M
as

cu
li 

Fe
m

el
e 

ad
ul

te
 Femele 

adulte/ 
subadulte M

as
cu

li 

Fe
m

el
e 

 M
as

cu
li 

Fe
m

el
e 

ad
ul

te
 Femele 

adulte și 
tineret 

1 lungimea 
condilobazală  Lcbaz 162.5 152.8 151.3 158 153 -2.77 0.13 1.12 

2 lăţimea 
zigomatică IMZi 92 87.2 85 89.2 86.7 -3.04 -0.57 2.00 

3 lungimea 
palatală  LPa 86.4 80.8 80.1 78.1 76.1 -9.61 -5.82 -4.99 

4 înălţimea 
craniului  HCR 60.9 57.8 56.4 48.5 47.8 -20.36 -17.30 -15.25 

 

 

 Analizând tabelele comparative, se observă că exemplarele din parc nu prezintă anomalii 

și se încadrează în dimensiunille normale pentru specie, foarte apropiate de dimensiunile ale 

speciei. Comparând cu populația românească aflată la nodul ariei protejate, se constată că la 
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șacalii din parc sunt înregistrate valori nesemnificativ inferioare doar în cazul lungimii 

condilobazale (0,1-1,3%), respectiv valori ușor superioare pentru toți ceilalți parametri (0,78-

4,85%). Prin raportare la populația din Bulgaria, valorile sunt sistematic și consistent superioare 

în favoarea lotului din parc, indicii șacalilor de la Comana depășindu-i considerabil pe ceilați 

(2,77-20,36%). În mod intuitiv, dacă se ține cont de perioada de culegere  informațiilor, 

rezultatele pot fi apreciate ca ușor justificabile și încadrate deplin în logica dezvoltării fizice 

superioare a indivizilor pe baza aportului constant și facil de hrană, reprezentat de cadavrele 

mistreților doborâți de epidemia de pestă porcină africană.    
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5. Estimarea sporului natural 
 

 

 

În urma inventarierii și monitorizării activității la vizuinile identificate până în prezent, nu 

se confirmă prezența șacalului în adăposturi de acest tip, săpate în pământ, cel mai probabil 

acesta folosind culcușuri sumare în zone cu vegetație lemnoasă de mici dimensiuni, în 

apropierea punctelor în care acesta a fost observat cu ajutorul camerelor. Prin urmare nu au 

putut fi observate femele cu pui, pentru a se stabili numărul acestora și rata de supraviețuire. 

Din acest motiv, este nevoie a se apela din nou la datele din literatura de specialitate. 

Recapitulând, șacalul auriu, ca majoritatea câinilor, se reproduce, de obicei, o dată pe 

an, deși sunt raportate cazuri în literatura de specialitate, în care același efectiv a avut mai multe 

generații pe an (Jhala et Moehlman, 2004). Perioada de reproducere variază în funcție de zona 

geografică, astfel încât nașterile să aibă loc în perioadele de creștere a disponibilității hranei. 

Perioada de împerechere caracteristică întregii regiuni balcanice este februarie-martie (Vassilev 

et Genov, 2002). În România, masculii ajung la maturitate sexuală în al doilea an de viață, 

femelele la aproximativ 9 luni (Angelescu, 2003; Angelescu, 2004). Șacalul are o bună 

capacitate de a produce urmași, de a procrea, condiție obligatorie de supraviețuire a speciei.  

„Exprimarea capacității de a produce urmași se poate defini ca natalitate și exprimă 

numărul de căței născuți într-un an. Natalitatea șacalului este determinată, în primul rând, 

genetic și fiziologic, depinzând de vârsta minimă și maximă de reproducere. Natalitatea depinde 

și de condițiile ecologice, de hrana din timpul iernii, cât și de alte numeroase condiții“.186 Din 

datele disponibile din cercetări preexistente, după cum s-a mai precizat în cadrul capitolului de 

documentare bibliografică, se consemnează că numărul de căței găsiți la o familie de șacali, 

variază între 3-5 (după Stoyanov, 2012), respecti  4-5 (6) (după Angelescu, 2004), neputându-

                                                           
186A. ANGELESCU, Op. cit., p.131 
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se afirma dacă numărul fetușilor este mai mare, sau dacă sunt avortoni187.  De asemenea, se 

poate estima că numărul de pui care supraviețuiesc până în toamnă este de aproximativ 2-3 (în 

medie 2,6) pentru fiecare pereche reproducție188 din parc. 

Mortalitatea reprezintă numărul total de șacali morți în decursul unui an, în sens restrâns 

în practica cinegetică, noțiunea utilizându-se doar pentru exprimarea mortalității postnatale, 

cauzată de intemperii, de prădători, de paraziți și boli, de înfometare, de răni etc., neincluzându-

se mortalitățile ca urmare a acțiunilor de vânătoare.189„Adulții mor cu totul întâmplător, prin 

accidente de circulație sau otrăviți, mortalitatea în rândul lor nefiind semnificativă. Date certe 

privind mortalitatea nu pot fi găsite ușor, din mai multe motive: șacalii bolnavi sau răniți se retrag 

și mor în locuri ascunse, cadavrele lor urmând a fi mâncate foarte repede, inclusiv de 

reprezentanții speciei, iar primăvara și vara, procesul de descompunere este foarte rapid.“190 

Nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri sau mortalități, astfel încât numărul acestora 

de la un an la altul nu a variat considerabil. Pentru o evidență mai clară a efectivelor de șacal 

prezente în zona studiată, este necesar ca personalul administrației parcului să continue 

participrea la acțiunile de evaluare a efectivelor speciilor de interes cinegetic pe toate fondurile 

cinegetice suprapuse total sau parțial parcului. 

Sporul natural reprezintă variația numerică a populației de șacali, rezultată după luarea 

în calcul a celor două componente determinante: natalitatea și mortalitatea. Mărimea sa este 

dificil de apreciat, necesitând date certe privind natalitatea și mortalitatea, care, în prezent, nu 

există. Se pot considera cunoscute efectivele evaluate, cotele anuale de extracție și recoltele 

declarate de gestionarii fondurilor cinegetice, cele din urmă putând fi însă afectate uneori de un 

anumit nivel de neîncredere, iar ca urmare stabilirea unui spor natural este greu de susținut cu 

argumente științifice. Desigur, subiectul rămâne unul deschis altor cercetări, iar pentru 

clarificarea sa, menținerea în viitor, a speciei Canis aureus, în cadrul Programului anual al 

acțiunilor de monitorizare din Parcul Natural Comana, poate fi de natură a aduce contribuții 

relevante. 

 

 

                                                           
187Idem. 
188S. STOYANOV, Op.cit.  
189A. ANGELESCU, Op. cit., p.131 
190A. ANGELESCU, Op. cit., p.132 
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6. Prognoza evoluției populației 
 

 

 

 

Din datele obținute în urma evaluării efectivelor la speciile de interes cinegetic pe cele 

patru fonduri cinegetice principale din parc, se constată că în perioada 2015 – 2019, media 

anuală a efectivelor de șacal evaluate în Parcului Natural Comana este de 67 de exemplare, 

conform datelor prezentate tabelar în capitolul 4. Având în vedere variația frecvenței numerice 

a șacalilor din parc în acest interval de timp, respectiv 66, 73, 69, 64, 63 de indivizi, se poate lua 

în considerare inițierea unei tendințe de regres populațional. Ținând cont de resursa 

extraordinară de hrană disponibilă datorită cadavrelor mistreților decedați ca efect al epizootiei 

de PPA, contextul ar fi fost unul favorabil pentru specie, putându-se anticipa o evoluție contrară 

tendinței observate, cu înregistrarea unor creșteri numerice semnificative. Discrepanța dintre 

cele două stări de fapt, cea potențială, cu risc de invazivitate, și cea constatată, survine cel mai 

probabil din concentrarea eforturilor de ținere în frâu, prin omorârea (împușcarea) exemplarelor 

depistate cu ocazia acțiunilor cinegetice organizate de către asociațiile de vânătoare.    

Având în vedere faptul că în zona Comana, în ultimii 17 ani, în perioada 2003 – 2019, 

populația de șacal auriu a cunoscut o creștere cu 650%, față de 1398%, calculată la nivel 

național, ținând cont de favorabilitatea deosebită a terenului din parc pentru specie, eliminând 

teoretic din analiză, influența potențialelor epizootii, procentul local de creștere numerică, mult 

inferior celui național, indică un management cinegetic cu o eficiență superioară în represarea 

tendinței ascendente. Totuși, valoarea creșterii populaționale locale, exprimate procentual, este 

una îngrijorător de mare, chiar dacă se situează la jumătatea celei naționale și semnaleză un 

potențial invaziv care trebuie permanent luat în considerare, conștientizat, monitorizat și 

menținut sub control cinegetic la un nivel adecvat. 
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7. Estimarea impactului asupra ariei naturale protejate 
 

 

 

Cu toate că este dificilă estimarea impactului general al șacalului auriu asupra ariei naturale 

protejate Comana, se poate încerca adoptarea unui punct de plecare logic, pornind de la 

exemplele furnizate de alte habitate similare din Europa, unde șacalul auriu se regăsește și are 

un impact semnificativ. Prin analogie, impactul identificat în habitate similare poate fi analizat și 

la nivelul Parcului Natural Comana. 

În vederea evaluării impactului potențial al șacalului auriu în Parcului Natural Comana se 

impune a se lua în considerare două aspecte: impactul său ca specie concurentă (asupra altor 

specii de prădători) și ca prădător (asupra speciilor pe care le poate prăda în Parcul Natural 

Comana). 

 

 

7.1 Impactul șacalului auriu ca specie competitoare 
 
Studiile din mai multe zone din Europa au arătat că în zonele în care coexistă lupul, șacalul 

și vulpea, lupii domină șacalul auriu, iar șacalul auriu domină vulpea. Astfel șacalii nu vor ocupa 

zone cu densități mari de lupi, iar zonele cu un număr ridicat de șacali vor diminua populația de 

vulpi (Macdonald 1987; Spassov 1989; Kryštufek and Tvrtkovic 1990; Giannatos 2004; Scheinin 

et al. 2006). De asemenea, un studiu realizat în Grecia pe o perioadă de 3 ani, arată că vulpile 

aveau teritoriu stabil doar la marginea teritoriilor șacalilor, în timp ce în sudul Peloponezului, 

populația de vulpe a crescut exponențial după ce populația de șacal a fost decimată. (Giannatos 

2004). Aceeași situație se întâlnește și în Israel, șacalii înlocuiesc vulpile în teritoriile în care se 

extind (Macdonald 1987; Scheinin et al. 2006). Aceste relații între competitori pot fi replicate și 

la nivelul Parcului Comana, unde, pe termen lung, s-ar putea observă o diminuare a efectivelor 

speciei Vulpes vulpes la nivelul parcului, în situația în care șacalul și-ar menține în continuare 

tendința de creștere a efectivelor.  
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Sunt foarte puține informații cu privire la relația șacalilor aurii cu alte specii competitoare 

la nivelul parcului, precum bursucul (Meles meles) sau jderul (Martes foina). Cu toate acestea 

există totuși o suprapunere între dieta șacalilor cu dieta celor două specii menționate, se poate 

trage concluzia că există totuși o competiție între acestea. Studiile arată că bursucii pot coexista 

cu șacalii fără a intra în conflict, ei putând utiliza spre exemplu aceleași zone de adăpost 

(Giannatos 2004). Astfel singura specie concurentă, din Parcul Natural Comana, cu potențial 

potențial de a fi afectată de prezența și expansiunea șacalului, rămâne Vulpes vulpes (vulpea), 

ale cărei teritorii și populații ar putea să scadă odată cu creșterea populațiilor locale de șacal. 

 

 

7.2 Impactul șacalului auriu ca specie prădătoare 
 
 

Impactul asupra rozătoarelor 
 

După cum s-a arătat și în capitolul despre hrana speciei, rozătoarele reprezintă o mare 

mare parte a dietei sale, însă nu există dovezi că prezența șacalului într-un anumit areal va 

reduce drastic populațiile de acestora, sau la un nivel în care alte specii care la rândul lor se 

hrănesc cu rozătoare, nu ar mai putea accesa această resursă, din pricina competiției exercitate 

(spre exemplu păsările răpitoare de noapte).  

Dintre speciile protejate de rozătoare ce au fost semnalate în Parcul Natural Comana, 

șacalul auriu ar putea avea un potențial impact ca prădător, pentru speciile: Dryomys nitedula 

(pârșul cu coadă stufoasă), Micromys minutus (șoarece pitic eurasiatic), Muscardinus 

avellanarius (pârș roșu, pârș de alun) și Glis glis (pârșul cenușiu). Cu toate acestea, ținând cont 

de ambele aspecte ecologice identificate, anume că, pe de o parte, rozătoarele formează cea 

mai mare parte a dietei atât pentru șacal cât și pentru vulpe, iar pe de alta, că odată ce populația 

locală de șacal crește, o substituie pe cea de vulpe, este foarte puțin probabil ca șacalul să aibă 

un impact negativ major asupra populațiilor de rozătoare din parc, cantitatea consumată anterior 

de vulpe, devenind disponibilă și realocată șacalului. 
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Impactul asupra păsărilor 
 

Șacalul auriu este o specie comună în zonele umede, precum cele din Parcul Natural 

Comana, unde specia prădează coloniile păsărilor de apă și atacă cuiburile coloniilor de 

reproducere. Cu toate acestea, nu au existat studii care să indice, că prezența șacalilor în zona 

coloniilor de reproducere a păsărilor acvatice ar avea un impact semnificativ negativ pe termen 

lung. Spre exemplu, gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), este o specie amenințată la nivel global 

ce a fost studiată intens și care are elaborate planuri de acțiune pentru conservarea speciei. 

Coloniile de iernare ale speciei Branta ruficollis numără peste 50,000 de indivizi și sunt cantonate 

în câteva locații din sud-estul României și nord-estul Bulgariei, zone în care densitatea șacalilor 

este de asemenea cea mai ridicată din Europa (Arnold et al. 2012). Cu toate că au fost intens 

investigate presiunile și amenințările la adresa coloniilor, șacalul nu este considerat o 

amenințare asupra acestei specii. De asemenea, având în vedere că șacalul nu reprezintă o 

amenințare pentru coloniile mari de păsări acvatice din zonele de iernare, devine foarte puțin 

probabil ca el să amenințe și să aibă un impact semnificativ asupra speciilor de păsări acvatice 

migratoare. Prin replicarea raționamentului și luând în considerare similitudinea condițiilor de 

habitat, concluzia că șacalul poate fi considerat o amenințare reală pentru speciile de păsări 

acvatice din Parcul Natural Comana. Totuși, trebuie avut permanent în vedere faptul că șacalul 

este o specie oportunistă și ar putea prăda speciile de păsări în perioadele critice, cu în special 

temperaturi extreme (îngheț), când acestea sunt ușor de prins. Cu toate acestea, analizele 

privind dieta șacalului din Ungaria, Bulgaria, Grecia și Israel, au arătat că în general, consumul 

de păsări este redus (Lanszki et al. 2010). Într-un studiu din Bulgaria s-a arătat că în zone cu 

densitate mare de Perdix perdix, Phasianus colchicus, Coturnix coturnix, nu s-au identificat 

resturi semnificative de păsări în dieta șacalilor, acestea reprezentând doar 0,4 % din biomasă 

(Markov și Lanszki 2012). Astfel șacalul auriu atacă speciile de păsări atunci când se ivește 

ocazia, dar nu există dovezi că ar avea un impact negativ semnificativ asupra populațiilor de 

păsări, la un nivel în care să depășească cumva impactul deja exercitat de către vulpe asupra 

păsărilor ce cuibăresc la sol. 
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Impactul asupra amfibienilor 
 

În ceea ce privește amfibienii, cu toate că șacalul auriu poate consuma în mici cantități 

diferite astfel de specii, nu există informații în Europa care să susțină că el are capacitatea de a 

produce un impact semnificativ asupra populațiilor acestora. Din contră, studiile ce au analizat 

dieta șacalului în Bulgaria (Markov and Lanszki 2012) și Ungaria (Lanszki, Heltai, and Szabó 

2006), au arătat că nu au fost identificate resturi de amfibieni. Vulpea, însă consumă amfibieni, 

iar prezența șacalului, poate diminua impactul vulpilor asupra acestora, prin reducerea 

numărului de vulpi  (Vlachos et al. 2010). 

 

 

7.3 Impactul cumulativ  
 

O estimare cât mai corectă a impactului șacalului auriu asupra mediului din Parcul Natural 

Comana, este foarte greu de realizat, având în vedere multitudinea de variabile ce necesită a fi 

luate în considerare când se analizează acest aspect. Cu toate acestea, dacă ne raportăm la 

situația din alte zone apropiate parcului, este foarte probabil ca în timp, populația de vulpi să fie 

redusă și apare chiar posibilitatea de a fi afectate populațiile de iepure, căprior și mistreț, prin 

prădarea puilor acestora, întrucât, în esență, schimbarea este doar la prădător, teritoriul și prada 

rămânând aceleași. Ca urmare, se poate susține că impactul produs de șacal asupra speciilor 

din Parcul Natural Comana, ar putea fi unul minim, atâta timp cât populația este ținută sub 

control.  

Desigur, trebuie subliniat faptul că prezența șacalului în această zonă nu este rezultatul 

unei introduceri deliberate făcute de către oameni. De asemenea, nu trebuie considerat o specie 

invazivă în Parcul Natural Comana în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă rezultatul 

natural indirect al dispariției lupului din zonă, fapt care i-a permis expansiunea teritorială și 

ocuparea nișei ecologice rămase libere. Drept urmare, orice interpretare a impactului local al 

acestei specii, poate fi lipsită de relevanță dacă ignoră premisa că mediul natural este un sistem 

în permanentă schimbare, cu un flux continuu de procese ecologice ce fac ca unele specii să se 

înmulțească și să se extindă iar altele să-și reducă din populație, iar Parcul Natural Comana nu 

este o excepție de la această regulă impusă de natură. 
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8. Concluzii și măsuri  
recomandate pentru managementul populației de șacal 

din Parcul Natural Comana 

 
 
 

Sintetizând informațiile prezentate în cuprinsul lucrării, se pot desprinde o serie de 

concluzii primare, pe baza cărora se fundamentează principalele măsuri de management cu 

privire la specie în arealul parcului. Implementarea măsurilor se programează prin acțiunile 

subsecvente, programate într-un interval rezonabil de timp alocat, rezultând asfel o primă 

planificare fundamentată și consolidată la nivel de arie protejată, nu de fond cinegetic. 

Concluziile sunt:   

 

1. Raportând cerințele ecologice nerestrictive ale speciei, la capacitatea teritoriului de a 

asigura resursele de adăpost și hrană, Parcul Natural Comana întrunește condițiile 

necesare menținerii unei populații locale cu potențial ridicat de proliferare în lipsa unei 

monitorizări adevate și corelate cu managementul cinegetic; 

2. Potențialul invaziv local este considerabil și semnificativ, însă concretizarea sub formă de 

creștere a efectivelor, este la un nivel de 46% din valoarea națională. În perioada 2003 – 

2019, populația de șacal auriu din Comana, a înregistrat o creștere procentuală cu 650%, 

după o tendință exponențială și cu o relativă stagnare în ultimii 3 ani. Stagnarea 

temporară și ritmul general inferior celui manifestat la nivel național, unde creșterea a fost 

cu 1398%, indică intensificarea locală a acțiunilor de management cinegetic în sensul 

represării tendinței ascendente, cu o eficiență superioară mediei naționale; 

3. În Parcul Natural Comana nu au fost depistate situații în care șacalii își creează adăpost 

în vizuini; 
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4. Nu au fost identificate cazuri de indivizi cu anomalii morfologice evidente; 

5. Indicii craniometrici ale eșantionului de șacali din parc, au valori medii superioare 

comparativ cu cele înregistrate în Bulgaria (2,77-20,36%); 

6. Populația de șacali din Parcul Natural Comana a prezentat un număr de 17 boli produse 

de paraziți interni și externi, aflați în diferite faze de dezvoltare; în niciunul din cazurile 

eșantionate, paraziții depistați nu au determinat moartea sau starea de declin fiziologic 

evident;  
7. Creșterea populației de șacali poate reprezenta un risc major pentru răspândirea unui 

număr însemnat de boli la animale şi mai departe la oameni; 
8. Creșterea populației de șacali poate reprezenta un risc de diminuare a populațiilor unor 

specii de interes cinegetic; 
9. Creșterea populației de șacali nu reprezintă un risc evident pentru populațiile de 

rozătoare, păsări sau amfibieni din parc; 
10. Statistic, nu se dovedește o corelație directă între frecvența prezenței șacalului în teritoriu 

și distanța până la cea mai apropiată sursă de hrană rezultată din activități antropice; 

11. Statistic, se dovedește o corelație directă între frecvența prezenței șacalului în teritoriu și  

distanța până la cea mai apropiată sursă naturală de apă; 
12. Datele referitoare la efectivele de șacali, furnizate anual de asociațiile de vânătoare care 

gestionează fondurile cinegetice suprapuse total sau parțial parcului, sunt testate și 

validate din punct de vedere al preciziei, fiind în concordanță cu rezultatele studiului; 
13. Crescătorii locali de animale sunt insuficient informați cu privire la existența unor 

modalități legale de recuperare a prejudiciilor invocate. 
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PLAN DE ACȚIUNE 
PENTRU MANAGEMENTUL POPULAȚIEI DE ȘACAL AURIU 

DIN PARCUL NATURAL COMANA 
 
 

Tabel nr. 22 
 

Nr. 
crt. OBIECTIVE 

Măsuri Justificări Presiune/ 
amenințare 

Acțiunea prin care se 
implementează 

Parteneri 
potențiali   Pr

io
rit

at
e 

 

Pe
rio

ad
a 

1,2,3 

1-  TREBUIE să se desfăşoare       
2-  AR TREBUI finalizate, dar există flexibilitate, cu motivare  
3 - DACĂ mai există timp şi/ sau resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2 

  

1 Gestionarea 
populației de 
șacal auriu în 
Parcul Natural 
Comana din 
perspectiva 
unei specii de 
interes 
cinegetic și 
conservativ, cu 

M.1. 
Monitorizarea 
populației de 
șacal din Parcul 
Natural Comana 
pe un interval de 
timp de minim 5 
ani 

Managementul 
adecvat al 
populației de 
șacal pentru 
încadrarea în 
limitele de 
sustenabilitate 
ecosistemică. 

1. Creșterea / 
scăderea 
excesivă a 
efectivelor   
poate afecta 
stabilitatea atât a 
populației de 
șacal cât și a 
speciilor pradă.  

A.1. Participarea personalului 
APNC la acțiunile de evaluare a 
șacalului auriu și a efectivelor 
speciilor de interes cinegetic.      
A.2. Acțiuni de monitorizare a 
șacalului auriu în PNC.         
A.3  Supravegherea surselor 
naturale de apă (malurile apelor) 
până la o distanță de maxim 750 

Gestionari ai 
fondurilor 
cinegetice, 
Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului,  Garda 
Naţională de 
Mediu, Garda 
Forestieră,   
institute de 

1 5 ani 
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un potențial 
semnificativ de 
invazivitate. 

(se recomandă 
extinderea 
perioadei de 
monitorizare și în 
sezonul rece, 
pentru a se putea 
realiza 
identificarea și pe 
baza urmei în 
zăpadă și 
intensificarea 
supravegherii 
malurilor apelor 
până la o 
distanță de 
maxim 750 metri) 

metri, unde s-au înregistrat valori 
maxime de frecvență ale șacalului.    
A.4.  Extinderea perioadei de 
monitorizare și în sezonul rece, 
pentru a putea realiza identificarea 
pe baza urmei în zăpadă  

cercetare;                        
universităţi, 
ONG-uri 

M.2. Verificarea 
stării de 
sănătate 
periodic, prin 
sondaj, a 
populaţiei de 
șacal 

Prevenirea 
apariției 
epizootiilor în 
cadrul 
populației de 
șacal și 
limitarea 
riscului de 
extindere către 
speciile 
coabitante sau 
chiar la om  

1. Destabilizarea  
populațiilor de 
șacal și a celor 
din speciile pradă, 
ca urmare 
manifestării unor 
boli      
2. Răspândirea 
bolilor al căror 
vector de 
transmitere poate 
fi șacalul  

A.5  Încheierea unui protocol cu 
primăriile de pe raza Parcului, în 
baza căruia acestea să informeze 
Administrația despre cadavrele 
exemplarelor din speciile de interes 
cinegetic descoperite pe raza lor 
administrativ-teritorială (semnalate 
acestora de către persoanele fizice/ 
juridice în executarea obligației 
impuse de art.23 lit.p) din Legea 
nr.407/2006).      
A.6 Încheierea unui protocol cu 
ANSVA GR cu privire la informarea 
reciprocă în situația  identificării unor 
cadavre de șacal.      
A.7 Constituirea unei baze de 
date, la nivelul Administrației 
Parcului Natural Comana,  în care se 
vor consemna cazurile de mortalitate 
a șacalilor identificate.      

Gestionari ai 
fondurilor  
cinegetice,   
Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului,  Garda 
Naţională de 
Mediu, Garda 
Forestieră, 
Ministerul 
Mediului, Apelor 
și Pădurilor 
institute de 
cercetare,                      
universităţi,  
ANSVSA, ONG-
uri 

2 
Per-
ma-
nent 
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A.8. Efectuarea de analize sanitar-
veterinare pe exemplare moarte, 
puse la dispoziție de gestionarii 
fondurilor cinegetice (indiferent de 
cauza tanatogeneratoare), ori vii, 
rezultate din acțiuni speciale de 
capturare.  

M.3. Întărirea 
capacității 
instituţionale în 
vederea creşterii 
eficienţei 
implementării 
prevederilor 
legislative în 
vigoare pentru 
cazurile de 
braconaj ce 
vizează șacalul 

Pregătirea și 
dotarea 
personalului 
parcului pentru 
activități 
destinate  
combaterea  
braconajului 
cinegetic. 

1. Braconajul 
șacalului şi/sau a 
speciilor pradă. 
 2. Management 
instituţional 
deficitar. 

A.9 Creşterea fluxului de 
informaţii între instituţiile 
responsabile.  
A.10 Dotarea cu tehnică și 
echipament adecvat  
A.11 Promovarea colaborării 
dintre instituții şi pregătirea 
angajaților (comitete inter-
instituţionale, seminarii, schimburi de 
experiență). 
A.12 Promovarea unor modificări 
ale legislației cinegetice și de arii 
protejate în sprijinul managementului 
speciei. 

Ministerul 
Mediului,  
ONG-uri,  
institute de 
Cercetare, 
universităţi  
gestionari de 
fonduri 
cinegetice  

2 
Per-
ma-
nent 

M.4. Creșterea 
ratei de 
identificare a 
cazurilor de 
braconaj 
cinegetic  

Identificarea  
cazurilor de 
braconaj 
cinegetic 
diminuează 
erorile de 
management 
populațional.   

1. Braconajul 
șacalului şi/sau a 
speciilor pradă.  
2. Management 
instituţional 
deficitar. 

A.13 Acțiuni locale antibraconaj, 
prin colaborare între autoritățile cu 
atribuții în acest domeniu. 

Gestionari 
fonduri 
cinegetice, 
Poliție, Poliție de 
frontieră, 
Jandarmerie, 
Garda Forestieră 

1 
Per-
ma-
nent 

M.5. Prevenirea 
degradării 
populațiilor de 
șacal auriu 

Diminuarea 
impactului 
câinilor 
hoinari, direct 

1. Impactul 
câinilor hoinari. 
2. Degradarea 
bazei trofice. 

A.14 Evaluarea și localizarea 
periodică a efectivelor de câini 
hoinari   

Gestionari de 
fonduri 
cinegetice,  
primării 

3 
Per-
ma-
nent 
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datorită 
impactului 
câinilor hoinari. 

și indirect, 
asupra speciei. 

A.15 Valorificarea operativă a 
datelor prin  comunicarea după caz, 
către gestionarii fondurilor 
cinegetice, primării sau servicii 
publice de ecarisaj. 

 

 

M.6. 
Monitorizarea 
resurselor 
trofice 
disponibile  
șacalilor  

Îmbunătăţirea 
planificării 
managementul
ui speciilor 
pradă  și 
creşterea 
calităţii 
resurselor 
trofice şi 
indirect a 
vitalităţii și 
efectivelor 
acestora.  

1. Degradarea 
bazei trofice. 

A.16 Constituirea evidențelor 
comparative, multianuale (minim 5 
ani în urmă) a efectivelor aparținând 
speciilor: mistreț, căprior, iepure, 
fazan și potârniche.    
A.17 Promovarea îmbunătățirii 
calităţii habitatelor pentru speciile 
pradă prin diversificarea resurselor 
trofice (ex.: cultivarea și creşterea 
suprafeţelor ogoarelor pentru vânat)  
A.18 Controlul eliminării 
cadavrelor rezultate din focare de 
epizootii ce afectează speciile de 
interes cinegetic. 

Gestionari de 
fonduri 
cinegetice, ocolul 
silvic, DSVSA 

2 5 ani 

2 
  
  
  

Creșterea 
nivelului de 
informare și 
conștientizar
e în rândul 
instituțiilor şi a 
publicului 
interesat de 
managementul 
șacalului în 
Parcul Natural 
Comana. 

M.7. 
Monitorizarea 
acceptanței 
sociale şi analiza 
periodică a  
atitudinii 
publicului și a 
factorilor 
interesați   

Evaluarea 
percepţiei 
publicului faţă 
de specie 
poate constitui 
un avertizor 
managerial. 

1. Atitudinea 
negativă a 
populaţiei. 

A.19 Realizarea unui sondaj cu o 
periodicitate de 5-7 ani, privind 
poziţionarea publicului în raport cu 
specia șacal.  

ONG-uri,  unități 
de învățământ 
din parc și 
vecinătatea 
acestuia,  
gestionari de 
fonduri 
cinegetice, 
crescători de 
animale 

3 5 - 7 
ani 

M.8. Campanie 
de educare şi 
informare a 

Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
publice despre 
ecologia şi 
etologia speciei 

1. Atitudinea 
negativă a 
populaţiei. 

A.20 Identificarea factorilor 
interesaţi relevanți cărora trebuie sa 
li se adreseze campania de educare 
și informare. 

ONG-uri, factori 
interesați diverși,  
unități de 
învățământ, 

3 3 ani 
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factorilor 
interesaţi  

poate genera o 
creştere a 
toleranţei faţă 
de specie. 

A.21 Elaborarea unor materiale 
educaţionale și de informare în 
format electronic, postate pe site-ul 
parcului, potrivite pentru grupurile 
alese. 
A.22 Diseminarea cunoştinţelor 
prin diferite mijloace, cum ar fi 
interviuri, întâlniri dedicate,  întâlniri 
periodice ale CCA al PNC 

crescători de 
animale.  

M.9. Acțiuni de 
popularizare, în 
rândul 
crescătorilor de 
animale, a 
procedurilor de 
recuperare a 
prejudiciilor 
produse de 
șacal. 

Informarea 
fermierilor 
asupra 
legislației 
privind 
acordarea de 
sprijin 

1. Atitudinea 
negativă a 
populaţiei. 

A.23 Întâlniri de lucru periodice 
pentru  informarea fermierilor  
privind demersurile ce trebuiesc 
făcute pentru  recuperarea 
pagubelor 

Administrația 
Parcului Natural  

3 3 ani 

M.10. 
Conștientizarea 
publicului 
asupra bolilor 
cu risc de a fi 
transmise de 
către șacal   

Limitarea 
răspândirii 
unor boli 
transmise prin 
intermediul 
șacalilor 

1. Răspândirea 
bolilor al căror 
vector de 
transmitere poate 
fi șacalul  

A.24 Acțiuni de informare și 
conștientizare a publicului asupra 
riscului de transmitere de la șacal la 
om și animale domestice a unor boli. 

ONG-uri, 
ANSVSA 
Giurgiu, primării, 
unități de 
învățământ 

3 3 ani 
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Poziționarea Parcului Natural Comana 
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Distribuția surselor de apă
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Distribuția zonelor unde a fost raportată prezența șacalului 
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Distribuția transectelor de monitorizare 
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Distribuția fondurilor cinegetice suprapuse Parcului Natural Comana 
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Distribuția vizuinilor  
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Distribuția urmelor 
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Distribuția camerelor de monitorizare care au surprins șacali 
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Distribuția punctelor unde au fost observate exemplare de șacal  
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Distribuția punctelor unde a fost identificat după urlet 
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Distribuția stânelor 
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