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1. Увод  

Канидите (Canidae) могат да бъдат хищници, жертви или и двете. Те могат да 

ограничават изобилието на своите жертви, да бъдат просто устойчиви събиратели, 

бенефициенти или потърпевши от човешкото влияние, както и „пътници“ в 

екосистемата. В екологията те често биват разглеждани като свързващо звено в 

нишките на хранителната мрежа и се определят като част от цялостната картина на 

екосистемата. От началото на човешката еволюция до сега, представителите на това 

семейство винаги са съжителствали с човека. На Евро-Азиатския континент, през 

последните фази от развитието си, съвременният човек е влизал в конфликт или се е 

възползвал от близостта най-вече на вълка (Canis lupus), лисицата (Vulpes vulpes) и 

златистия чакал (Canis aureus Linnaeus, 1758). 

 С течение на времето, индустриализацията и интензивното селско стопанство 

силно изместили традиционните практики за ползване на земята, като дивите райони и 

селскостопанският ландшафт били бързо урбанизирани. Популациите на чакала са се 

адаптирали в известна степен към тези промени и са устоявали временно на 

антропогенния натиск, но са изчезнали в голяма част от ареала на вида. В наши дни 

числеността му е най-висока в Индия. Навсякъде, където съществуват допирни точки 

между човека с неговата дейност и чакала, е възниквал и продължава да възниква 

конфликт, насочен в нашето съвремие към пасищното животновъдство и ловното 

стопанство. Други негови измерения са пренасянето на зоонози, нападението на 

домашни животни, както и присъствието на вида около сметищата в непосредствена 

близост до населените места.  

Смекчаването на конфликта между хората и чакала трябва да стане на базата на 

идентидфицирането на основните двигатели за неговото възникване. Едва тогава би 

било възможно изграждането на подходящи стратегии за свеждането му до минимум. 

Инструментите за това могат да бъдат всички мерки за редуциране числеността на 

вида, било то летални или нелетални, охрана на стадата от селскостопански животни, 

отклоняване на вниманието му от населените места и други.  

Достъпът на чакала до ресурси като открити сметища, изоставени мъртви 

селскостопански животни в природата, както и остатъци от тях в близост до населените 

места, е силен фактор за увеличаване на неговата численост. В същото време е 
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доказано, че чакалът се явява санитар, предотвратяващ разпространението на болести. 

По този начин възникват неясноти относно значението на вида в контекста на 

„полезност” или „вредност”. Така възникват въпросите  „Помощник или вредител е 

чакалът?”, както и  „Той активен хищник ли е или предимно събирател?”. Тези 

противоречия насочват към темата на настоящото изследване.  

Добре известно е, че в условията на България, чакалът влиза в конкурентни 

взаимоотнощения с множество коменсални видове на базата на трупни отпадъци от 

селскостопански и диви животни. Сложните биоценотични връзки, съществуващи 

между мършоядните птици и бозайници у нас, никога не са изучавани. Положителното 

отношение на чакала към този ресурс е посочено в редица изледвания, в различните 

части на неговия ареал. Това прави актуален въпроса за значението на мършата като 

хранителен източник за вида.  

Повсеместното разпространие на чакала в голямото разнообразие от хабитати в 

нашата страна, предполага силно адаптивно поведение. Въпросите за състава и 

съотношението на компонентите в неговата храна, както и мястото му в коменсалното 

съобщество от мършояди в зависимост от спецификите на хабитата, мотивират 

провеждането на настоящото проучване.  

 

2. Цел и задачи 

Целта на настоящото проучване е да се изследва хранителното поведение на 

златистия чакал, като проява на адаптивността му към хабитати с различна степен на 

антропогенно влияние. 

В изпълнение на целта са заложени следните задачи:  

- Да се подберат местообитания с различна степен на антропогенно влияние. 

- Да се изследва стомашното съдържимо от чакали, добито в избраните райони. 

- Да се определи таксономичната принадлежност на установените хранителни 

елементи. 

- Да се определи и сравни честотата на срещаемост на установените компоненти 

в храната на чакала от изследваните райони. 

- Да се определи и сравни погълнатата биомаса от отделните хранителни 

компоненти в храната на чакала от изследваните райони.  
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- Да се определи и сравни обхвата на хранителната ниша на чакала в 

изследваните райони. 

- Да се провокира отношението на чакала към трупни отпадъци от диви и 

селскостопански животни в различните местообитания. 

 

3. Материал и методи 

3.1.Характеристика на изследваните райони 

Изборът на трите района за настоящото изследване беше направен след 

предварително проучване на хабитатните предпочитания на вида в целия му ареал, 

както и според данните за разпространението му в България. Целта беше да бъдат 

обхванати територии с висока численост на чакала, както и с различна ландшафтна 

характеристика. Районите са избрани предвид различната надморска височина, която е 

един от основните фактори, определящи типа на местообитанието. Освен това 

антропогенното влияние върху природата в тях значително се различава, което е важно 

условие за целите на изследването. Факторът селскостопанска дейност като 

вмещателство на човека в природната среда беше определящ. Рзвитието на 

растениевъдството и животновъдството в Горнотракийската низина, Средна гора и 

Стара планина е с различна степен. Във връзка с това, изследването беше проведено в 

три района с различна степен на антропогенно влияние, разположени в Централна и 

Югоизточна България (Фиг. 3).  
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Фигурa 3. Локация на трите изследвани района в Централна и Югоизточна България. 

 

3.2. Пробонабиране и видово определяне на компонентите в храната на чакала. 

За определяне на хранителния спектър на чакала беше приложен методът на 

изследване на стомашното съдържимо. Като инвазивен метод той е възможен 

благодарение на действащата програма за регулиране на числеността на хищниците в 

България. Трупният материал беше предоставен от ловци и горски служители, а част от 
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него беше набавен като резултат на смъртността от пътни инциденти. Бяха събрани 

стомаси от 433 броя чакали в трите изследвани района (147 стомаха от 

Горнотракийската низина, 156 стомаха от Средна гора и 130 стомаха от Стара 

планина), през зимните сезони на 2019-2020 г. и 2020-2021 г. Стомасите бяха извлечени 

чрез частична дисекция, извършена на терен. За да се запази стомашнто съдържимо 

бяха поставени две лигатури, една в областта на кардиата и една в областта на пилора. 

След прерязване на храносмилателната система  над кардиалната и под пилорната 

лигатури, стомасите бяха извличани и транспортирани в полиетиленов плик (Фиг. 7). 

Те биваха замразявани до приключване на периодите за пробонабиране (01.12.2019-

29.02.2020 г. и 01.12.2020-28.02.2021 г.). Установените празни стомаси бяха игнорирани 

и не бяха включени в последващата статистическа обработка. След размразяване 

стомашното съдържание биваше извличано в таксидермичната лаборатория на 

Аграрния факултет, чрез разрязване на стомашната стена и поставяно в малки 

пластмасови тави. Съставът му беше определян макроскопски, а цялата проба беше 

претегляна на електронна везна, с точност до 1 g. На базата на получените резултати 

бяха изготвени първични данни, под формата на списъци отделно за всеки месец, район 

и година. В тях бяха отразени общото тегло на пробата, съставът на компонентите, 

както и тяхното обемното и тегловно съотношение в нея.    

 

Фигура 7. Стомашна проба от златист чакал, след частична дисекция. 

 

Поради трудността, която създава смесването на отделните хранителни 

компоненти в стомаха, за определяне на тяхното тегло, те бяха приблизително 
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разделяни по обем. След това процентното им обемно съотношение беше 

преизчислявано в тегло спрямо масата на цялата проба. Този метод дава по-съществена 

представа за значението на отделните компоненти в изхранването на вида, особено в 

зимния период. След приключване на работата с пробите, биоотпадъците бяха 

отправяни за неутрализиране в екарисаж. 

Идентификацията на животинските и растителните обекти в храната на чакала 

беше извършена до възможно най-ниския възможен таксономичен ранг. Определянето 

до видово ниво беше възможно при наличие на цели дребни жертви или фрагменти, 

определящи характерни морфологични признаци за вида. При невъзможност за това, 

хранителните компоненти бяха определяни до „род” или „семейство”, както за 

животинските останки, така и за растителните. Влечугите бяха идентифицирани въз 

основа на наличието на люспи по кожата или разпознаваеми части от тялото (опашки, 

крайници и др.). Определянето на птиците беше извършвано на базата на черепната 

морфология, перата и останки от задните крайници. След промиване с течаща вода, 

беше определяна видовата принадлежност на перата на базата на тяхното оцветяване. 

Характерните препаски по маховите пера на ловните птици улесняваха тяхното 

идентифициране. Костите, зъбите, космите с различна морфология, както и по-едрите 

разпознаваеми части от тялото на жертвите, послужиха като ключ за идентификация на 

бозайниците. Дребните гризачи бяха определяни най-лесно, тъй като често бяха 

откривани цели или слабо сдъвкани. За установяване на видовата принадлежност беше 

ползван определителят „Бозайниците в България“ (Попов и Седефчев, 2003). Люспите 

и костите от риби еднозначно насочваха към вида на консумирания обект. В отделни 

случаи в изследваните стомаси бяха откривани и цели дребни риби. Растителните 

компоненти, бяха откривани добре запазени, поради слабата им смилаемост в стомаха. 

Определянето на горските плодове не беше трудно, тъй като в повечето случаи те бяха 

откривани цели. При трудноости в установяването на видовата принадлежност, 

материалът беше преглеждан от специалист по ботаника. Растителност като рапица, 

пшеница и тревисти растения беше определяна по добре запазените вегетативни части. 

Семената от царевица и пшеница, както и ядките от орех, бадем и жълъд бяха лесно 

различими. Растителната и животинската  храна на чакала беше отразена в списъци с 

таксономичната принадлежност на установените компоненти. Всички неядливи 
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материали, като найлонови опаковки от храна, парчета плат, пластмаса и фолио бяха 

съотнесени към битовите отпадъци. 

Откритите погълнати елементи бяха обособени в следните хранителни 

категории:  

- Растителност (зелени части и семена на житни култури, треви и горски 

плодове) 

- Дребни гризачи (горски и полски мишки, полевки и сънливци) 

- Домашни бозайници (говедо, овца, коза, домашен заек, домашна свиня и др.) 

- Диви копитни (дива свиня, благороден елен, сърна) 

- Хищни бозайници (чакал, лисица, язовец, дива и домашна котка, куче) 

- Див заек 

- Нутрия 

- Домашни птици (кокошка, пуйка) 

- Диви птици (яребица, фазан, патици, пойни птици и др.) 

- Влечуги  

- Риби 

- Битови отпадъци (преобладаващо кухненски отпадъци, заедно с остатъци от 

латекс, пластмаса, фолио и др.) 

 

3.3. Изследване на отношението на чакала към трупни отпадъци от домашни и 

диви животни. 

За по-детайлно проучване на антропогенното влияние върху хранителното 

поведение на изследвания вид в двата последователни зимни сезона беше проведен 

опит, който да разкрие предпочитанията му към различни видове мърша, попаднала в 

природата вследствие на човешка дейност. За целта беше избран методът на заснемане 

с фотокапани, поставени в близост до предварително заложени примамки.   

Със съдействието на горски служители, както и на ловци от местните ловни 

клубове бяха установени част от местата за отстрел на дива свиня и чакал в 

изследваните райони. Обичайна практика сред ловците е, част от дивите свине да бъдат 

транжирани в близост до мястото на отстрела им. Там биват оставяни кожата, 

вътрешностите и едрите кости. За да се пресъздаде тази практика, съчетана с нашето 
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наблюдение, в близост до такова място беше оставяно парче кожа с тегло около 10 kg. 

За да бъде имитирано друго поведение на ловците, в случай на отстрел на хищник, 

беше осъществена колаборация с опитни ловци и на мястото, където те са оставили 

труп на чакал, беше поставен фотокапан. С цел да се симулира изхвърлянето на 

отпадъци от животновъдството, беше поставяно парче кожа от говедо, получено като 

кланичен отпадък от здраво животно, отново с тегло около 10 kg. Така трите вида 

примамки бяха с приблизително еднакво количество, за да се елиминира влиянието на 

размера на трупа върху състава на съобществото от мършояди (Turner, 2017). Стръвта 

беше привързвана към основата на дърво, или храст, с цел да не бъде извлечена от 

хищниците встрани от обхвата на заснемащите устройства. Такова поведение често се 

наблюдава при чакала. 

Примамките бяха заложени в трите района едновременно за всеки месец – 

декември, януари и февруари. При всяко следващо залагане бяха подбирани нови 9 бр. 

места, различни от предходните. Така с помощта на девет камери се наблюдаваха общо 

27 различни места (9 камери в три последователни опита). Изборът на местата ставаше 

съобразно следните правила, всяко от които с определена цел: 

1. Заложените примамки бяха залагани встрани от животински пътеки, така че 

случайно преминаващите по тях животни да не бъдат заснети от камерите. Целта беше 

да се заснемат само тези животни, които са привлечени от стръвта. 

2. Местата бяха отдалечени (поне 100 m) от пътеки на ловци, или туристи, за да 

бъде сведено до минимум влиянието на антропогенния фактор. 

3. При всяко ново залагане, беше избирано място, отдалечено от първото, за да 

не се изгражда стереотип у хищниците при посещаването на мършата. Целта беше 

всеки път стръвта да бъде откривана отново на случаен принцип. 

Бяха използвани три различни модела камери с инфрачервена светлина: Keep 

guard Cam (KG690NV), Ltl Acorn (6310 – 3G) и HD camera with Black IR (SG56OK – 14 m). 

Те бяха настроени да произвеждат по 2 снимки след активиране, с последващ 

неактивен интервал от 1 минута, през цялото денонощие. Устройствата бяха закрепяни 

на дървета, на височина 1,5-1,8 m от земната повърхност и на разстояние 5-8 m от 

заложената стръв, съобразено с инструкциите на Ancrenaz et al. (2012). По този начин 

примамката се намира в центъра на получената снимка. За да бъде постигнато това, при 
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всяко залагане на камерите, начинът на заснемане беше тестван неколкократно, чрез 

преминаване през зоната, която трябва да бъде заснета (Фиг. 11 и Фиг. 12).  

 

 

Фигура 11. Монтиран фотокапан към дърво, съобразно инструкциите на Ancrenaz et al. 

(2012). С цел прикриване на камерата, бяха подбирани дървета с подходяща дебелина и цвят на 

кората, съответстващ на цвета на устройството. 

 

 

Фигура 12. Позициониране на фотокапана, така че желаната зона да е в центъра на 

снимката. 

 

За целите на проучването бяха използвани снимките от 25 дневен период след 

залагането на стръвта, с натрупания към момента опит, че за това време заложеното 
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количество стръв бива напълно усвоено. През това време местата не бяха посещавани, 

за да не се повлияе поведението на дивите животни. Поради вероятността едно и също 

животно да се задържи дълго време около стръвта и това да бъде отчетено като няколко 

посещения, беше спазено следното правило – при отчитане на резултатите, в случай на 

продължително присъствие на на 1 животно (индивид) с интервали на заснемане по-

малки от един час, получените снимки да бъдат отчитани като 1 посещение. След 

прегледа на всяка снимка беше определян вида и броя на привлечените от стръвта 

птици и бозайници. На тази база, за двата периода на изследването бяха изготвени 

списъци с всички установени видове. Също така бяха изчислени средната стойност на 

реда на тяхното появяване около стръвта (MOA), както и нарастването на броя на 

засечените видове от залагането на примамките, до приключването на 25 дневния 

период на заснемане, отделно за двете години. Средният ред на появяване беше 

изчислен, като поредността на първото появяване на вида пред всяка камера, беше 

сумирана и разделена на броя на фотокапаните, от които той е бил заснет.  

За да се определи предпочитанието на чакала към различните видове мърша, 

беше изчислен броят посещения на всяка заложена примамка, в трите хабитата и през 

двата изследвани периода. За целта беше спазен принципът за разграничаване на 

отделните посещения, описан по-горе и техният брой беше сумиран за всеки вид стръв. 

Освен това беше изчислена и денонощната активност на вида около заложената 

мърша, поотделно за трите изследвани района. За тази, цел броят посещения през 

различните части на денонощието беше отнесен в процент от общия брой на 

посещенията за всеки от трите района.  

 

3.4. Статистическа обработка на данните.  

С цел открояване на основните групи храни, използвани от чакала, беше 

възприето условно „минимално ниво за сравнителна честота на срещаемост” от 12,5%, 

което да е било достигнато поне веднъж от съответната група в отделните райони през 

двата периода на изследването. Хранителните категории със сравнителна честота на 

срещаемост под горепосочената, бяха отчетени като допълнителни и изключени от 

последващите анализи. Те обаче бяха обсъждани като допълващи храни. 
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Всяка хранителна група беше отнесена процентно веднъж към всички пълни 

стомаси – Честота на срещаемост (FO) и втори път към броя на случаите от всички 

групи – Относителна (сравнителна) честота на срещаемост (RFO) в храната на чакала за 

дадената година, район или месец. Така се установява процентът на срещаемост на вида 

храна, но не и действителното ѝ количество. В случая на FO и най-малките остатъци от 

една жертва са равностойни по значение на изпълнен стомах с друг вид жертва, а при 

RFO – на всички останали компоненти, независимо от тяхното количество. За да се 

направи количествено изразяване на съотношението на храните, беше изчислен 

критерият Обща погълната биомаса (TCB). За целта, количеството погълната биомаса 

от всяка група, беше отнесено към общата погълната биомаса. Сравнителният анализ за 

храната между отделните райони през двата изследвани периода, както и съпоставянето 

му по месеци, беше направено на база на стойностите на RFO и TCB. Сравняването на 

хранителните компоненти по честота на срещаемост не се повлиява от смилаемостта и 

дава по-реална представа за типа на хранене (Kolb & Hewson, 1979), докато 

сравняването на погълнатата биомаса изтъква на преден план най-важните компоненти 

за изхранването на изследвания вид. Варирането на гореспоменатите основни 

хранителни категории през двата изследвани периода, в трите района, беше преценено 

и чрез елементи на вариационната статистика. За целта беше изчислен вариационният 

коефициент на RFO за тях, като беше използвана Statistica 6 (StatSoft Inc., 2002).  

За да се установи влиянието и силата на отделните фактори беше приложен 

Генерализиран Линеен Модел (GLM) и беше приложен хи-квадрат теста на Пиърсън, 

както и беше изчислен коефициента на Крамер за стойностите на RFO на основните 

хранителни категории, в зависимост от факторите: район, месец и година на 

пробонабиране. За целта беше използван статистически софтуер IPM SPSS Statistics ver. 

26. 

За да се установи предпочитанието на изследвания вид към определена група от 

хранителни компоненти, беше изчислен обхватът на хранителната ниша в трите 

изследвани местообитания, чрез формулата на Левинс (Krebs, 1989): 

 

𝐵 =
(1/∑𝑝𝑖2)−1

n−1
, където 
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„рi“ е сравнителната честота на срещаемост на всяка група (i) в храната, т.е. случаите 

на отделната група, разделени на общия брой случаи, а „n“ е броят на установените 

хранителни групи. Стойностите на B варират от 0 до 1. Колкото повече тази стойност 

се доближава до 1, толкова хранителният спектър е с по-широк обхват.  

В допълнение, храната на чакала в изследваните райони беше преценявана като 

„животинска” спрямо „растителна” и „жива плячка” спрямо „трупни отпадъци”, 

съдейки по тегловното съотношение на компонентите. Въпросът, касаещ произхода на 

животинската храна е спорен, но след направеният обстоен литературен преглед, беше 

прието жертвите, с които чакалът може да се справи, да се възприемат като жива 

плячка. Това са най-често гризачите и по-рядко някои птици. Беше прието, че едрите 

диви и домашни животни, биват откривани и консумирни главно под формата на 

мърша.  

За да се изчисли сходството в използваните хранителни компоненти за чакала от 

изследваните хабитати, беше използван индексът на Соренсен (Sorensen, 1948). 

Коефициентът може да бъде изчислен за два сравнявани района „х“ и „у“, следвайки 

формулата: 

                                                       S=
2nt  

nx+ny 
, където  

„nt“ е броят на установените общи групи храни за два сравнявани хабитата, а „nx“ и 

„ny“ отразяват броя на установените хранителни групи за всеки отделен хабитат.  

 

4. Резултати.  

4.1. Установяване на таксономичната принадлежност на откритите обекти в 

храната на чакала. 

Хранителният спектър на изследвания хищник включва представители от 35 

животински вида, сред които 3 определени до род (Carassius, Lacerta и Apodemus), 

принадлежащи към 22 семейства включени в 11 разреда от класовете риби, влечуги, 

птици и бозайници (Табл. 1). Растителните компоненти установени в изследваните 

стомаси включват 12 вида, два от които определени до род (Cynodon и Quercus), 

принадлежащи към 7 семейства от 6 разреда, всички те обединени в клас двусемеделни 

(Табл. 2). Общият брой на животинските и растителните видове използвани за храна от 

чакала, заедно с битовите отпадъци установени в настоящото изследване е 48 
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хранителни обекта. Те бяха групирани в 12 хранителни категории (групи), използвани 

за целите на изследването. 

Таблица 1. Таксономична принадлежност на установените животински видове в храната на 

чакала. 

Animalia 

Вид Род Семейство Разред Клас 

Шаран - Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758 
Cyprinus 

Cyprinidae Cupriniformes Actinopterugii 

Неопределен Carassius 

Смок мишкар - Zamenis longissimus (Laurenti, 

1768) 
Zamenis Colubridae 

Squamata Reptilia 

Неопределен Lacerta Lacertidae 

Зеленоглава патица - Anas platyrhynchos 

Linnaeus, 1758 
Anas Anatidae Anseriformes 

Aves 

Яребица - Perdix perdix 

Linnaeus, 1758 
Perdix 

Phasinidae Galliformes 

Колхидски фазан - Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758 
Phasianus 

Домашна кокошка - Gallus gallus domesticus 

Linnaeus, 1758 
Gallus 

Домашна пуйка - Meleagris gallopavo 

domesticus 

Linnaeus, 1758 

Meleagris 

Горски бекас - Scolopax rusticola 

Linnaeus, 1758 
Scolopax Scolopicidae Charadriiformes 

Голям синигер - Parus major 

Linnaeus, 1758 
Parus Paridae 

Passeriformes 

Сойка - Garrulus glandarius 

Linnaeus, 1758 
Garrulus Corvidae 

Кос - Turdus merula 

Linnaeus, 1758 
Turdus Turdidae 

Неопределен Неопределен Неопределен 

Домашен заек - Oryctolagus cuniculus 

Linnaeus, 1758 
Oryctolagus 

Leporidae Lagomorpha 

Mammalia 
Див заек - Lepus europaeus 

Pallas, 1778 
Lepus 

Обикновен сънливец - Glis glis 

Linnaeus, 1766 
Glis Gliridae Rodentia 
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Полска мишка - Apodemus agrarius 

Pallas, 1771 Apodemus Muridae 

Горски мишки (неопределени) 

Обикновена полевка - Microtus arvalis 

Pallas, 1778 
Microtus Cricetidae 

Нутрия - Myocastor coypus 

Molina, 1782 
Myocastor Echimyidae 

Златист чакал - Canis aureus 

Linnaeus, 1758 
Canis 

Canidae 

Carnivora 

Куче - Canis lupus familiaris 

Linnaeus, 1758 

Червена лисица - Vulpes vulpes 

Linnaeus, 1758 
Vulpes 

Европейски язовец - Meles meles 

Linnaeus, 1758 
Meles Mustelidae 

Дива котка - Felis silvestris 

Schreber, 1777 
Felis Felidae 

Домашна котка - Felis catus 

Linnaeus, 1758 

Дива свиня - Sus scrofa 

Linnaeus, 1758 
Sus Suidae 

Artiodactyla 

Домашна свиня - Sus scrofa domesticus 

Erxleben, 1777 

Благороден елен - Cervus elaphus 

Linnaeus, 1758 
Cervus 

Cervidae 
Сърна - Capreolus capreolus 

Linnaeus, 1758 
Capreolus 

Домашна овца - Ovis aries 

Linnaeus, 1758 
Ovis 

Bovidae 
Домашна коза - Capra aegagrus hircus 

Linnaeus, 1758 
Capra 

Говедо - Bos taurus 

Linnaeus, 1758 
Bos 

Кон - Equus ferus caballus 

Linnaeus, 1758 
Equus Equidae Perissodactula 
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Таблица 2. Таксономична принадлежност на установените растителни видове в храната на чакала. 

Plantae 

Вид Род Семейство Разред Клас  

Зимна пшеница - 

Triticum aestivum 

Linnaeus, 1753 

Triticum 

Poaceae Poales 

Magnoliopsida 

Царевица - Zea mays 

Linnaeus, 1753 
Zea 

Неопределен Cynodon 

Рапица - Brassica napus 

Linnaeus, 1753 
Brassica Brassicaceae Brassicales 

Европейска винена лоза 

- Vitis vinifera 

Linnaeus, 1759 

Vitis Vitaceae Vitales 

Трънка - Prunus spinosa 

Linnaeus, 1753 
Prunus 

Rosaceae Rosales 

Бадем - Prunus dulcis 

 D. A. Webb, 1967 

Обикновен глог - 

Crataegus monogyna 

Jacq. 

Crataegus 

Обикновена шипка - 

Rosa canina 

Linnaeus, 1753 

Rosa 

Обикновен дрян - 

Cornus mas 

Linnaeus, 1753 

Cornus Cornaceae Cornales 

Обикновен орех - 

Juglans regia 

Linnaeus, 1753 

Juglans Juglandaceae 

Fagales 

Неопределен Quercus Fagaceae 

4.2. Изследване на установените категории в храната на чакала в трите района, 

през 2019-2020 г. и 2020-2021 г., по сравнителна честота на срещаемост и 

консумирана биомаса. 

Честотата на консумация на някои от основните хранителни категории, както и 

количеството на погълната биомаса от тях, променяха своите стойности в различните 
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местообитания и през двата последователни зимни сезона. Това бяха най-вече 

гризачите и домашните бозайници. Други, като дивите копитни, себеподобните и 

растителната храна обаче, запазваха своето съотношение между трите района, като и 

през двете години дивите копитни преобладаваха в Стара планина, а себеподобните и 

растителната храна – в Горнотракийската низина (Фиг. 13). 

 

  

  

Фигура 13. Сравнителна честота на срещаемост и погълната биомаса на основните групи 

храни за чакала в изследваните райони, през 2019-2020 г. и 2020-2021 г. 

 

Статистическата обработка на данните чрез Генерализирания Линеен Модел 

(GLM) за консумацията на петте основни хранителни категории доказва различия в 

трите изследвани района (Табл. 6).  
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Таблица 6. Резултати от GLM анализ за регионално сравнение на стойностите на RFO на 

основните хранителни категории за чакала през двата изследвани периода.  

Хранителна група 

Изчислен коефициент 

Стара планина/ 

Средна гора 

Стара планина/ 

Горнотракийска 

низина 

Средна гора/ 

Горнотракийска 

низина 

Растителност -14,3717* -18,6867* -4,3150 

Дребни гризачи 1,8750 0,6833 -1,1917 

Домашни бозайници -12,2100* -10,3850* 1,8250 

Диви копитни 19,8483* 27,2533* 7,4050 

Хищни бозайници -1,3300 -3,7917 -2,4617 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

 

За да се определи силата на това влияние, данните за сравнителната честота на 

срещаемост (RFO) бяха подложени на допълнителна статистическа обработка, чрез 

прилагане на хи-квадрат теста на Пиърсън и изчисляване на коефициента на Крамер за 

стойностите на RFO на основните категории в храната на чакала (Табл. 7).  

Таблица 7. Стойности на коефициентите Pearson Chi- Square и Cramer показващи влиянието на 

района върху срещаемостта на основните хранителни категории в храната на чакала през двата 

изследвани периода.  

Хранителна група 
Изчислен коефициент 

Pearson Chi- Square Cramer's V р 

Растителност 49,398a 0,338 0,000 

Дребни гризачи 1,446a 0,058 0,485 

Домашни бозайници 26,339a 0,247 0,000 

Диви копитни 33,660a 0,279 0,000 

Хищни бозайници 6,514a 0,123 0,038 

 

По отношение на гризачите не бяха установени статистически достоверни 

разлики в присъствието им в храната на вида в трите района. Следователно, района не 

може да се посочи като фактор, оказващ влияние върху честотата на консумация на 

този вид храна. За разлика от това, присъствието на растителността, домашните 

бозайници и дивите копитни в храната му беше повлияно от района. Този фактор 

оказва „умерено“ влияние върху консумацията на растителни компоненти от страна на 

чакала, със стойност на коефициента на Крамер – 0,338; p=0,000. За домашните 

бозайници и дивите копитни това влияние беше по-слабо (съответно 0,247; p=0,000 и 

0,279; p=0,000). Консумацията на хищни бозайници беше най-слабо, но също 
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достоверно повлияна от района (0,123; p=0,038). На същия статистически анализ бяха 

подложени и данните, групирани по години и месеци, за да бъде отчетено тяхното 

влияние. Получените резултати от Генерализирания Линеен Модел както и 

кофициентите на Пиърсън и Крамер за честотата на срещаемост на храните не показаха 

достоверни различия в рамките на настоящото изследване.  

 

4.2.1. Изменения в дела на гризачите в храната на чакала през двата изследвани 

периода в трите района. 

През първата година, гризачите преобладаваха в стомасите на чакали от Стара 

планина в сравнение с останалите райони, както по RFO, така и по отношение на TCB. 

През втория изследван период обаче, те бяха по-често консумирани и с по-голям 

процент от общата консумирана биомаса в низината. В Средна гора и през двата 

изследвани периода, консумацията на гризачите беше сравнително ниска и по двата 

показателя (Фиг. 13). Въпреки честото откриване на останки от този хранителен 

компонент в изследваните стомаси и в трите района прави впечатление, че и през двете 

години стойностите на погълнатата биомаса от тях са сравнително ниски. Добре 

известно е, че изобилието на тази хранителна категория в отделните хабитати може 

силно да варира. Поради тази причина не може да се посочи закономерност в 

консумацията ѝ в зависимост от района или месеца, както по RFO, така и по TCB.  

4.2.2. Изменения в дела на дивите копитни в храната на чакала през двата 

изследвани периода в трите района. 

За двата периода и по двата изследвани показателя, дивите копитни 

преобладаваха в Стара планина, а бяха най-малко в низината (Фиг. 13). През първата 

година потреблението на тази хранителна категория и по двата показателя беше най-

ниско в Горнотракийската низина. На тази територия то се различаваше в рамките на 

отделните месеци. През втората година потреблението на диви копитни там се покачи 

значително, като стойностите на RFO и TCB през трите изследвани месеца, бяха високи 

и сходни помежду си. И през двете години от изследването, консумацията на елементи 

от тази категория в Средна гора беше по-слаба, от тази в Стара планина и по-силна от 

тази в низината и по двата показателя.  
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4.2.3. Изменения в дела на домашните бозайници в храната на чакала през двата 

изследвани периода в трите района. 

През 2019-2020 г., домашните бозайници бяха консумирани най-често в Средна 

гора, докато през 2020-2021 г., тяхното потребление беше най-високо в низината както 

по RFO, така и по ТСВ. Консумацията им остава винаги най-ниска в района на Стара 

планина (Фиг. 13). С напредването на зимата в Стара планина, консумацията на 

домашни бозайници се свеждаше до нула, като вероятната причина за това е слабо 

развитото животновъдство в района.  

4.2.4. Изменения в дела на хищните бозайници в храната на чакала през двата 

изследвани периода в трите района. 

Консумирането на хищници, сред които и чакали, беше сравнително слабо през 

двете години и в трите района. През първата година потреблението на хищни 

бозайници преобладаваше в низината и по двата изследвани показателя, докато през 

втория период не бяха установени отчетливи различия в консумирането на тази 

хранителна група в изследваните райони (Фиг. 13).  

4.2.5. Изменения в дела на растителността в храната на чакала през двата 

изследвани периода в трите района. 

Растителността в изследваните стомаси преобладаваше и през двете години в 

Горнотракийската низина, като само стойностите на ТСВ бяха най-високи в Средна 

гора през втората година. Закономерно в Стара планина чакалът консумираше най-

малко растителност и по двата показателя (Фиг. 13). Разглеждано по месеци 

потреблението на тази хранителна група силно се променяше, без да се наблюдава 

някаква закономерност. Прави впечатление, че зелените части от пшеница и рапица в 

много случаи изпълваха стомасите, достигайки до 300-400 g, поради бързия растеж на 

посевите. В Стара планина и Средна гора консумираната растителна храна беше 

представена главно от горски плодове и трева, които не представляват такъв обилен 

ресурс, както есенниците в низината.  
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4.3. Изследване на общото вариране на установените хранителни категории в 

храната на чакала през двата изследвани периода в трите района. 

В Таблица 8 е посочен вариационният коефициент на RFO на основните 

категории в храната на чакала, общо за двата изследвани периода. От нея се вижда, че с 

най-нисък коефициент на вариация са гризачите (Vc = 26,23), като стойностите на RFO 

по месеци варират от 6,67% до 20%. 

 

Таблица 8. Вариационен коефициент на процента на срещаемост (RFO) на основните категории в 

храната на чакала през отделните месеци за двата изследвани периода в трите района. 

Хранителни категории n Mean Min Max SD Vc 

Растителност 18 26,55 12,50 42,22 8,85 33,33 

Дребни гризачи 18 14,49 6,67 20,00 3,80 26,23 

Дом. бозайници 18 9,71 0,00 19,57 7,05 72,61 

Диви копитни 18 20,44 2,08 42,86 12,82 62,72 

Хищни бозайници 18 6,73 0,00 14,58 3,67 54,53 

 

Може да се отбележи, че погълнатите гризачите бяха представени основно от 

видове от семействата Muridae и Cricetidae, които са широко разпространени. Те стоят 

в основата на трофичната верига на съобществата от дребни и средноразмерни 

хищници.  Вероятно на това се дължи слабото вариране на консумацията (Vc = 26,23), 

но постоянното им присъствие през двете изследвани години. Растителните елементи в 

храната бяха с по-голям вариационен коефициент на RFO (Vc = 33,33), като 

стойностите на същия показател по месеци варират от 12,5% до 42,22%.  

4.4. Изследване обхвата на хранителната ниша на чакала през двата изследвани 

периода в трите района. 

Обхватът на хранителната ниша и в изследваните райони варира от 0,4 до 0,56, 

което не предполага съществени различия в честотата на използване на отделните 

хранителни компоненти в трите района през двата изследвани периода (Табл. 9).  
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Таблица 9. Обхват на хранителната ниша (B) на чакала, в трите района на изследване, през 2019-

2020 г. и 2020-2021 г. 

 

 

Прави впечатление единствено по-тесния обхват на хранителната ниша в 

низината (B = 0,42 за сезон 2019-2020 г. и B = 0,4 за сезон 2020-2021 г.), което вероятно 

е свързано с по-честата срещаемост на компоненти като гризачи, растителност и хищни 

бозайници в храната на изследвания вид. 

 

4.5. Изследване на сходството между използваните хранителни компоненти в 

трите района за 2019-2020 г. и 2020-2021 г. 

Според изчисления индекс на Соренсен, най-голямо сходство в консумираните 

хранителни елементи и през двата периода на изследването беше отчетено между 

районите на Горнотракийската низина и Сърнена Средна гора. За първата година то 

беше 52%, а за втората – 63%. Между Средна гора и Стара планина припокриването на 

хранителните компоненти за чакала през двете последователни години беше съответно 

46% и 44%, а най-малък процент на сходство беше отчетен между низината и 

планинския район – 33% през първата и 36% през втората година. 

4.6. Изследване съотношението на растителна спрямо животинска храна, както и 

на жива плячка спрямо трупни отпадъци в храната на чакала през двата 

изследвани периода в трите района. 

Преценявайки храната на чакала като съотношение на погълната растителна към 

животинска биомаса беше установено, че в трите района то варира от 1/2,02 до 1/11,3. 

Наблюдават се различия в горепосоченото съотношение както по райони, така и по 

години. Те са по-отчетливи между отделните райони, като в Стара планина 

присъствието на растителната храна, значително отстъпва пред това на животинската. 

През 2020-2021 г. съотношението е 1/11,3. В низината и Средна гора делът на 

животинската храна е по-малък, в сравнение със Стара планина  

Район „B“ за 2019-2020 г. „В“ за 2020-2021 г. 

Горнотракийска низина 0,42 0,4 

Средна гора 0,56 0,46 

Стара планина 0,47 0,51 
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За преценяване на съотношението между жива и мъртва животинска храна по 

наше мнение по-голяма тежест има количеството на погълнатата биомаса, отколкото 

честотата на срещаемост на отделните компоненти. 

Съотношението жива плячка към трупни отпадъци в трите изследвани района 

варира от 1/6,59 за низината през 2020-2021 г. до 1/18,58 за Средна гора през същата 

година. През вторият изследван период, трупните отпадъци бележат ръст в храната на 

чакала в Средна гора и Стара планина. 

От изнесените до тук резултати става ясно, че чакалът консумира едри диви и 

домашни бозайници, както и хищни бозайници. В естествена природна среда, 

неповлияна от човешката дейност, такъв тип храна е труднодостъпна за изследвания 

вид. Многообразието от човешки дейности в антропогенно натоварена среда е довело 

до осигуряване на леснодостъпен и обилен, но неравномерно разпределен във времето 

и пространството хранителен ресурс. 

За да бъдем напълно убедени в това твърдение и с цел да коментираме 

произхода на основните хранителни компоненти, беше проведен и опит, който да 

отчете отношението на чакала към различни видове мърша. Резултатите от него 

допринесоха и за разкриване на мястото на вида в съобществата от мършоядни 

бозайници и птици в трите района, повлияни от различното антропогенно въздействие. 

 

4.7. Изследване отношението на чакала към трупни отпадъци в райони с различно 

антропогенно влияние. 

За да бъде изследвано отношението на чакала към мърша от различен произход  

е редно да бъде описано и съобществото (гилдията) от мършояди – негови конкуренти. 

В рамките на това съобщество от коменсали се проявяват различни взаимоотношения 

на пряка, непряка конкуренция и в малка степен – на симбиоза. 

Отношението на златистия чакал към три вида мърша заложена в трите 

изследвани района, беше изследвано при опитна постановка, подробно описана в 3. 

Материал и методи. Резултатите показаха, че съобществото от мършояди през първия 

зимен период в трите изследвани района, включваше 15 вида гръбначни животни, от 

които 8 вида птици и 7 вида бозайници. Видовият състав през втория зимен сезон 
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включваше 16 вида гръбначни животни, представени от 9 вида птици и 7 вида 

бозайници.  

Въпреки известните различия във видовия състав през двата периода на 

изследването, присъствието на златистия чакал беше отчетено около всички видове 

мърша и в трите изследвани района. Резултатът е показателен за неговото положително 

отношение към този хранителен ресурс.  

Бяха наблюдавани известни различия в състава на съобществата от мършояди в 

трите изследвани района. Най-малобройното от тях беше това в Стара планина, 

състоящо се от един вид птица и 7 вида бозайници през първата година: сойка, куче, 

златист чакал, червена лисица, дива котка, европейски язовец, бялка и дива свиня, и 

съответно – 3 вида птици, и 5 вида бозайници през втората година: обикновен мишелов, 

сойка, голям синигер, дива котка, бялка, червена лисица, европейски язовец и златист 

чакал. 

Гилдията на мършоядите в хълмистия район на Сърнена Средна гора през 

първия период беше представена от 3 вида птици и 7 вида бозайници: обикновен 

мишелов, сойка, гарван, златист чакал, червена лисица, куче, дива котка, бялка, 

европейски язовец и дива свиня, като в почти всички случаи чакалът беше сред първите 

бозайници открили примамката. През следващия изследван период в района бяха 

установени почти същите видове птици и бозайници, като прави впечатление 

присъствието на свраката и големия синигер и отсъствието на гарвана и дивата свиня. 

В Тракийската низина и през двете години на изследването бяха засечени най-

много видове, като принос за това имаше птичият свят. Примамките в този район бяха 

посетени от 8 вида птици и 6 вида бозайници през първата година и 7 вида птици, и 8 

вида бозайници през втората, което представлява почти целия установен видов състав 

от бозайници и птици, привлечени от стръвта.  

Критерият „брой посетени примамки“ също е показателен за значението на 

мършата като хранителен ресурс за отделните видове. Измежду привлечените 

бозайници чакалът е рекордьор по този критерий, като неговото присъствие беше 

отчетено на 22 от 27-те места с поставена примамка през първия зимен сезон и на 23 

места – през втория.  Най-многократно беше посещавана мършата от дива свиня. Освен 

това, при този вид примамка, чакалите най-бързо преодоляваха подозрението си и 
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започваха да се хранят от нея почти веднага след откриването ѝ (Фиг. 24). Това 

навежда на мисълта, че дивата свиня е най-привлекателна за чакала, като лесно усвоима 

и естествена храна за него.  

 

Фигура 24. Златисти чакали, привлечени от примамка – кожа от дива свиня в района на 

Средна гора. 

Чрез заснемането с фотокапани беше определена и денонощната активност на 

привлечените от мършата чакали, за всеки от трите района на изследване. Това имаше 

за цел да разкрие евентуални различия в хранителното поведение на изследвания вид, 

повлияни от различната степен на антропогенно присъствие.  

Резултатите показаха, че чакалът проявява сходна активност около заложените 

примамки в Горнотракийската низина и Стара планина, с изразени пикове в ранните 

сутрешни часове и привечер (Фиг. 25). В низината най-висока активност беше отчетена 

между 20:00 и 22:00 часа, докато в Стара планина, чакалите посещаваха мършата най- 

често между 04:00 и 08:00 часа. В района на Средна гора за разлика от останалите два 

района, активността между 20:00 и 08:00 часа (след здрач и преди зазоряване) беше 

сравнително интензивна, но равномерно разпределена във времето. 
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Фигура 25. Денонощна активност на златистия чакал в %, около изкуствено заложени 

примамки с храна в трите района на изследване. 

 

5. Обсъждане 

Резултатите от направените таксации според ловностопанските планове на 

трите района, от добитите стомаси за настоящото изследване, от залаганите 

фотокапани и от преките наблюдения показват, че и в трите избрани района на 

изследване числеността на чакала е висока. Потвърждават се мненията на Батхиев 

(2020), Macdonald (1979), Amroun et al. (2006), Salek et al. (2014) и Devarajan (2015), 

които определят изследвания вид като опортюнист в избора на местообитание. 

Започвайки своето разпространение през 70-те години на миналия век от Странджа 

(Markov, 2012), той се е заселил в откритите полски райони на Южна България, 

включително и в тези със силно развито земеделие. Важно условие за това е било 

наличието на убежища от гъста храстова растителност и/или малки горички. Този 

модел на разпространение се потвърждава от Giannatos (2004), Ditchkoff et al. (2006), 

Gehrt et al. (2010), Panzacchi et al. (2010), Salek et al. (2014), Hatlauf et al. (2016), Lal 

et al. (2016) и Kebede (2017). В изследвания от нас планински район присъствието на 

чакала също е осезаемо, като се наблюдава избягването на високата надморска 

височина, отбелязано и в други части от ареала му (Яровенко и кол., 2014; Dal, 1954; 

Dinnik, 1914; Moehlman & Hayssen, 2018). Въпреки това, съществуват случаи на 
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регистрирани чакали на голяма надморска височина (3700 m н. в. по Jhala & 

Moehlman, 2004). Присъствието на вида в различен тип местообитания и на различна 

надморска височина е възможно при наличието на достатъчно укрития и хранителни 

ресурси.  

5.1. Разнообразие на компонентите в храната на чакала. 

Като резултат от настоящото изследване бяха установени общо 48 хранителни 

обекта. Техният брой обаче, зависи от наличието на потенциални жертви или други 

ресурси в съответния хабитат. В различните части от ареала на изследвания вид 

техният брой варира, като освен от горепосочените фактори, той зависи и от броя на 

пробите, сезона и мащабността на изследването. Така например в Добруджа и 

Горнотракийската низина, Vlasseva et al. (2017) установяват 22 обекта в храната на 

чакала. В Сърбия, Penezic & Cirovic (2015а) установяват 15 компонента, в Пакистан 

Nadeem et al. (2012) – 17 хранителни обекта, докато техният брой установен от 

Mahmood et al. (2013), отново в същата страна е 27. В национален парк „Ван Вихар“ в 

Индия основните компоненти, с които се храни чакала са 10 (Prerna et al., 2015), а 

Тарянников (1974) открива над 70 вида жертви, проучвайки материал събиран в 

продължение на 10 години. Същият автор посочва и сезонни различия в броя на 

хранителните обекти, с които се храни изследваният вид, като най-голям е бил техният 

брой през лятото (с 40-50 вида повече от пролетта), а най-малък – през зимата (10-15 

вида). Може да се заключи, че броят на установените компоненти използвани за храна 

от чакала силно варира според типа на местообитанието и е функция на годишните, 

сезонните и други промени в околната среда. Резултатите от нашето изследване също 

показаха различия в броя на установените категории от хранителни компоненти по 

райони. В низината бяха отчетени всички групи храни установени през двата периода 

на изследването и в трите хабитата. В Средна гора липсваше нутрията, а в района на 

Стара планина не бяха регистрирани случаи на риба, нутрия и влечуги като елементи 

от храната на чакала.  

5.2. Значението на основните групи храни за чакала.  

Измежду 12-те хранителни категории установени в нашето изследване, се 

открояват 5 с най-висока честота на срещаемост. Това бяха растителност, дребни 

гризачи, домашни бозайници, диви копитни и хищни бозайници. Те се посочват като 
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основни и от редица автори, посветили своите изследвания на храната на чакала в 

различните части от ареала му.  

Домашните бозайници се очертават като храна с голямо значение за вида в 

райони с развито животновъдство. Нашите резултати относно важността на този 

хранителен ресурс са в синхрон с изследвания, както в България (Райчев, 2002; 

Raichev et al., 2013; Tsunoda et al., 2017), така и в останалите държави, върху които се 

разпростира обширния му ареал. В Сърбия Cirovic et al. (2014), Penezic & Cirovic 

(2015а) и Cirovic et al. (2016) също посочват мършата от домашни животни като 

предпочитана от него храна. Подобни резултати са получени още за Гърция и някои от 

прилежащите ѝ острови (Lanszki et al., 2009; Giannatos et al., 2010; Lanszki et al., 

2010), както и за Унгария (Lanszki et al., 2006; Skrivanko et al., 2013). Мършата от 

домашни животни е главна част от храната на чакала и в някои части на Азия: за 

Израел (Yom-Tov et al., 1995; Borkowski et al., 2010), за Пакистан (Nadeem et al., 

2012; Mahmood et al., 2013; Akrim et al., 2019), за Индия (Aiyadurai & Jhala, 2006; 

Alam et al., 2015; Yunman et al., 2015). Не са редки случаите, в които се съобщава и за 

директно хищничество от страна на изследвания вид върху домашните животни 

(Кашкаров, 1931; Гвоздев, 1989; Бобров, 2015; Genov & Wassilev, 1989; Brooks et 

al., 1993; Yom-Tov et al., 1995; Stenin, 2007; Simeneh, 2010; Szabo et al., 2010; 

Markov, 2012; Fanin et al., 2018). Склонността на чакала да образува групи от няколко 

индивида, които успешно ловуват по-едра плячка често го поставя в конфликт с 

човека, поради щетите върху селскостопанските животни и ловните видове. В много 

случаи той бива посочван като вид, който играе негативна роля върху приплодите на 

едрия дивеч и младите домашни животни (Lapmprecht, 1977; Admasu et al., 2004; 

Markov, 2012).  

Настоящото и редица други изследвания на хранителния спектър на чакала 

показват, че в много части от неговия ареал главен компонент от храната му 

представлява мършата не само от домашни, а и от диви животни. Този хранителен 

обект става част от неговото меню най-вече вследствие на лов и пътни инциденти. В 

райони с висока численост на едър дивеч мършата от диви копитни представлява 

обилен хранителен ресурс за чакала, а за България се явява и като основен (Raichev, 

2003; Raichev et al., 2013; Vlasseva et al., 2017). Това се потвърждава и от немалкото 
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проучвания на Балканския полуостров и други европейски страни. Такива са 

изследванията на Lanszki et al. (2010) за Гърция, Lanszki et al. (2006), Skrivanko et al. 

(2013), Lanszki et al. (2015), Lanszki et al. (2018), за Унгария, Cirovic et al. (2006) и 

Cirovic et al. (2016) за Сърбия, както и на Skrivanko et al. (2013) за Хърватия. В 

Различните части на Азия същият хранителен ресурс отново е определян като основен 

за изследвания вид (Amroun et al., 2006; Prerna et al., 2015). 

Въпреки че златистият чакал обитаващ Африка наскоро беше определен от 

генетиците като отделен вид (Koepfli et al., 2015) и наречен Африкански златист вълк 

(C. anthus), върху неговата екология продължава да се работи като върху златист чакал. 

Хранителните му навици са същите като на Canis aureus Linnaeus, 1758. В тази част от 

ареала на вида някои автори посочват, че той консумира основно мърша от диви и 

домашни животни, както и битови отпадъци (Van Lawick & Van Lawick-Goodal, 1970; 

Poole, 1985; Amroun et al., 2006; Temu et al., 2016; Hayward et al., 2017). Поради 

спецификата на африканската фауна, някои от по-дребните антилопи като газела на 

Томсън (E. thomsonii), често стават жертви на ловуващите групи от чакали, заемайки 

главно място в храната на вида (Lapmprecht, 1977; Poole, 1985; Admasu et al., 2004).  

Според заложения критерий описан в 4. Материал и методи, бяха установени и 

други основни хранителни категории: дребни гризачи, растителност и хищни 

бозайници. От направената литературна справка става ясно, че те също заемат важно 

място в изхранването на вида, както в Европа, така и в Азия и Африка. За гризачите 

това се потвърждава от изследванията на Атанасов (1952), Markov & Lanszki (2012), 

Vlasseva et al. (2017) за България, докато Шербина, (1979), Poole (1985), Mukherjee et 

al. (2004), Lanszki et al. (2006), Jaeger et al. (2007), Lanszki & Heltai (2010), Lanszki et 

al. (2010), Simeneh (2010) и Majumder et al. (2011) посочват гризачите като основна 

част от храната на вида в други части от ареала му: Русия, Индия, части от 

Африканския континент, Унгария, Бангладеш и Ивицата Газа. Lange et al. (2021) също 

поставят дребните бозайници на главно място в храната на чакала в Югозападна 

Европа. Дребните гризачи стоят в основата на трофичната мрежа, в която вземат 

участие дребни и средноразмерни хищници. Преобладаването на гризачи предимно от 

родовете Microtus и Apodemus в храната на чакала, установено от Lanszki et al. (2006), 

Markov & Lanszki (2012), както и от настоящото изследване, доказват полезността на 
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вида в борбата с вредителите в растениевъдството и горското стопанство (Атанасов, 

1952; Jaeger et al., 2007; Skrivanko et al., 2013; Lange et al., 2021). 

Както в нашата страна, така и в останалите части от ареала му, златистият чакал 

е добре познат като вид, който не избягва растителната храна и тя често е описвана като 

един от основните компоненти, с които се храни: за Пакистан (Nadeem et al., 2012), за 

Индия (Prerna et al., 2015), за Нигерия и части от Източна Африка (McShane et al., 

1984; Kebede, 2017). В настоящото проучване групата на хранителни компоненти от 

растителен произход, беше представена главно от есенни горски плодове, различни 

части на зърнени култури, треви и грозде, като те бяха специфични за всеки от трите 

района на изследване. Други автори също посочват, че храната от растителен произход 

е неизменна част от менюто на чакала, но тя не играе първостепенна роля за 

изхранването му (Тарянников, 1974; Шербина, 1979; Amroun et al., 2006; Lanszki et 

al., 2006; Giannatos et al., 2010; Lanszki et al., 2010; Radovic & Kovacic, 2010; 

Simeneh, 2010; Markov & Lanszki, 2012; Mahmood et al., 2013; Cirovic et al., 2014; 

Lanszki et al., 2015; Khan et al., 2017; Vlasseva et al., 2017). На тази база в някои части 

на Азия, чакалът често влиза в конфликт с хората, поради склонността да се храни с 

култивирани растителни видове. В райони където числеността му е висока, той нанася 

значителни щети върху насажденията от дини, пъпеши, захарна тръстика, царевица и 

зеленчуци (Акрамов & Бедринцев, 1965; Poche et al., 1987; Brooks et al., 1993; Poche 

et al., 2009).   

Добре известно е, че през зимните месеци в нашата страна, когато храната е 

оскъдна, чакалът често прибягва към хранене с трупове или останки от други хищници, 

като лисица, чакал, куче, язовец, дива и домашна котка (Atanasov, 1953; Genov & 

Wassilev, 1989; Stoyanov, 2012; Raichev et al., 2013; Tsunoda et al., 2017; Vlasseva et 

al., 2017). Това беше потвърдено и от настоящото изследване, като и в трите района 

през двата зимни периода, този хранителен ресурс заемаше важно място в храната му. 

Откритите в изследваните стомаси останки от диви и домашни хищници до голяма 

степен могат да бъдат обяснени с мършоядство (Giannatos, 2004). Това се доказва и от 

допълнително проведеното изследване със заложена примамка – труп на чакал. Не е 

изключена вероятността и за директно хищничество в случаи дребни животни като 

млади лисици (Bhattacharya & Heltai, 2020). В някои части на ареала му (Дагестан) 
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чакалът активно ловува сравнително дребната лисица корсак (Плакса и кол., 2013), a в 

Африка, златисти чакали са наблюдавани да убиват малките на черногърбия чакал 

(Kebede, 2017).  

5.3. Значение на второстепенните храни за чакала. 

Наличието на част от хранителните ресурси има сезонен или друг времеви 

характер. Насекомната храна е достъпна за хищниците през топлите месеци на 

годината. Битовите отпадъци могат да бъдат депозирани в природата в различна степен, 

в зависимост от спецификата в бита на местното население. Наличието на плодове и 

зелени части на растенията също е обусловено от сезона. 

Когато се проучва храната на средноразмерните хищници, не бива да се 

пропуска и значението на насекомите. На много места те присъстват в храната на 

лисицата (Coman, 1973; Basuony et al., 2005; Toyran et al., 2009) и бялката (Martinoli 

& Preatoni 1995; Пеева, 2016) с висока честота, но с ниско значение като източник на 

протеин. В този смисъл, насекомите се явяват допълваща, алтернативна храна за 

хищниците. Въпреки това, не са редки и случаите, в които насекоми и безгръбначни 

представляват доминираща храна за чакала (McShane et al., 1984; Amroun et al., 2006; 

Temu et al., 2008; Kebede, 2017). Тяхната консумация силно варира и установяването ѝ 

зависи от периода, в който е проведено изследването. Пробонабирането за настоящото 

проучване беше извършено в двата зимни сезона на 2019-2020 г. и 2020-2021 г., което 

обяснява факта, че не бяха открити следи от насекоми и безгръбначни в изследваните 

стомаси.  

Както изследванията на Lanszki & Heltai (2002), Lanszki et al. (2006), Giannatos 

et al. (2010), Lanszki et al. (2010), Radovic & Kovacic (2010), Markov & Lanszki (2012), 

Cirovic et al. (2014), Khan et al. (2017) и Lange et al. (2021), проведени в Унгария, 

Гърция, Хърватия, България, Сърбия, Румъния и Индия, така и резултатите от нашето 

изследване доказват разнообразието на хранителния спектър на чакала. Наличието на 

риба, влечуги, птици (водоплаващи, кокошоподобни, пойни), зайци, нутрии, сънливци 

и домашни котки (Табл. 1.) доказва, че той се храни с всичко, което може да улови и 

победи (Hollely, 2018). Ролята на тези храни като надежден ресурс за него обаче, е 

несъществена. 
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5.4. Произход на основните групи храни за чакала. 

Типът на местообитанието се откроява като един от основните фактори, 

определящи хранителното поведение на изследвания вид (Wiens, 1976; Morrison et al., 

1998; Gough & Rushton, 2000). Добре известно е, че чакалът е силно приспособим 

хищник, обитаващ голямо разнообразие от хабитати (Devarajan, 2015; Батхиев, 2020). 

Подбраните райони за изследването до голяма степен обхващат разнообразието от 

местообитания в нашата страна, което предполага силно вариране сред консумираните 

компоненти в Горнотракийската низина, Средна гора и Стара планина, доказано в 5. 

Резултати (Табл. 6 и Табл. 7). Става ясно, че консумацията на категориите: 

растителност, домашни бозайници, диви копитни и хищни бозайници е обусловена от 

специфичните особености на хабитатите в трите изследвани района, една от които е 

силата на антропогенното въздействие. Това обаче не изключва влияние и върху 

останалите хранителни компоненти.  

Условията, които предоставя района са най-силният но не и единственият 

фактор, който повлиява хранителните предпочитания на чакала. През годините те се 

променят в една или друга степен. Установено беше, че различията в хранителните 

предпочитания на чакала по райони не бяха еднозначни през двете изследвани години, 

но само многогодишни изследвания могат да очертаят трайни тенденнци в тази посока. 

Така например, гризачите и домашните бозайници заемаха различно място в 

класацията на хранителните компоненти по значение в отделните райони през двата 

изследвани периода. Става ясно, че гризачите се явяват естествена храна за чакала, а 

нивото на консумацията им е функция на тяхното изобилие. През 2020-2021 г. подобно 

на много други агрорегиони (Тарянников, 1974; Jaeger et al., 2007; Lanszki & Heltai, 

2010; Raichev et al., 2013; Vlasseva et al., 2017), в Тракийската низина те се откроиха 

като хранителен ресурс с първостепенно значение за изследвания вид. В неповлияна от 

човека природна среда, гризачите също са основна храна за чакала (Mukherjee et al., 

2004; Jaeger et al., 2007). 

Развитото животновъдство в Средна гора и Горнотракийската низина е 

предпоставка за доминиращото положение на отпадъците от селскостопански животни 

сред хранителните компоненти на чакала. Достъпността на домашни животни, като 

хранителен източник за него, е най-тясно свързана с човешката дейност в изследваните 
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райони. Екстензивното животновъдство в малките населени места е представено от 

лични стопанства с малък брой животни (говеда, овце, кози, свине и др.), които се 

отглеждат за собствено ползване. Изследваните периоди съвпадат с времето за добив на 

месо в частния сектор, което традиционно се случва в студените месеци на годината. 

Около малките населени места, често се откриват незаконни сметища, където заедно с 

битовите отпадъци, обикновено биват изхвърляни и кланични останки от 

селскостопански животни (вътрешности, кожи, кости) и трупове на загинали такива. 

Това се случва по-често през месеците декември и януари в сравнение с месец 

февруари (лични наблюдения). Също така, умрелите животни по време на паша, често 

биват изоставяни в природата. По този начин се създава един непостоянен във времето 

и пространството, но лесно достъпен хранителен ресурс за месоядните животни.  

Консумацията на диви копитни, хищни бозайници и растителност запазваше 

съотношението си между трите района и през двата периода на изследване, както е 

посочено в 5. Резултати. Така както дребните гризачите, те също представляват 

естествен (природен) източник на храна. Почти пълното отсъствие на домашни 

животни в Стара планина допринася за доминирането на дивите копитни в храната на 

чакала над всички останали компоненти там, подобно на много други райони в рамките 

на ареала на вида (Genov & Vasilev, 1991; Stenin, 2007; Raichev et al., 2013; Skrivanko 

et al., 2013; Lanszki et al., 2015; Bhattacharya et al., 2018). 

Дивите копитни, открити в изследваните стомаси от чакали бяха представени 

главно от дива свиня и по-рядко от сърна и благороден елен. Произходът на дивата 

свиня в изследваните стомаси, може да бъде следствие от ловната дейност, при която в 

природата биват оставяни кожи, кости и вътрешности от отстреляните животни. 

Отстрелът по време на лов зависи от много фактори, поради което резултатността на 

ловния излет е непостоянна. Освен това, понякога след приключване на лова, в 

природата остават ранени, или отстреляни, но неоткрити индивиди. Всичко това е 

предпоставка за неритмичност в субсидирането с този хранителен ресурс. Засилената 

смъртност на диви свине през зимата на 2020-2021 г., вследствие на АЧС може да се 

разглежда като една от вероятните причини за повишената им консумация в низината. 

Ние считаме, че техните трупове или останки са били сравнително постоянен 

хранителен ресурс, който е завишил потреблението на показателя „диви копитни“ в 
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низината и през трите месеца. Потреблението на същата хранителна категория в Средна 

гора и Стара планина, където по време на изследвания период се практикува групов лов 

на диви свине, е по-високо от това в низината. Там на практика не се осъществява такъв 

лов. Може да се предположи, че остатъците получени при транжирането на 

отстреляните свине представляват постоянен хранителен ресурс в Средна гора и Стара 

планина по време на изследвания период. Поради приключването на груповия лов на 

този вид дивеч през януари, в последния месец от изследването (февруари), в Средна 

гора и Стара планина се наблюдава по-слаба консумация в сравнение с предходните 

два месеца (Фиг. 15 и Фиг. 16).  

Въпреки, че сърната и благородният елен не са обекти на масовия ловен спорт, 

който се извършва в териториите на настоящото проучване, останки от тях често 

присъстваха в изследваните стомаси. Произходът им може да бъде обяснен с 

нелегалния отстрел, а понякога и с пътни инциденти. Вероятността за директно 

хищничество от страна на чакала към дивите копитни бозайници считаме за нищожна, 

тъй като през зимата приплодите им са достатъчно израснали, за да не се превърнат в 

негова плячка.  

През първия изследван период, консумацията на хищници беше най-висока в 

Горнотракийската низина, в сравнение с останалите два района. През втория период от 

изследването обаче, потреблението им в трите района беше сходно. Това е още едно 

доказателство, че значението на отделните компоненти в хранителния спектър на 

чакала може да се променя и по години. Откритите остатъци от чакал, лисица и язовец 

в изследваните стомаси, могат да бъдат обяснени с консумирането на отстреляни и 

оставени хищници в природата, както и вследствие на пътни инциденти. Останките от 

куче, дива и домашна котка, могат да бъдат обяснени главно с пътните инциденти. 

Горепосочените фактори действат с различна сила в трите изследвани района, като 

ловът и пътните инциденти са основните причини за по-високата смъртност на 

средноразмерните хищници в равнинния район, в сравнение с останалите два. Ние 

считаме, че именно това е причината, хищните бозайници и през двата изследвани 

периода да бъдат консумирани най-много в Горнотракийската низина и най-малко в 

Стара планина. Успеваемостта при лова на хищници (основно лисица и чакал, скитащи 

кучета и по-рядко язовец), подобно на лова на диви свине, също е с променлив 
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характер. Факторът „пътни инциденти” засяга достъпността както на дивите хищници, 

така и на скитащите кучета и котки, като потенциален хранителен ресурс за чакала. 

Може да се обобщи, че появата на компоненти от тази категория в храната му, става на 

случаен принцип, без изразена ритмичност.  

Преобладаването на растителната храна в низината по честота на срещаемост, 

както и в Средна гора през втората година по погълната биомаса, доказва събирателния 

характер на хранителното поведение на чакала. На тази база, той ефективно 

оползотворява част от зърнените култури и горските плодове. Това негово поведение 

потвърждава схващането, че чакалът е всеяден вид (Poche et al., 2009; Lange et al., 

2021). Под една или друга форма, растителната храна присъства и в трите изследвани 

района и е лесно достъпна за него. През зимата в равнинния район, най-изобилната и 

леснодостъпна растителност представлява зелените части на подрастващите зърнени и 

маслодайни култури. Друг обилен и достъпен растителен ресурс е зърното от царевица 

и пшеница, насипано в големи количества около рибарниците, с цел подхранване на 

рибата. В Средна гора достъпът до царевично и пшенично зърно се осигурява чрез 

хранилките за подхранване на едър дивеч. Опадалите зърна от грозде, за дълго време се 

запазват върху почвата, както в низината, така и в Средна гора (Пеева, 2016). Те също 

се оказват привлекателни за чакала, като хранителен ресурс. Най-много плодове от 

шипка и трънка, бяха установени в района на Сърнена средна гора, което свидетелства 

за факта, че горските плодове са надежден хранителен ресурс за изследвания вид. 

Орехи, дренки и бадеми присъстваха в храната на чакала и в трите местообитания. В 

Стара планина, растителността беше представена почти изцяло от горски плодове, като 

най-осезаемо беше присъствието на дъбов жълъд и орехови ядки. Тази група може да 

бъде определена като постоянен хранителен източник, заместващ животинската храна, 

чието изобилие в много случаи е непостоянно. Може да се предположи, че тя е 

компенсиращ ресурс, заместваща липсата на някои от останалите хранителни елементи. 

Компонентите от хранителния спектър на чакала могат да бъдат класифицирани 

като изцяло антропогенни (битови отпадъци) и такива, повлияни до голяма степен от 

човека, като голяма част от растителността, мършата от домашни животни и в по-малка 

степен тази от диви копитни хищни бозайници. Изобилието от гризачи в 

обработваемите земи, също би могло да се обвърже с човешката дейност. 
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Растениевъдството в Горнотракийската низина и Средна гора до голяма степен е 

насочено към отглеждане на зърнени и маслодайни култури, което влияе положително 

върху тяхната численост. Повечето от установените второстепенни храни също са 

повлияни от стопанската дейност на човека (риба, дребен дивеч, представен от див 

заек, нутрия и някои ловни птици). Може да се заключи, че почти всички различия в 

хранителния спектър на чакала, установени в изследваните райони, зависят от степента 

на антропогенно натоварване в тях.  

От наличната литература, става ясно, че в Сърбия, Унгария, Хърватия, Пакистан 

и Русия, в менюто на чакала са установени явни сезонни различия, както във видовия 

състав на жертвите, така и в ловното му поведение (Тарянников, 1974; Lanszki et al., 

2006; Mahmood et al., 2013; Skrivanko et al., 2013; Lanszki et al., 2015; Penezic & 

Cirovic, 2015а; Penezic & Cirovic, 2015b). 

Сезонът влияе върху избора на плячка, чрез различията в нейното изобилие и 

достъпност. Някои от хранителните компоненти, като безгръбначни, растителност, 

гризачи и мърша, променят своето значение за чакала през различните сезони 

(Тарянников, 1974). Въпреки краткия период за провеждане на настоящото проучване, 

месеците също могат да бъдат отбелязани като фактор, влияещ върху храната на 

изследвания вид. Това вероятно се дължи на силната промяна в метеорологичните 

условия с напредването на зимата, което води до намаляване на изобилието на някои от 

установените групи храни като гризачи, плодове и влечуги. 

5.5. Вариране на компонентите от хранителния спектър на чакала. 

Ако се приеме, че антропогенният фактор е определящ за наличието и 

достъпността на голяма част от хранителните компоненти, то може да се предположи, 

че тяхната консумация варира в отделните райони. Тяхното пространствено и времево 

разпределение в околната среда е непостоянно (временни сметища, случайно 

изхвърляне на мъртви селскостопански животни, пътни инциденти и т.н.), тоест 

появата им има непредвидим характер. Завишените вариационни коефициенти на 

дивите копитни, домашните бозайници и хищните бозайници, в сравнение с останалите 

две основни категории храни (Табл. 8), са в подкрепа на това твърдение. Нивото на 

консумация на растителната храна и гризачите бележи сравнително постоянство и в 

трите изследвани района. Те представляват „минимума” хранителен ресурс, 
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осигуряващ присъствието на чакала. Така например на някои места гризачите 

осигуряват 45% от дневната му енергийна нужда (Mukherjee et al., 2004). Дребните 

бозайници и растителната храна се консумират от чакала целогодишно и с висока 

честота на срещаемост на много места в Азия (Mukherjee et al., 2004; Jaeger et al., 

2007) и Европа (Lanszki et al., 2010; Lanszki & Heltai, 2010; Markov & Lanszki, 2012). 

За отглеждането на своите малки, чакалите в Хърватия разчитат до голяма степен на 

гризачите, като най-пълноценна храна (Skrivanko et al., 2013). Въпреки 

непостоянството в тяхните поява и изобилие, източниците на храна с антропогенен 

произход имат важно значение за увеличаването числеността на вида (Borkowski et al., 

2010; Szabo et al., 2010; Hollely, 2018). 

5.6. Обхват на хранителната ниша на чакала и сходство в използваните 

компоненти в различните райони. 

Обхватът на хранителната ниша на чакала в Сърнена Средна гора и Стара 

планина е с по-високи стойности, спрямо низината, което вероятно е резултат на по-

слабите му предпочитания към конкретни хранителни компоненти в първите два 

района. Считаме, че това е проява на генерализъм в хранителното поведение на 

изследвания вид. Голямото разнообразие от хранителни ресурси в равнинния район 

предоставя на вида възможност да концентрира своето внимание върху тези, които са 

лесно достъпни и с голяма енергийна стойност.  

В настоящото проучване особеностите на подбраните хабитати рефлектират 

върху състава на използваните от чакала хранителни компоненти. Съдейки по индекса 

на Соренсен, хранителните условията при които живее изследвания вид са по-близки 

между Стара планина и Средна гора, отколкото между Стара планина и 

Горнотракийската низина.  

5.7. Съотношение между консумираната от чакала животинска и растителна 

храна, както жива плячка и трупни отпадъци в различните райони.  

Въпреки откритите единични случаи на стомаси, изпълнени само с рапица или 

пшеница, основният източник на белтъчини за вида остава месната храна. 

Консумацията на растителност в низината винаги превъзхожда тази в Стара планина, 

като изпълнени стомаси със свежа растителна маса се наблюдаваха най-често през 

февруари, в период на оскъдица на животинска храна и бурно развитие на есенниците.  
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Въпросът за активното хищническо поведение на даден животински вид винаги 

е предизвиквал противоречиви мнения. По отношение на всеки хранителен обект 

възниква спор, дали той е бил уловен като жива плячка, или е бил открит и консумиран 

под формата на мърша. В повечето случаи, както и в настоящото изследване, може да 

се приеме, че няма как едри селскостопански и диви бозайници да бъдат жертва на 

активно хищничество от страна на изследвания вид. В редки случаи, чакали или лисици 

нападат домашни птици основно през лятото, когато отглеждат своето поколение. 

Поради факта, че в районите на нашето изследване няма информация за набези от 

страна на чакала върху селскостопанските птици през зимата, може да се приеме че 

техните остатъци, открити в изследваните стомаси са погълнати под формата на 

отпадък. Установените в изследването видове диви птици: кос, сойка, синигери и др., 

определено не представляват интерес за него като значима плячка. По отношение на 

кокошоподобните и гъскоподобните, открити в изследваните стомаси, въпросът за 

начина на тяхната консумация също е спорен. В действителност някои от тях могат да 

бъдат издебнати и уловени от чакала през зимните месеци, но по наше мнение, 

преобладаващата част от тях са консумирани вследствие на лова и пътните инциденти. 

Дивият заек също представлява труден обект за преследване и улавяне от страна на 

изследвания вид. Вероятните причини за присъствието му сред хранителните 

компоненти, са подобни на описаните по-горе. 

5.8. Значение на трупните животински отпадъци, предоставени от човека, като 

хранителен източник за чакала. 

Въпреки, че златистият чакал е отнесен към категорията „средноразмерен 

хищник”, той е почти два пъти по-едър от лисицата и дивата котка и няколко пъти по-

едър от бялката и златката. Като по-южен вид, натрупването на мазнини преди 

настъпването на зимата е от съществено значение за неговото оцеляване. Периодът от 

разселването на младите до зимата, е този в който чакалът се храни най-интензивно. В 

сравнение с останалите хищници, той се нуждае от по-големи количества храна, като 

например мърша. Меките тъкани, както и костите на животинските трупове съдържат 

много енергия и хранителни вещества, които впоследствие по един или друг начин се 

включват в кръговрата на екосистемата, което е важно за нейното функциониране 

(Moore et al., 2004; Parmenter & MacMahon, 2009; Barton et al., 2013). Почти всички 
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месоядни бозайници са и мършоядни, а средноразмерните хищници често прибягват 

към хранене с мърша и битови отпадъци, което обогатява хранителния им спектър 

(Prugh et al., 2009). При откриване на такава храна те се възползват от нея, 

преминавайки от активно хищничество към мършоядство (Moleon et al., 2014). След 

като открие мъртво животно или останки от такова, хищникът трябва ефикасно да 

оползотвори бързо разлагащия се труп, за да преодолее токсините от 

микроорганизмите, както и да се справи с конкуренцията (Ruxton et al., 2014). 

Храненето с мърша дава предимство на дивите месоядни, тъй като труповете на едрите 

животни са богат източник на хранителни вещества, а при консумиране такъв тип храна 

отсъства рискът от контраатака на плячката (Wilson & Wolkovich, 2011). В 

антропогенно повлияна среда, дивите месоядни често се възползват от 

леснодостъпните и високо енергийни източници на храна предоставени от човека. Това 

поведение зависи от наличието на естествена плячка и от достъпността на 

антропогенния хранителен източник (Newsome et al., 2014a). Такъв енергиен ресурс са 

труповете от диви и домашни животни, или останки от тях вследствие на човешка 

дейност, която всяка година субсидира природните екосистеми с тонове мърша (Mateo-

Tomas et al., 2015). Високата времева и пространствена предсказуемост на появата ѝ в 

природата, като следствие от човешката дейност (Selva, 2004; Wilmers et al., 2003) 

подпомага консумацията ѝ от видове, притежаващи способност да проследяват 

пулсиращия характер на ресурса (Oro et al., 2013). Средноразмерните хищници често 

прибягват към  хранене с мърша и битови отпадъци, което обогатява хранителния им 

спектър (Prugh et al., 2009) и води до промени в поведението им (Roemer et al., 2009).  

В стремежа си да достигне и окупира мършата чакалът среща сериозна 

конкуренция, като в настоящото изследване тя е представена от 10 вида птици и 7 вида 

бозайници. При опитната постановка се наблюдаваха известни различия в състава на 

това съобщество, в зависимост от хабитата. Най-бедна от към видове се оказа гилдията 

на мършоядите в Стара планина. Въпреки това не може да се каже, че чакалът е 

облагодетелстван, тъй като в района липсва развито животновъдство и мършата е в 

ограничени количества, представена главно от диви копитни бозайници. В равнината, 

съобществото от коменсали, използващи този хранителен ресурс беше най-богато. 

Силното присъствие на птици може да бъде отдадено на добрата видимост в открития 
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хабитат (Turner, 2017), която улеснява откриването на мършата от въздуха (Selva et al., 

2005). Голям принос за това имаха птиците от сем. Вранови. Тяхното значение за 

чакала е двустранно, като от една страна чрез звуковото си оповестяване, несъзнателно 

го улесняват в откриването на мършата, а от друга – те се явяват като конкуренти при 

нейното усвояване. Както беше установено и в настоящото изследване, големият брой 

свраки и тяхното шумно и агресивно поведение, силно смущават чакала по време на 

хранене и дори го отпъждат (Фиг. 23). Доказано е, че тяхното присъствие в 

обработваемите земи и около населените места е антропогенно повлияно (Krystofkova 

et al., 2011; Salek et al., 2020). Привлекателността на този тип храна за скитащите 

кучета е доказана в редица научни изследвания. Положителното им отношение към нея 

е определено като „типично“ (Macdonald & Carr 1995; Selva et al. 2005). Въпреки 

това, в настоящото изследване тяхната поява беше засечена само на 6 места и през 

двата зимни периода. Това е показателно, че чакалът по-бързо открива и смело се 

възползва от трупове на диви и домашни животни или отпадъци от тях, дори и в 

непосредствена близост до населените места. Като резултат се получава концентриране 

на синантропни видове около храната, които влизат в конкурентни взаимоотношения 

помежду си. В района на Средна гора, съставът на сътрапезниците около заложените 

примамки беше почти еднакъв и през двата изследвани периода. И в трите района, 

чакалът беше сред първите открили стръвта, което го прави лидер в установеното 

съобщество от мършояди, независимо от степента на антропогенно влияние. Това се 

потвърждава и от факта, че в повечето случаи, той посещаваше мършата почти веднага 

(1-2 дни) след поставянето ѝ, пренебрегвайки човешката миризма. Освен това чакали 

посетиха почти всички заложени примамки, което отново показва положителното 

отношение на вида към този хранителен ресурс и в трите района. Големият брой 

посетени места с мърша е критерий, който отразява значението ѝ като хранителен 

източник за чакала (Selva & Fortuna, 2007). Въпреки това бяха отчетени известни 

различия в предпочитанията към трите вида стръв, като във всички райони на 

изследване, чакалът посещаваше най-многократно кожата от дива свиня. От 

изпробваните примамки, остатъците от този вид дивеч са най-често срещаният трупен 

отпадък, който е най-близък до естествената храна на дивите каниди и надежден 

хранителен ресурс. В подкрепа на горепосочените резултати може да се добави, че 
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навсякъде в 80% от случаите, мършата от дива свиня беше напълно изяждана преди 

изтичане на 25 дневния период на наблюдение.  

И в трите района на изследване, прави впечатление активизирането на чакалите 

по време на здрачаване, следвано от пик на активността в ранните часове на нощта. 

След втория пик, по време на зазоряването, присъствието на чакали около стръвта 

рязко спадаше (Фиг. 25). Не беше установено влияние на коменсалното съобщество 

върху времето, през което чакалите посещаваха заложените примамки. Дори и 

скитащите кучета, които представляват косвено антропогенно влияние не бяха в 

състояние да променят поведенческите навици на чакала. Като резултат от това, не 

беше установена значителна разлика в денонощната активност на вида около 

примамките, в район с интензивно антропогенно влияние и слабо натоварен район, като 

планинския. Освен това проведеният експеримент със заложена стръв, представяща три 

от основните хранителни групи за чакала (диви копитни, домашни бозайници и хищни 

бозайници), потвърждава техния произход в храната му, а именно под формата на 

мърша.  

5.9. Дейността на човека и неволното субсидиране на хищниците с храна. 

Повечето изследвания по света доказват, че субсидирането на хищниците с 

храна, увеличава тяхната численост. Fedriаni et al. (2001) доказват, че този ефект 

вследствие на антропогенната дейност увеличава осемкратно числеността на койотите 

в Калифорния. Знае се, че повече от 90% от храната на чакала в Израел (Macdonald, 

1979) и иберийския вълк (Canis lisignatus) в северна Португалия (Vos, 2000) може да 

има антропогенен произход. Такъв хранителен ресурс често се използва от хищниците, 

когато естествената им плячка е оскъдна. В централен Иран, където копитните са малко 

на брой, вълците се хранят основно с домаши птици, кози и отпадъци от тях (Tourani et 

al., 2014). Промяна в храната на вълка е отбелязана и в Беларус, където консумацията 

на домашни животни се е повишила 6 пъти поради намаляването на дивите копитни 

(Sidorovich et al., 2003). Използването на антропогенни храни може да промени не само 

общата численост на популацията на хищниците, но да повлияе и на някои 

поведенчески особености (Roemer et al., 2009), като размера на групите (глутниците) 

(Newsome et al., 2014b), размера на индивидуалните участъци (Hidalgo-Mihort et al., 

2004), както и да повиши толерантността към останалите хищници (Shivik et al., 1996). 
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При чакала са наблюдавани струпвания на голям брой индивиди, хранещи се с труп на 

едро копитно животно (Moehlman & Hayssen, 2018; Van Lawick & Van Lawick-

Goodal, 1970).  

Въпреки, че хищниците използват хранителната субсидия от човека, тяхното 

поведение може да бъде коренно противоположно в различните части на света. В 

нашето изследване чакалът и останалите хищни бозайници не проявяват забележим 

страх от човека, докато на други места те често избягват антропогенната храна в 

присъствието на хора, както и в райони с интензивна човешка дейност (Ashenafi et al., 

2005; Atwood et al., 2004; Boydston et al., 2003; Ciucci et al., 1997; Gehrt et al., 2009; 

Randa & Yunger, 2006; Valeix et al., 2012).  

5.10. Влияние на човека върху трофичните връзки. 

Проучването на хранителния спектър на даден хищник е свързано с 

изясняването на мястото му в трофичната мрежа на екосистемата. Тя от своя страна 

работи в две посоки: отгоре – надолу („top – down“) и отдолу – нагоре („bottom – up“).  

В първия случай, процесите се задвижват от хищниците, а във втория – от промените в 

числеността на жертвите (хранителните ресурси). Понякога хищникът е ключов вид 

(„key-stone species”), което означава че той има диспропорционална роля в 

екосистемата. Ако такъв хищник бъде отстранен, ще бъдат засегнати директно или 

косвено други видове, било то конкуренти или жертви. В миналото вълкът е играел 

такава роля в нашата страна. След отстраняването му от равнинната част на страната, 

тя е била поета от чакала и отчасти от скитащите кучета. След игнорирането на 

естествения ключов вид, разнообразието в екосистемата намалява през трофичната 

каскада, достигайки до по-ниско ниво (Paine, 1966). Moже да се каже, че и в трите 

изследвани района се наблюдава именно тази класическа система, при която 

премахването на върховния хищник (вълка), води до „освобождаване“ на 

средноразмерния (Estes et al., 2011; Estes et al., 2013; Ripple et al., 2014a; Ripple et al., 

2014b; Newsome & Ripple, 2015).  Така чакалът в Горнотракийската низина и в Средна 

гора заема мястото на върховен хищник, потискайки лисицата, която е най-честият му 

симпатричен конкурент (Лебедева & Ломадзе, 2019; Giannatos et al., 2005; Schenin et 

al., 2006; Lanszki & Heltai, 2010; Farkas et al., 2015; Farkas et al., 2017; Tsunoda et al., 

2017; Vlasseva et al., 2017; Tsunoda et al., 2018; Faraz et al., 2019) и взаимодействайки 
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по-сериозно единствено със скитащите кучета. Прекомерното увеличаване на 

числеността му в низината и Средна гора (според данните за отстрела и лични 

наблюдения) може да бъде отдадено от една страна на липсата на по-върховен хищник, 

а от друга – на изобилието от храна, която му предоставя човека, било то пряко или 

косвено със селскостопанската дейност. Специфичното „подхранване” на хищниците, 

водещо до увеличаване на тяхната численост, може да доведе до няколко ефекта:  

1. Да намали броя на естествените им жертви (Shapira et al., 2008). 

2. Да измести останалите мършояди (Butler & du Toit, 2002). 

3. Да отклони вниманието им от жертвите, като благоприятства тяхното 

развитие (Newsome et al., 2014b). 

Може да се заключи, че субсидирането с различни антропогенни храни, така 

както се случва в Горнотракийската низина и Средна гора, би оказало влияние не само 

върху числеността на чакала, но и върху структурните елементи на цялата екосистема. 

 

6. Изводи 

1. Сред богатия хранителен спектър на чакала в изследваните райони състоящ се 

от 48 компонента, се открояват следните основни хранителни групи: растителност, 

дребни гризачи, домашни бозайници, диви копитни и хищни бозайници. Тяхното 

съотношение е различно в зависимост от интензивността на антропогенното 

натоварване на средата.  

2. В Горнотракийската низина и Сърнена Средна гора определящо значение за 

храната на чакала имат отпадъците от селскостопански животни, а в Старопланинския 

район – останките от диви копитни. Различията в достъпността на останалите основни 

хранителни групи, както и храните с второстепенно значение за чакала, също зависят 

пряко или косвено от антропогенното натоварване на района.  

3. Основните антропогенни фактори, влияещи върху храната на чакала в 

Горнотракийската низина и Сърнена Средна гора са животновъдните практики в 

личните стопанства, растениевъдството, интензивният трафик и ловът. В 

Старопланинския район повечето от тези фактори отсъстват, като ловът на едър дивеч 

излиза на преден план.  
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4. Значителното присъствие на растителност в храната на чакала в равнинния и 

полупланинския райони, потвърждава събирателния характер и склонността към 

всеядност в хранителното поведение на изследвания вид. 

5. Голямото разнообразие от хранителни ресурси в Горнотракийската низина, в 

резултат на човешката дейност предоставя на чакала възможност да прояви 

предпочитания към конкретен вид храна. Това рефлектира в по-тесния обхват на 

хранителната ниша в равнинния район. 

6. Степента на антропогенно натоварване не влияе върху модела на денонощна 

активност на чакала около изкуствено заложените примамки.   

7. В райони, където човешкото присъствие влияе негативно върху вълка, чакалът 

се превръща в естественият върховен хищник и „придобива правото“ да окупира най- 

обилните хранителни ресурси, като мършата от антропогенен произход. 

 

7. Препоръки 

1. Да се сведе до минимум неконтролираното изхвърляне на отпадъци, като 

нелетална мярка за ограничаване числеността на чакала и другите факултативни 

мършояди. Тази мярка е в синхрон със съвременните екологични изисквания за 

хуманно отношение към животните. 

2. Да не се гледа на леталните мерки за регулиране числеността на чакала, като 

възможност за пълното му изтребление. Трябва да се отчете мястото на този 

конфликтен вид в трофичната мрежа и последствията от неговото премахване.  

3. Да бъдат положени усилия за промяна на негативното отношение към чакала, 

отчитайки неговата санитарна роля и ползата му за селското стопанство, като 

унищожител на гризачи.  

 

8. Приноси 

Принос с оригинален характер: 

- Доказано е, че златистият чакал е най-активният факултативен мършояд в райони с 

антропогенно въздействие. Когато липсват облигатните мършояди като лешоядите, той 

се явява основният консуматор на трупове и отпадъци от диви и селскостопански 

животни, заемайки тяхното място. 
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Приноси с потвърдителен характер: 

- Чакалът е характеризиран като хемисинантропен вид, който умело се адаптира към 

хранителните ресурси, предоставени му от човека. 

- Изследването опровергава митът за абсолютната „вредност“ на вида, споделян от 

ловците и животновъдите. Резултатите, подчертават неговия принос като „чистач“ на 

отпадъци от бита и животновъдството, както и унищожител на вредни за селското 

стопанство гризачи. 

- Проведеното изследване подсказва възможността за използването на нелетални мерки 

за регулиране на популационната плътност на чакала, а именно чрез предприемане на 

правилни действия по управление на отпадъците.  
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10. Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се изследва хранителното поведение на 

златистия чакал, като проява на адаптивността му към хабитати с различна степен на 

антропогенно влияние. Изследването беше проведено в Централна и Югоизточна 

България. За определяне на хранителния спектър на чакала беше приложен методът на 

изследване на стомашното съдържимо. Бяха събрани стомаси от 433 броя чакали в три 

района през зимните сезони на 2019-2020 г. и 2020-2021 г. На тази база беше 

определено видовото разнообразие в храната на чакала. Бяха изследвани различията в 
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хранителния му спектър в трите района по честота на срещаемост и количество 

погълната биомаса. Беше изчислен обхватът на хранителната ниша на чакала в трите 

изследвани местообитания, както и сходството в използваните хранителни компоненти 

между отделните райони. За да се разкрият предпочитанията на изследвания вид към 

различни видове мърша, попаднала в природата вследствие на човешка дейност беше 

проведен опит чрез заснемане с фотокапани, поставени в близост до предварително 

заложени примамки.   

Общият брой на животинските и растителните видове използвани за храна от 

чакала, заедно с битовите отпадъци установени в настоящото изследване е 48. Те бяха 

групирани в 12 хранителни категории (групи), използвани за целите на изследването. 

Категориите: растителност, дребни гризачи, домашни бозайници, диви копитни 

и хищни бозайници бяха условно определени като основни в храната на чакала, на база 

стойностите им на RFO.  

В Горнотракийската низина и Сърнена Средна гора определящо значение за 

храната на чакала имат отпадъците от селскостопански животни, а в Старопланинския 

район – останките от диви копитни. И в двата случая, тяхната поява в природата е 

резултат от човешката дейност. Значителното присъствие на растителност в храната на 

чакала в равнинния и полупланинския райони, потвърждава събирателния характер и 

склонността към всеядност в хранителното поведение на изследвания вид. Голямото 

разнообразие от хранителни ресурси в Горнотракийската низина, в резултат на 

човешката дейност предоставя на чакала възможност да прояви предпочитания към 

конкретен вид храна. Това рефлектира в по-тесния обхват на хранителната ниша в 

равнинния район. 

Въпреки известните различия във видовия състав на привлечените мършояди 

през двата периода на изследването, присъствието на златистия чакал беше отчетено 

около всички видове примамки и в трите изследвани района.  

В райони, където човешкото присъствие влияе негативно върху вълка, чакалът 

се превръща в естественият върховен хищник и „придобива правото“да окупира най- 

обилните хранителни ресурси, като мършата от антропогенен произход. 

Ключови думи: златист чакал, храна, антропогенно влияние, трупни отпадъци 
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11. Abstract  

The aim of the present study was to investigate the Golden jackal's feeding behavior 

resulted from its adaptability to habitats with varying anthropogenic influence. The study was 

conducted in three regions with different anthropogenic impact, located in Central and 

Southeastern Bulgaria. To define the jackal's diet, the examination of stomac content was 

applied. A total of 433 jackals' stomachs were collected from the three study areas during the 

winter seasons of 2019-2020 and 2020-2021. On this basis, the species diversity in the jackal's 

diet was determined. Its food preferences in the three regions were defined estimating a 

relative frequency of occurence and a total consumed biomass of the food items found. The 

jackal's food niche breadth, as well as the similarity in the food items between the three study 

areas were calculated. In order to reveal the preferences of the studied species for different 

carrion resulted by human activity, an experiment was conducted using camera traps mounted 

near baits. 

The total number of animal and plant species used from the jackal as a food, together 

with the trash identified in the present study, was 48. They were grouped into 12 food 

categories (groups) for the purpose of the study. 

The following categories: plant material, small rodents, domestic mammals, wild 

ungulates and carnivorous mammals were conditionally defined as major in jackal's diet, 

based on their RFO values. 

The significant plant material presence in the jackal's diet in the lowland and in the 

semi-mountainous region confirmed the jackal behaves as an oportunistic generalist. The 

great variety of food resources in the Upper Thracian plain, as a result of human activity, 

gives the jackal an opportunity to express preference for a particular type of food. This 

reflected in narrow food niche breadth in the lowland. 

In the Upper Thracian plain and Sarnena Sredna gora Mts, the livestock leftovers were 

of decisive importance for the jackal's diet, and in the Stara Planina Mts region - the wild 

ungulates remains. In both cases, however, their appearance in nature is a result of human 

activity.  

Despite the differences in local scavenger community during the two study periods, 

the jackal's presence around all carcasses in the three study areas was established. 
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In areas where human presence negatively affects the wolf, the jackal becomes the 

natural supreme predator and "acquires the right" to occupy the most abundant food 

resources, such as carrion of anthropogenic origin. 

Key words: Golden jackal, diet, anthroprgenic influence, animal carcass 

 


