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Cercetările din prezenta lucrare s-au efectuat asupra populațiilor de capră neagră din zona centrală a masivului 

Retezat, situat în partea de nord-vest a Carpaților Meridionali, în perioada anilor 2016-2019. Scopul acestora a fost 

identificarea principalelor amenințări asupra speciei, stabilirea și aplicarea de măsuri în vederea reducerii efectelor 

acestora pentru conservarea durabilă a populației de capră neagră existentă în această zonă din țara noastră. 
În această perioadă au fost făcute observații în ceea ce privește arealul și evoluția acestuia. Referitor la areal se 

poate spune că pădurile virgine, pășunile alpine de o frumusețe aparte, multitudinea de lacuri glaciare precum și bonitatea 

ridicată a habitatelor prezente aici au făcut din Retezat un teren propice pentru dezvoltarea populațiilor de capră neagră. 

Cu timpul arealul caprei negre s-a redus datorită dezvoltării rețelei de drumuri și odată cu aceasta datorită dezvoltării și 

practicării unui turism haotic în zonă și nu în ultimul rând datorită pășunatului în zona alpină precum și datorită 

desfășurării unor activități umane cu impact asupra mediului (construcții de drumuri forestiere și lucrări de exploatare a 

masei lemnoase în afara Parcului Național Retezat, culegerea de fructe de pădure, etc.). Un loc aparte în ceea ce privește 

arealul și evoluția acestuia îl reprezintă cel situat în zona Rezervației Științifice Gemenele-Tău Negru, aflată în zona 

centrală a Parcului Național Retezat și administrată de Academia Română. Acesta nu a suferit modificări datorită 

regimului strict de protecție. Aici habitatele sunt păstrate în starea lor naturală și demonstrează evoluția naturii în lipsa 

intervenției umane. Pe suprafața rezervației fauna și flora nu interacționează cu factorul uman, accesul în rezervație fiind 

închis. 
Au fost analizate principalele amenințări la adresa populațiilor de capră neagră din Retezat 
Amenințările la adresa populațiilor de capră neagră pot fi generate de următorii factori: antropici, biotici și 

abiotici. 
Dintre factori antropici cu impact mare asupra efectivelor de capră neagră pot fi amintiți braconajul și vânătoarea 

excesivă ca urmare a supraevaluării efectivelor de capră neagră pe unele fonduri cinegetice. Zona cea mai expusă actelor 

de braconaj este valea Râului Mare, situată în partea vestică a fondului cinegetic 55 Retezat, unde caprele negre coboară 

pe timp de iarnă să se adape. 
O altă amenințare la adresa populațiilor de capră neagră o reprezintă perturbarea antropică ca urmare a dezvoltării 

turismului în zonă precum și activitățile de petrecere a timpului liber în zona montană. Accesibilitatea ridicată precum și 

numeroasele puncte de atracție au condus la o dezvoltare accentuată a turismului. Deschiderea unor trasee turistice noi, 

după anul 2013, a stârnit curiozități în rândul turiștilor. astfel încât numărul lor a crescut de la un an la altul. În prezent, 

anual Retezatul este vizitat de aproximativ 18.000 de turiști. Dintre punctele de atracție pot fi amintite cele peste 80 de 

lacuri glaciare datorită cărora Retezatul mai este denumit și ,,tărâmul fermecat cu ochi albaștrii”. De asemenea Retezatul 

este renumit și prin marea biodiversitate ce poate fi întâlnită pe suprafața întregului masiv (aproximativ 1.200 de specii 

de plante, 185 specii de păsări) precum și cele peste 20 de vârfuri care depășesc altitudinea de 2.000 m. Tot aici cresc 90 

specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute nicăieri în lume. 
Supraevaluarea efectivelor de capră neagră pe anumite fonduri cinegetice în dorința de a obține cote de recoltă 

mai mari și implicit obținerea de venituri suplimentare constituie o altă amenințare umană la adresa populației de capră 

neagră. 
Analiza  datelor oficiale privind evoluția pierderilor provocate de prădători (râs, lup), în rândul populațiilor de 

capră neagră de pe fondurile cinegetice din masivul Retezat, a scos în evidență faptul că aceștia nu reprezintă o amenințare 

la adresa speciei în arealul studiat. De asemenea, conform acestor evidențe, nu au fost semnalate mortalități provocate de 

fenomene naturale (ger, avalanșe, căderi de pietre, etc.) și nici pierderi în rândul iezilor provocate de câini de la stână, 

care însoțesc turmele de animale. 
Deși pășunatul oilor pe timp de vară în zona golului alpin prezintă un factor de stres asupra populațiilor de capră 

neagră, nu s-au semnalat alte boli cauzate de transmiterea unor paraziți de la turmele de oi sau de la câinii care le însoțesc, 

cu exceptia strongilozei în perioada anilor 1980-1990. 
Pe baza  literaturii de specialitate și a evaluărilor anuale a efectivelor de capră neagră, făcute de către gestionarii 

fondurilor cinegetice de pe raza masivului Retezat, s-a analizat evoluția efectivelor de capră neagră în perioada anilor 

2005-2017. Datele referitoare la evaluări au fost prezentate tabelar, separat pe fiecare fond cinegetic, pe ani și pe sexe iar 

analiza evoluției efectivelor de vânat s-a făcut luându-se în calcul numărul total de exemplare pe ani și sexe. În cadrul 

analizei a fost studiată influența unor factori determinanți în dinamica efectivelor de capră neagră. Între acești factori pot 

fi amintiți: 



- Raportul dintre sexe, care la nivelul Retezatului poate influiența negativ calitatea viitoarelor trofee; 

- Prezența unui număr foarte mare de stâni pe suprafața masivului cu influențe asupra restrângerii habitatului caprei 

negre; 

- Dezvoltarea accentuată și haotică a turismului în zonă datorită frumuseților acestui munte cu implicații majore în 

restrângerea habitatului caprei negre; 

- Influența sporului anual în evoluția efectivelor de capră neagră; 

- Braconajul. 

 Tendința vânătorilor străini și români de a extrage prin împușcare exemplarele de sex masculin purtătoare de 

trofee de calitate superioară a condus la un dezechilibru al claselor de vârstă și între sexe.  
 Se poate vorbi la ora actuală chiar de o modificare a principalelor elemente de bază ale trofeelor recoltate în 

ultima perioadă. Astfel au fost vânați țapi cu trofee foarte înalte dar subțiri similare cu cele de femelă și femele a căror 

trofee sunt puternice și încovoiate similare cu cele de țap. De asemenea se constată o creștere alarmantă a exemplarelor 

de capră neagră purtătoare de trofee degenerate. 
 Prezența unui număr mai mare de stâni în ultimi ani pe suprafața masivului a condus la o reducere a habitatelor 

caprei negre ca urmare a scăderii rezervei de hrană motivată de pășunatul pe timp de vară în zona alpină unde se află 

caprele negre. Prezența câinilor ce însoțesc turmele de oi determină caprele negre să se retragă în zone inaccesibile 

acestora. 
 O influență mare în dinamica efectivelor de capră neagră din Retezat o are dezvoltarea turismului în zonă precum 

și numeroasele petreceri în aer liber desfășurate în zona montană. 
 Analizând sporul anual în rândul efectivelor de capră neagră se constată că acesta este diferit de la un an la altul. 

Din acest punct de vedere există reale șanse ca efectivele de capră neagră să crească la nivelul întregului masiv. 
 Braconajul este un alt factor cu influențe în evoluția efectivelor de capră neagră existente în Retezat. Numărul 

foarte mare de turiști pe timp de vară precum și retragerea  caprelor negre în zone mai puțin accesibile fac ca braconajul 

în această perioadă a anului să fie aproape inexistent. Spre deosebire de această perioadă, iarna datorită accesibilității 

ridicate a văii Râului Mare și din cauză că izvoarele și pâraiele îngheță, caprele negre sunt obligate să coboare pentru a 

bea apă din râu, unde pot fi surprinse de braconieri. 
 Pentru studierea diversității genetice dintre grupurile de capre negre  au fost alese opt puncte situate în zona 

centrală a masivului Retezat. Pentru cele opt puncte s-a făcut o descriere a habitatelor prezente precum și o localizare a 

acestora la nivelul masivului. De asemenea au fost făcute observații în ceea ce privește deplasarea populațiilor de capră 

neagră din cele opt puncte în funcție de sezon. 
 La nivel european specialiști din mai multe țări monitorizează populațiile de capră neagră prin metode genetice 

care folosesc probe de ADN colectate neinvaziv (fecale și păr). 

 Din 1990 și până în prezent cercetarea moleculară a generat o cantitate impresionantă de date. La început 

informația genetică era puțină iar costul analizelor genetice moleculare era ridicat. Datorită progreselor din ultima 

perioadă în domeniul tehnicii moleculare, analizele genetice pentru orice organism se pot realiza cu ușurință și în mod 

rentabil, datele obținute putând fi folosite pentru a răspunde la întrebări legate de ecologia, biologia și comportamentul 

animalelor sălbatice. Studiile făcute în ultima vreme asupra caprei negre au determinat înțelegerea evoluției structurii 

populației, variația genetică și succesul reproductiv al speciei. 

 Analizele de laborator au constat în izolarea și purificarea ADN-ului genomic total din 100 de fecale uscate, 

recoltate din opt locații diferite și identificate ca aparținând unor populații distincte de capre negre (Aradeș, Secări, Zlata, 

Ștevia, Slăvei, Bucura, Cârjiț, Coșuri). 

 Protocolul utilizat a fost cel descris de către producător, fără modificări. Spălarea a fost eliminată iar precipitatul 

a fost uscat timp de o oră la temperatura camerei. ADN-ul extras și purificat a fost resuspendat în 50 µl apă liberă de 

nucleaze. 

 Cantitatea și calitatea ADN-ului izolat au fost verificate prin metoda spectrofotometrică. 



 Tehnica utilizată este bazată pe PCR (Polymerase Chain Reaction = Reacție de polimerizare în lanț) iar după 

obținerea datelor de reacție enzimatică acestea au fost folosite pentru a dezvolta matricea diversității genetice și a 

matricelor de similitudine. Pe baza acestor filozofii de matrice a fost construită dendrograma UPGMA. 

 Datorită lipsei informațiilor cu privire la utilizarea celor două sisteme marker moleculare VNTR într-o primă 

etapă a fost folosit screeningul cu 26 primeri proiectați pentru a viza fiecare dintre cele două sisteme marker moleculare. 

Acest pas a urmărit selectarea markerilor care furnizează cele mai bune informații dar și un model de amplificare bun ca 

indicație a polimorfismului. 

 În urma rezultatelor obținute au fost selectați un număr de 14 markeri moleculari polimorfi, opt markeri ISSR și 

șase markeri DAMD, a căror analiză a arătat că populațiile analizate sunt distincte genetic. Rezultatele obținute în 

stabilirea relației dintre populații sunt și mai precise atunci când datele furnizate de cei doi markeri sunt combinate. 

 Pe baza datelor rezultate din analiza rezultatelor PCR a fost elaborată matricea binară ce a fost utilizată   pentru 

evaluarea matricei de similitudine și a matricei de distanță genetică folosind coeficientul de similaritate Jaccard. 

 Analizând matricea de distanță genetică se constată că valoarea minimă de 0,411 a fost obținută în cazul 

populațiilor de capră neagră din zonele Secări și Zlata ceea ce înseamnă că schimbul de gene este posibil să se întâmple 

întrucât folosesc ca spațiu vital același teritoriu. Acest lucru este pus în evidență prin faptul că deși pe timp de iarnă 

populațiile de capră neagră prezente în cele două zone folosesc teritorii diferite, vara acestea urcă spre golul alpin unde 

își desfășoară activitatea relativ pe aceeași suprafață. Având în vedere faptul că împerecherea la capra neagră are loc în 

lunile octombrie-noiembrie, înainte de căderea zăpezii, atunci când caprele negre se găsesc în golul alpin este posibil ca 

între cele două populații de capră neagră să aibă loc schimburi de gene. 

 Întrucât populațiile de capră neagră din zonele Secări și Cârjiț se află la distanță foarte mare una față de cealaltă 

iar pe de altă parte populația de capră neagră din zona Cârjiț rămâne tot în zona de pădure și pe timp de vară posibilitatea 

schimbului de gene între cele două populații este foarte mică. 

 În ceea ce privește gradul de similitudine între populațiile de capră neagră din Retezat acesta are valoare cea mai 

ridicată de 0,553, înregistrată între populațiile din zonele Cârjiț și Coșuri. Valoarea se explică prin faptul că cele două 

populații de capră neagră trăiesc în condiții aproape similare atât pe timp de vară cât și iarna, zonele fiind foarte apropiate. 

Valoarea cea mai mică a gradului de similitudine de 0,237 s-a înregistrat între populațiile cantonate în Secări și Cârjiț 

motivată de distanța mare la care se găsesc cele două populații una față de cealaltă. 

 Pe baza similitudinii genetice și a matricelor genetice de distanțare s-a realizat dendrograma genetică UPGMA. 

Conform acesteia cele opt populații sunt grupate în două grupe majore, primul fiind format din trei populații: Bucura, 

Cârjiț și Coșuri, acestea fiind separate în două subgrupuri distincte. Al doilea grup cuprinde populațiile din zonele: Slăvei, 

Secări, Zlata, Aradeș și Stevia, ele fiind grupate în două subgrupuri. 

 În concluzie se poate spune că populațiile de capră neagră aflate la distanțe mari unele față de celelalte sunt 

izolate din punct de vedere fizic și numai în condiții excepționale are loc schimbul de gene între ele iar în cazul celor 

aflate în zone mai apropiate acest schimb se poate face cu o ușurință mai mare. 

 Monitorizarea agenților patogeni circulanți la populațiile de capră neagră este extrem de importantă în înțelegerea 

transmiterii bolilor bacteriene între animalele sălbatice și cele domestice, a circuitului epidemiologic realizat între acestea, 

precum și între acestea și om. 

 Cercetările au fost efectuate cu scopul de a izola și identifica principalii agenți patogeni bacterieni la populația 

de capră neagră din Munții Retezat precum și de a evidenția prezența unor fenotipuri de rezistență la tulpinile izolate de 

la aceste animale. 

 Pentru izolarea germenilor bacterieni s-au prelevat probe de fecale provenite de la capra neagră, folosind minim 

15 grame de fecale pentru fiecare probă. La însămânțările primare am folosit minim 4 grame de fecale pentru fiecare 



probă, însămânțările fiind efectuate în bulion nutritiv, iar termostatarea s-a făcut în aerobioză timp de 24 ore la 37⁰C. În 

continuare, după examenul bacteriostatic, au fost efectuate însămânțări pe agrar nutritiv, din fiecare tub, urmând ca 

tulpinile izolate să fie triate pe baza caracterelor culturale, morfologice și tinctoriale. 

 În vederea identificării rapide a tulpinilor bacteriene, izolate din fecale provenite de la capra neagră, s-au folosit 

medii cromogene și selective pe baza cărora au fost identificate, cu o frecvență mai mare, următoarele trei specii bacteriene 

cu importanță în patologia animalelor și contaminarea produselor de origine animală: Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli, și Salmonella spp. 

 Cu ajutorul mediilor cromogene au fost identificate mai multe tulpini aparținând aceleiași specii, respectiv patru 

tulpini de Listeria monocytogenes, două tulpini de Escherichia coli și două tulpini de Salmonella spp. 

 Analizând rezultatele obținute se constată că speciile bacteriene, izolate și identificate, au prezentat mai multe 

fenotipuri de rezistență, diferite de la o specie la alta. 

 Frecvența fenotipurilor de rezistență, la cele opt tulpini bacteriene izolate de la capra neagră, a fost minimă față 

de norfloxacin și maximă (100%) față de colistin sulfat și penicilina G. 

 La toate cele trei specii bacteriene izolate rezistența a fost maximă față de colistin sulfat și penicilina G (100%), 

urmate de tetraciclină, amoxicilină cu acid clavulanic și streptomicină (50%). 

 Lucrarea cuprinde un capitol referitor la evoluția în timp a principalelor elemente de bază ale trofeelor de capră 

neagră din Retezat. 

 Se cunoaște faptul că la capra neagră sunt considerate trofeu, coarnele ambelor sexe. Principalele elemente de 

bază ale trofeului de capră neagră sunt: lungimea coarnelor, înălțimea, deschiderea și circumferința tecii cele mai groase. 

 Studiu a fost realizat pe baza fișelor de evaluare a trofeelor, existente în arhivele celor șapte fonduri cinegetice 

prezente pe suprafața Masivului Retezat, de la exemplarele împușcate în perioada anilor 2007-2015. Având în vedere 

numărul redus de exemplare de capră neagră care se recoltează anual prin împușcare precum și variația mare a punctajelor 

totale obținute de acestea, în studiu au fost luate un număr de zece trofee (5 masculi și 5 femele), recoltate annual, al căror 

punctaj mediu total a fost în jur de 105 puncte C.I.C. Datele au fost preluate din arhivele fondurilor cinegetice și sunt 

prezentate în anexa I. Acestea au fost transpuse sub forma unor grafice. 

  Lungimea tecilor se prezintă sub forma unor curbe sinusoidale la ambele sexe, cu amplitudini mai mari la 

exemplarele de sex feminin. În general lungimea tecilor este mai mare la exemplarele de sex masculin în comparație cu 

exemplarele de sex feminin. La exemplarele de sex feminin lungimea tecilor prezintă o tendință de descreștere în perioada 

anilor 2012-2015. 

 Înălțimea tecilor este relativ uniformă la ambele sexe, fiind în general mai mare la exemplarele de sex feminin. 

 Circumferința tecii cele mai groase este relativ constantă la ambele sexe, fiind mai mare pe toată perioada luată 

în studiu la exemplarele de sex masculin. La exemplarele de sex feminin se constată o creștere a circumferinței tecii cele 

mai groase în perioada anilor 2013-2015. 

 Deschiderea coarnelor se prezintă sub forma unor curbe sinusoidale la ambele sexe. La exemplarele de sex 

feminin se manifestă o tendință de scădere în perioada anilor 2012-2015. 

 Modificarea în timp a principalelor elemente de bază ale trofeelor de capră neagră se datorează următorilor 

factori: 

 Existența unui dezechilibru între sexe, cu implicații asupra calității viitoarelor trofee; 

 Participarea la reproducere a unor masculi foarte tineri, a dus la apariția unui număr mare de forme degenerative. 



 În vederea stopării declinului cantitativ și calitativ asupra populației de capră neagră din Retezat se impune luarea 

unor măsuri ferme, care pot fi grupate în: măsuri legislative, măsuri administrative și de management și măsuri 

educaționale sau de conștientizare publică. 

       Măsuri legislative: 

 Ținerea sub un control strict a efectivelor principalilor prădători (râs, lup) prin promovarea unei legi care să 

permită extragerea pe bază de autorizație individuală a exemplarelor de râs și lup de pe fondurile cinegetice 

unde efectivele depășesc valorile optime și produc pagube importante în rândul populațiilor de capră neagră; 

 Stabilirea unor cote de recoltă care să aibă la bază evaluările executate pe sex și vârstă precum și o analiză a 

fiecărei populații de capră neagră funcție de sporul anual și raportul dintre sexe; 

Măsuri administrative și de management: 

 Înființarea unui corp specializat de pază a fondurilor cinegetice cu capră neagră care prin activitatea sa să 

conducă la o descurajare a actelor de braconaj din zonă; 

 Controlul strict al vânătorii comerciale prin interzicerea împușcării țapilor purtători de trofee dominante până la 

reglarea raportului dintre sexe, monitorizarea permanentă și promovarea vânătorii selective în masivul Retezat; 

 Intensificarea acțiunilor de pază pe timpul sezonului rece când izvoarele și pâraiele sunt înghețate iar caprele 

negre coboară la adăpat pe valea Râului Mare; 

 Executarea asistată a evaluării efectivelor de capră neagră primăvara și toamna, cu obligația stabilirii structurii 

acestora pe sexe și cel puțin pe trei categorii de vârstă (iezi, exemplare juvenile și adulte);   

 Asigurarea liniștii prin interzicerea turismului și pășunatului în zonele cu habitate pentru capra neagră știut fiind 

faptul că aceasta preferă habitatele cu stâncării și bolovănișuri acoperite de licheni, căldările glaciare unde zăpada 

rămâne până vara târziu precum și grohotișurile și jnepenișurile; 

 Verificarea numărului de câini ce însoțesc turmele de animale precum și a reglementărilor legale în ceea ce 

privește portul jujeului, de către paznicii fondurilor cinegetice; 

 Menținerea unor efective optime în raport cu bonitatea stațiunii. Bonitatea stațiunii se determină luând în calcul 

suprafața golului alpin la care se adaugă o suprafață egală cu aceasta situată în cuprinsul pădurii limitrofe cu 

acesta.  Asupra populațiilor de capră neagră o influiență majoră o exercită pașunatul împreună cu activitațile 

adiacente precum și relieful, care oferă adăpost pe timpul iernii. Din grupa factorilor cu influență ridicată asupra 

ecologiei caprei negre fac parte: factorii abiotici reprezentați de forma de relief, factori biotici reprezentați de 

locurile de hrănire pe timpul iernii și biomasa accesibilă iarna precum și factori de cultură cinegetică reprezentați 

de supravegherea numărului de câini de la stână, supravegherea gradului de încărcare al pășunilor și prezența 

bolilor. În grupa factorilor cu influență medie sunt incluși factori abiotici cum ar fi: locurile de refugiu pe timpul 

iernii și factori antropici în rândul cărora intră: braconajul, activitățile turistice și de petrecere în zona montană 

la sfârșit de săptămână, existența câinilor hoinari, suprafața pe care se practică pășunatul. O influență relativ 

redusă asupra caprei negre o au unii factori abiotici și climatici (temperatura medie, cantitatea și natura 

precipitațiilor, distribuția rețelei hidrografice), iar din rândul factorilor biotici (suprafața pășunilor, vegetația 

forestieră limitrofă zonei alpine, prezența vegetației arbustive în zona alpină precum și prezența prădătorilor). 

Gerurile târzii și precipitațiile solide care se suprapun pe perioada fătărilor pot provoca pierderi importante la 



iezii de capră neagră. În funcție de toți acești factori se poate determina bonitatea stațiunii și efectivele optime 

de capră neagră în raport cu bonitatea; 

 Obținerea aprobării din partea Parcului Național Retezat pentru administrarea de sare pe suprafața acestuia sau 

în cel mai rău caz constituirea unei zone de protecție în jurul parcului pe suprafața căreia să nu se pună sare. 

       Măsuri educaționale și de conștientizare publică: 

 Organizarea de întâlniri periodice cu localnici, elevi și studenți la care să fie prezentate materiale referitoare la 

prezența caprei negre în masivul Retezat; 

 Amplasarea de panouri informative în zona traseelor turistice frecventate de turiști; 

 Elaborarea de materiale promoționale (pliante, broșuri) și distribuirea acestora prin centrele de vizitare ale 

Parcului Național Retezat; 

 Întâlniri cu ciobanii care însoțesc turmele de animale pe tema respectării legislației în vigoare referitoare la 

numărul de câini care însoțesc turmele de animale și la portul jujeului de către aceștia; 

 Conferințe și workshopuri cu participarea localnicilor și turiștilor, emisiuni de televiziune, postări pe web-siteul 

Parcului National Retezat și al RNP Romsilva, și articole de presă; 

 Fotografii și filme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research on the chamois population (Rupicapra rupicapra carpatica) in the 

Retezat massif 

 
Summary 

 

Research has been carried out on chamois populations in the central area of the Retezat massif, located in the 

North-West of the Southern Carpathians, during 2016-2019.  The purpose was to identify the main threats to the species, 

establishing and applying measures to reduce their effects for the sustainable conservation of the chamois populations 

existing in this area and in our country in general. 
During this period, observations were made regarding the area and its evolution. Regarding the area, it can be 

said that the virgin forests, the alpine pastures of special beauty, the multitude of glacial lakes and the high quality of the 

existing habitats have made Retezat a good land for the development of chamois populations. Over time, the chamois 

area has been reduced due to the development of the road network,  also due to the development and practice of chaotic 

tourism in the area and last but not least, due to the grazing in the alpine area as well as the development of human 

activities with an impact on the environment (construction of forest roads, exploitation of wood outside Retezat National 

Park etc.). A special place for the area and its evolution is the one located in the Gemenele - Tău Negru Scientific Reserve, 

situated in the central area of Retezat National Park and administered by the Romanian Academy. It has not been modified 

due to the strict protection regime. The habitats here are preserved in their natural state and demonstrate the evolution of 

nature in the absence of human intervention.  In the area of the reservation, the fauna and flora do not interact with the 

human factor, the access to the reservation being restricted. 
The main threats to the chamois populations in Retezat were analyzed. 
Threats to chamois populations can be generated by the following factors: anthropic, biotic and abiotic. 
Among the anthropic factors with high impact on chamois flocks, poaching and excessive hunting can be 

mentioned as a result of overestimation of chamois flocks on some hunting areas. The area most exposed to poaching is 

the Great River Valley, located in the western part of the hunting ground 55 Retezat, where the chamois come down in 

winter to drink water. 
Another threat to chamois populations is human disruption as a result of tourism development in the area as well 

as leisure activities in the mountain area. High accessibility as well as many attractions have led to a strong tourism 

development. The opening of new tourist routes after 2013, has raised curiosity among tourists that their number has 

increased from one year to the next. Presently, Retezat is visited by about 18000 tourists annually. Among the attractions 

there are over 80 glacial lakes, thanks to which Retezat is also called ‘’the charmed land with blue eyes’’. Retezat is also 

renowned for the great biodiversity that can be found on the whole massif (approximately 1200 plant species 185 

birdspecies) as well as over 20 peaks that exceed the altitude of 2000 m. There are also 90 species of endemic plants that 

cannot be found anywhere else in the world. 
The overestimation of the chamois number of individuals on certain hunting areas represent another important 

anthropic threat to the species populations. 
Analysis of official data on the evolution of losses caused by predators (lynx, wolf), to chamois populations from 

the hunting grounds in the Retezat massif, emphasized that they do not represent a threat to the species in the studied area. 

Also according to these evidence there were no mortalities caused by natural phenomena (frost, avalanches, stone falls, 

etc.) and no loss of young chamois caused by the sheep dogs accompanying the sheep. 
Although summer sheep grazing in the alpine area represent a stress factor on chamois, no other diseases caused 

by the transmission of parasites from the flocks of sheep or from the dogs accompanying them were reported with the 

exception of strongilosis during the period of 1980-1990. 
On the basis of existing data in literature and according to the annual evaluations of the chamois herds made by 

the managers of the hunting funds on the Retezat massif, the evolution of chamois flocks during the period 2005-2017 

was analyzed. The data   of the evaluations were presented tabular, separately on each hunting fund, by years and by sex, 

and the analysis of the evolution of the chamois was performed taking into account the total number of individuals per 

year and sex.  The influence of a number of determined factors on the dynamics of chamois flocks was studied. Among 

these factors, the following can be mentioned: 
- In the Retezat massif, the sex ratio can negatively influence the quality of future chamois trophies; 
- The presence of a large number of sheepfolds on the surface of the massif with influences on the chamois 

habitat; 
- Strong and chaotic development of tourism in the area due to the beauty of this mountain with major 

implications for the chamois habitat; 



- Influence on the annual evolution of chamois flocks; 
- Poaching. 
The tendency of foreign and Romanian hunters to shoot the male specimens with superior quality trophies has 

led on one hand to a gender imbalance of age and and on the other hand of gender classes. 
We can even speak of a change in the main elements of the trophies that have been harvested at the present time.  

Male goats that were hunted had very tall but thin trophies, similar to those of female. Females trophies were strong and 

bent similarly to male goats.  Also, there is an alarming increase of degenerate trophies in the study area. 
The presence of a large number of sheepfolds on the massif has led to a reduction in the habitats of the chamois 

as a result of the decrease of the food stock due to summer grazing in the alpine area where the chamois are present. The 

presence of dogs accompanying flocks causes chamois to move to areas inaccessible to them. 
 The development of tourism in the area as well as the numerous outdoor parties in the mountain area have a 

great influence on the dynamics of Retezat's chamois herds. 
Analyzing the annual increment in chamois herds, it is found that it is different from year to year, displaying 

values between 14-19%. From this point of view, there are chances that the chamois population will grow at the level of 

the whole massive. 
Poaching is another factor influencing the evolution of chamois flocks in Retezat. The very large number of 

summer tourists and the fact that chamois retreat to less accessible areas make poaching at this time of the year almost 

inexistent. Unlike in this period, in winter, due to the high accessibility of the river valley and also because the springs 

and streams freeze, the chamois are forced to descend to drink water from the river, where they can be caught by the 

poachers. 
To study the genetic diversity among chamois groups, eight populations were selected in the central area of the 

Retezat Massif. For all the eight populations a description of the present habitats was performed as well as their 

localization at the massive level. Observations have also been made regarding the movement of chamois populations from 

the eight points according to the season. 
At European level, a number of countries monitor chamois populations with genetic methods using non-invasive 

DNA samples (feces and hair). 
Since 1990, molecular research has produced an impressive amount of data. At first, genetic information was 

little and the cost of molecular genetic analysis was high. Due to the latest advances in molecular engineering, genetic 

analysis for any organism can be done easily and at low cost, and the data can be used to answer questions about ecology, 

biology and wildlife behaviour. Studies recently made on the chamois have led to an understanding of the evolution of 

population structure, genetic variation, and reproductive success of the species. 
Laboratory analysis consisted of isolation and purification of total genomic DNA from 100 dried feces, collected 

from eight different sites and identified as belonging to distinct chamois populations (Aradeș, Secări, Zlata, Ștevia, Slăvei, 

Bucura, Cârjiț, Coșuri). 
The protocol used was the one described by the manufacturer, without any modifications. The extracted and 

purified DNA was resuspended in 50 μl of nuclease free water. The quantity and quality of isolated DNA were verified 

using the spectrophotometric method. The technique used is based on PCR (Polymerase Chain Reaction) and after 

obtaining the enzymatic reaction data, they were used to develop the matrix of genetic diversity and similarity matrices. 

Based on these matrix philosophies, the UPGMA dendrogram was built. Due to the lack of information on the use of the 

two VNTR molecular marker systems, a screening of 26 primers designed to target each of the two molecular marker 

systems was used in a first step. This step aimed at selecting markers that provide the best information but also a good 

amplification model as an indication of polymorphism. 
Following the results obtained, a number of 14 polymorphic molecular markers were selected, 8 ISSR markers 

and 6 DAMD markers. Their analysis showed that the populations are distinct, and the results are ever more precise when 

two markers are combined. Based on data from the analysis of PCR results, the binary matrix was developed to evaluate 

the similarity matrix and the genetic distance matrix using the Jaccard similarity coefficient. 
Analyzing genetic distance between analysed chamois populations, it is found that the minimum value of 0.411 

was obtained in chamois populations in the Secari and Zlata areas, which means that gene exchange is likely to happen 

as they use virtual territory as the same territory. This is highlighted by the fact that although in winter the chamois 

populations present in the two areas use different territories, in the summer they ascend to the Alpine gap where they   live 

relatively on the same surface. Considering that mating in the chamois takes place in the months of October to November, 

before the fall of the snow, existing  the chamois are in the alpine area, it is possible that between the two chamois 

populations there will be gene exchanges, in direct relation with the distance and with areal fragmentation seasonal factors 

(as tourism and grazing). Since, on one hand, the chamois populations in the Secari and Cârjit areas are very remote from 

each other and on the other hand, the chamois population in the Cârjit area remains in the forest area during the summer, 



the possibility of gene exchange between the two populations is very small. As regards the degree of similarity between 

the Retezat chamois populations, it has the highest value of 0.553 among the populations of the Cârjit and Cosuri areas. 

The value is explained by the fact that the two chamois populations live in almost similar conditions both in summer and 

winter, the areas being very close. The lowest value of similarity of 0.237 was recorded among the quartered populations 

in Secari and Cârjit due to the large distance between the two populations. Based on the genetic similarity and genetic 

distance matrices, the UPGMA gene dendrogram was performed. According to this, the eight populations are grouped 

into two major groups, the first one consisting of three populations: Bucura Cârjit and Cosuri (which are separated into 

two distinct subgroups). The second group comprises the populations in the areas: Slavei, Secari, Zlata, Arades and Stevia, 

(being also separated into two subgroups). In conclusion, it can be said that chamois populations distant from each other 

are physically isolated and only in exceptional conditions there is an exchange of genes between them, while in the case 

of those living in closer areas, this exchange can take place easier. 
The monitoring of circulating pathogens in chamois populations is extremely important in understanding the 

transmission of bacterial diseases between wild and domestic animals, the epidemiological circuit between them, and 

between them and humans. 
Research has been done to isolate and identify the major bacterial pathogens inside the chamois populations of 

the Retezat Mountains and to highlight the presence of resistance phenotypes inside the populations in isolates from these 

animals. 
For bacterial germ isolation, we used feces from chamois using at least 15 grams of feces per sample. In primary 

seeding we used at least 4 grams of feces for each sample, the sowing being done in nutrient broth, and the thermostat 

was aerobic for 24 hours at 37 ° C. Further, after the bacteriostatic examination, seeding on the nutrient agglomeration 

from each tube was carried out, the isolated strains being sorted on the basis of cultural, morphological and tinctorial 

characters. 
In order to quickly identify bacterial strains isolated from chamois feces, chromogenic and selective 

environments were used, based on which the following three bacterial species were identified with importance in animal 

pathology and product contamination of animal origin: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, and Salmonella spp. 
Several strains belonging to the same species, namely four strains of Listeria monocytogenes, two strains of 

Escherichia coli and two strains of Salmonella spp. have been identified by chromogenic media. 
Analyzing the results we have found that the bacterial species, isolated and identified, showed several resistance 

phenotypes, different from one species to another. 
The frequency of resistance phenotypes in the eight strains isolated from the chamois was minimal to norfloxacin 

and maximum (100%) to colistin sulphate and penicillin G. 
In all three isolated bacterial species, resistance was maximal to colistin sulphate and penicillin G (100%), 

followed by tetracycline, amoxicillin with clavulanic acid and streptomycin (50%). 
The present day situation of the chamois in Retezat is well reflected in the present-day situation of the species 

trophies. The paper contains a chapter on the evolution in time of the main elements of the Retezat chamois trophies. 
It is known that in the chamois the horns belonging to both genders are considered trophy. The main elements of 

the chamois trophy are: the length of the horns, the height, the opening and the circumference of the thickest sheath. 
The study was performed on the basis of the trophy evaluation sheets, existing in the archives of the six hunting 

funds present in the Retezat Massif, from the specimens shot during the period 2007-2015 and by personal observations 

of the author. Taking into account the low number of chamois that are harvested annually by shooting, as well as the high 

variability of their total trophies scores, a number of 10 trophies with a total of 105 C.I.C. points (5 males and 5 females) 

were considered. The analyzed data resulting from official documents of the local hunting areas (Annex 1) are presented 

in the graphs. 
For both genders, the evolution of the horn length is in the form of a sinuous curve with higher amplitudes for 

the females, but in general the horn length is bigger for the buck than for the doe. The horn length of the doe individuals 

shows a decreasing tendency in the period 2012-2015. The maximum height of horns has a relatively uniform evolution 

for both genders in the analyzed period, being a bit higher for the doe individuals. On the opposite, the evolution of the 

maximum circumference of the thickest horns is higher for buck specimens for the analyzed period of time, but between 

2013-2015, there is a clear increasing for the doe ones. The opening of the horns is in the form of a sinuous curve for both 

genders, with a sharp decrease of it for doe individuals between 2012-2015. 
The change in time of the main basic elements of chamois trophies is due to the following factors: 

 The existence of a gender imbalance with implications on the quality of the future trophies; 

 The participation in the reproduction of some very young males has led to the appearance of a large 

number of degenerative forms. 



In order to stop the quantitative and qualitative decline in the Retezat chamois population, it is imperative to take 

strong and rapid measures that can be grouped into: legislative, administrative and management measures, educational 

and public awareness measures. 
Legislative measures: 

 Holding under strict control the main predators (lynx, wolf) through the promotion of a law allowing 

for the extraction on the basis of individual authorization of specimens of lynx and wolf from hunting 

funds where the herds exceed the optimal level and cause significant damage to populations of chamois; 

 Establishment of harvest quotas based on gender and age assessments as well as analysis of each 

chamois population according to yearly increase and gender ratio. 

Administrative and management measures: 

 Establishment of a specialized guarding body for the chamois hunting funds, which through its activity 

will lead to discouragement of poaching acts in the area; 

 Strict control of commercial hunting by banning the shooting of dominant trophy until the sex ratio is 

regulated, permanent monitoring and promotion of selective hunting in the Retezat massif; 

 Enhanced guarding during the cold season when springs and streams are frozen and chamois descend 

to drink water from the Great River (Raul Mare); 

 Assisted performance of the evaluation of chamois flocks in spring and autumn, with the obligation to 

establish their gender structure and at least three age categories (young goats, juveniles and adults); 

 Ensuring peace by banning tourism and grazing in habitats areas for the chamois knowing that it prefers 

habitats with rocks and boulders covered by lichens, glaciers where snow remains until the late summer, 

as well as groans and juniper; 

 Checking the number and the legal rules compliance by dogs accompanying the sheep flocks; 

 Maintaining optimal flocks related to their living area. This is determined by taking into account the 

surface of the alpine gap, to which an area is added, which is equal to that situated within the forest 

surrounding it. On chamois populations a gentle influence is exercised by grazing along with the 

adjacent activities as well as the relief that provides shelter during the winter. Among the factors with a 

high influence on chamois ecology are: the abiotic factors represented by the landform, the biotic factors 

represented by the feeding places in the winter and the biomass accessible in winter as well as the 

hunting culture factors represented by the surveillance of the number of dogs from the sheepfold, 

monitoring the degree of grassland loading and the presence of diseases.  The group of factors with 

medium influence   includes abiotic factors.  We mention the places of refuge in winter and the 

anthropogenic factors among which are: poaching, tourist and party activities in the mountain area over 

the weekend, the existence of wandering dogs, the area on which grazing is practiced. A relatively small 

influence on the chamois is that of abiotic and climatic factors (average temperature, quantity and nature 

of precipitation, distribution of the hydrographic network), but the biotic factors are important in this 

respect (the surface of the pastures, forest vegetation bordering the alpine area, the presence of shrub 

vegetation in the alpine area as well as the presence of predators). Late frosts and solid precipitation 

which overlap the birth period can cause significant losses for newborn chamois. 

 Depending on all these factors, the creditworthiness of the resort and the optimal number of chamois 

can be determined; 

 Obtaining approval from the Retezat National Park for salt distribution and its management in the area 

or in the worst case, setting up a protection zone around the park where no salt is to be placed. 

Educational and public awareness measures: 

 Organization of regular meetings with locals and students, using/distributing materials on the presence 

of chamois in the Retezat massif; 

 Placement of informative panels in the area of tourist routes visited by tourists; 



 Elaboration of promotional materials (leaflets, brochures) and their distribution through the visiting 

centers of the Retezat National Park; 

 Organizing meetings with shepherds accompanying the sheep flocks on compliance with the legislation 

in force regarding the number of dogs accompanying the sheep flocks and the use of the dogs special 

collar; 

 Conferences, workshops, internet campaign and press articles; 

 Photos and movies. 


