
Τσακάλι (Canis aureus)

Ο ντροπαλός κάτοικος της υπαίθρου

Ταυτότητα του είδους

Είδος: Tσακάλι (Canis aureus)

Τάξη: Σαρκοφάγα

Οικογένεια: Κυνοειδή

Βάρος: Περίπου 8-11 κιλά (ενδεικτικά, ο γερµανικός ποιµενικός ζυγίζει 35-43 κιλά)

Τρίχωµα: Ποικίλλει από κοκκινωπό µέχρι σκούρο καφετί, σχεδόν  µαύρο στη ράχη και λευκό 
στην κοιλιά. Ουρά κοντή µε µαύρη άκρη.

Βιότοπος: Απαντάται κυρίως σε χαµηλά υψόµετρα, συνήθως σε υγρότοπους ή σε περιοχές 
µε µεσογειακού τύπου βλάστηση (µακί -πουρνάρια,σχίνους,κτλ- και φρύγανα).

Αναπαραγωγή: Μονογαµικό είδος,  ζευγαρώνει στην  αρχή της άνοιξης. Το θηλυκό γεννά 2-4 µικρά 
έπειτα από δύο περίπου µήνες.

Τροφή: Ζώο παµφάγο, τρέφεται µε ασπόνδυλα, αµφίβια, ερπετά, πτηνά,  µικρά θηλαστικά 
και φρούτα.

Προσδόκιµο ζωής: 8-10 χρόνια σε άγρια κατάσταση.

Εξάπλωση: Είδος µε πολύ µεγάλη γεωγραφική κατανοµή,  εξαπλώνεται από τη Βόρεια και 
Ανατολική Αφρική ως τη Μέση Ανατολή και τα τροπικά δάση της Βιρµανίας στη 
Νοτιανατολική Ασία. Στην  Ευρώπη απαντάται µόνο στα Βαλκάνια, την  Ουγγαρία 
και τη Βόρειο Ιταλία. Στην  Ελλάδα έχουν  εντοπιστεί πληθυσµοί (λιγότερο από 1000 
ζώα συνολικά),  σε Έβρο, Βιστωνίδα-Νέστο,  Κερκίνη,  Χαλκιδική,  Φωκίδα, 
Πελοπόννησο και Σάµο.

Επικοινωνία: Τα τσακάλια επικοινωνούν  µεταξύ τους µε χαρακτηριστικά ουρλιαχτά µετά το 
σούρουπο.  Η  παρουσία του τσακαλιού στις αγροτικές περιοχές είναι εξαιρετικά 
σηµαντική,  καθώς το είδος αναφέρεται ως «καθαριστής»: αποτελεί δηλαδή 
σηµαντικό διώκτη των  τρωκτικών, ενώ παράλληλα περιορίζει τα οργανικά 
υπολείµµατα και σκουπίδια (πεσµένα φρούτα, ψοφίµια,  κ.ά.). Θεωρείται επίσης 
πιθανό ότι το τσακάλι ανταγωνίζεται τις αλεπούδες, των  οποίων  ο µεγάλος αριθµός 
επιδρά αρνητικά στους πληθυσµούς των  πουλιών  και των  λαγόµορφων. Βεβαίως, 
µερικές φορές τα τσακάλια προκαλούν  και περιορισµένες ζηµιές σε καλλιέργειες 
κυρίως καλαµποκιού,  καρπουζιών  και σταφυλιών, καθώς και στην  κτηνοτροφία, σε 
αιγοπρόβατα και νεογέννητα µοσχάρια.
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Καταγραφή – µελέτη

Τη ν  π ε ρ ί ο δ ο 2 0 0 0 - 2 0 0 2 , τ ο W W F Ε λ λ ά ς 
πραγµατοποίησε πανελλαδική καταγραφή των 
πληθυσµών  του τσακαλιού,  η οποία ολοκληρώθηκε µε 
την  εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση του 
είδους το 2004 (http://www.wwf.gr/images/pdfs/
jackalactionplan.pdf). Το 2008-2009 µετά τις εκτεταµένες, 
καταστροφικές πυρκαγιές των  προηγούµενων  ετών, το 
WWF Ελλάς µαζί µε την  Καλλιστώ υλοποίησαν 
πρόγραµµα καταγραφής και καταµέτρησης του 
πληθυσµού του είδους σε Πελοπόννησο και Χαλκιδική, 
µε στόχο την  αποτελεσµατικότερη προστασία και 
διατήρηση του τσακαλιού στην Ελλάδα.

Σε ολόκληρη την  Πελοπόννησο καταγράφηκαν  76 
οµάδες µε 177-229 τσακάλια συνολικά. Ωστόσο ο 
κυριότερος όγκος του πληθυσµού έχει συγκεντρωθεί στα 
νότια, κάνοντας πλέον  την  κατανοµή του στην 
Πελοπόννησο  ιδιαίτερα άνιση.

Αντίστοιχα,  στο νοµό Χαλκιδικής καταγράφηκαν  14 
οµάδες µε 27-36 τσακάλια συνολικά, δηλαδή ο µισός 
πληθυσµός συγκριτικά µε την καταγραφή του 2002. 

Κύριες απειλές

Ο κατακερµατισµός και η αλλοίωση των  βιοτόπων  του 
τσακαλιού, εξαιτίας της εντατικοποίησης της γεωργίας και 
της επέκτασης των  οικιστικών  εκτάσεων  αποτελούν  τις 
κυριότερες απειλές για το είδος. Ακολουθούν  η χρήση 
δηλητηριασµένων  δολωµάτων , που έχει πάρει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς και οι συγκρούσεις µε 
τροχοφόρα οχήµατα.

Καθώς µ ικρές οµάδες ή οικογένειες τσακαλιών 
αποµονώνονται, οι πληθυσµοί του ζώου γίνονται όλο και 
πιο τρωτοί στις ανθρώπινες και φυσικές πιέσεις. Αν  δε 
ληφθούν  επαρκή µέτρα προστασίας, το τσακάλι θα 
αντιµετωπίσει άµεσα κίνδυνο εξαφάνισης στην Ελλάδα.

Εθνική Νοµοθεσία

Σύµφωνα µε την  Ελληνική νοµοθεσία το τσακάλι δεν 
περιλαµβάνεται στα προστατευόµενα είδη, αλλά ούτε και 
στα θηρεύσιµα. Ωστόσο στο ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο των 
Απειλούµενων  Ειδών  Ζώων  της Ελλάδας χαρακτηρίζεται 
πλέον ως Κινδυνεύον.  

Λαµβάνοντας υπόψη την  πληθυσµιακή του κατάσταση 
αλλά και τους κινδύνους των  βιοτόπων  του, η 
αναβάθµιση του πλαισίου προστασίας του και η 
αναγνώριση του ως προστατευόµενο είδος κρίνεται 
πλέον αναγκαία.
 

Κατανοµή των πληθυσµών του τσακαλιού στην 
Πελοπόννησο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης WWF Ελλάς και Καλλιστώ. Τα χρώµατα 
αντιπροσωπεύουν το µέγεθος του κάθε υποπληθυσµού 
ξεκινώντας από οµάδες 1-5 ατόµων (κίτρινο χρώµα) έως 
>30 τόµων (κόκκινο) . Επεξεργασία χάρτη Δ . 
Πουρσανίδης.

Κατανοµή των πληθυσµών  του τσακαλιού στη Χαλκιδική, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης WWF Ελλάς 
και Καλλιστώ. Το λευκό χρώµα αντιστοιχεί σε άγνωστο 
πληθυσµό, και το καφέ σε οµάδες 11-29 ατόµων. 
Επεξεργασία χάρτη Δ. Πουρσανίδης.
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Πληροφορίες

Η µελέτη των πληθυσµών τσακαλιού σε Χαλκιδική και Πελοπόννησο κατά το 
2008-2009 πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Καλλιστώ - Περιβαλλοντική 

οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση.

Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραµµα «Το Μέλλον των Δασών» το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από τα Ιδρύµατα Α.Γ. Λεβέντη, Ι.Σ. Λάτση και Μποδοσάκη, καθώς 

και από εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης
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Επικοινωνία

WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, 105 58,  Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578

Email: support@wwf.gr
Website: www.wwf.gr

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 
Μητροπόλεως 123, 54621, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 252530
Fax. 2310 272190

E-mail: info@callisto.gr
Website: www.callisto.gr
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