
 

 
 

Jakhals 

Wetenschappelijke naam canis aureus moreotica 

 

Jakhalzen zijn zoogdieren. De mannetjes zijn ongeveer 85 centimeter lang. De 

vrouwtjes zijn kleiner, ongeveer 70 centimeter lang. Hun staarten zijn 25 

centimeter en ze wegen tussen 6½ en 10 kilogram. In het wild worden ze 14 jaar 

oud, in dierentuinen wel 19. 

 

 
 

Alleseters 

Jakhalzen zijn alleseter, omdat ze planten én dieren eten. Ze jagen op knaagdieren, 

hazen, vogels, reptielen en amfibieën. Een schaap of geit is ook een zeer welkom 

maaltje. Ze eten ook eieren, vruchten en paddenstoelen. Het jagen doen ze 

trouwens niet alleen, maar in familiegroepjes. 

 

Leefgebied 

Jakhalzen leven in woestijnen en op steppen en graslanden waar hier en daar wat 

struiken groeien. Je ziet hun leefgebieden op deze kaart. 

Ze leven met hun familie in een groep. Ze 'praten' met elkaar door te huilen, te 

schreeuwen en te piepen. Er is één paartje in de groep dat jongen krijgt. De andere 

volwassen jakhalzen zijn de 'helpers'. Zij zorgen voor de jongen. Iedere familie 

heeft z'n eigen territorium. Dat kan 1 km² maar ook 20 km² groot zijn. Het nest ligt 

altijd in het midden. De randen van het territorium markeren jakhalzen met urine. 

Zo kunnen andere jakhalzen ruiken, dat ze het gebied van een andere familie in 

komen. 

 



 

 
 

 
 

Jongen 

Jakhalzen zijn volwassen als ze 2 jaar oud zijn. Als ze de 

baas zijn in de groep gaan ze op zoek naar een partner. 

De paartijd is in februari/maart. Ongeveer 60 dagen 

later worden de jonge jakhalzen geboren. Meestal zijn 

het er 2, 3 of 4, maar soms wel 8! De jongen drinken bij 

hun moeder tot ze 10 weken oud zijn. Daarna gaan ze 

vast voedsel eten. Alle volwassen jakhalzen helpen met 

het voeren van de jongen. Ze slikken hun eten eerst door 

en spugen het daarna weer uit, zodat de jongen het 

kunnen opeten. 

 

Bedreiging of bedreigd? 

We weten niet precies hoeveel jakhalzen er nog in het wild leven. 

Mensen jagen op ze of strooien gif. Veel jakhalzen komen om in het 

verkeer. In de Rode Lijst staat dat ze niet bedreigd zijn, maar in 

sommige landen is dat wel het geval. Er leven geen gouden jakhalzen 

in dierentuinen en er zijn ook geen fokprogramma's bekend. 

 


