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Jenot – biologia gatunku (cz. II)
Jenot należy do zwierząt monoestrycznych. Ruja 

u samic zależy od rejonu zasiedlenia i występuje 
najczęściej od lutego do kwietnia. W rocznym cyklu 
płciowym wyróżnić można 4 fazy. Faza przedrujowa 
występująca zaraz po przebudzeniu z zimowego pół-
snu (koniec stycznia, początek lutego), faza rujowa, 
faza porujowa, będąca przejściem fazy rujowej w fazę 
spoczynku, faza spokoju trwająca z reguły od maja– 
–czerwca, czyli po wykocie, do grudnia–stycznia. 
U samic jenota często zdarza się, że cieczka powtarza 
się po 3 tygodniach od krycia, nawet w przypadku 
gdy samica jest już w ciąży. Ciąża trwa 58-64 dni 
(średnio 61). Samica rodzi w miocie od 4 do 8 sztuk, 
zdarzają się jednak przypadki rodzenia nawet 16-19 
szczeniąt. Laktacja jest dość długa, trwa od 45 do 60 
dni. Młode jenoty rozwijają się szybko. Rodzą się 
wprawdzie ślepe, lecz w 9.-10. dniu życia zaczynają 
widzieć, a przy końcu drugiego tygodnia wyrzynają się 
im zęby. Około 3. tygodnia życia pobierają już pokarm 
przynoszony przez matkę.

W przypadku hodowli fermowej, gdy młode jenoty 
osiągają masę ciała 1 kg, czyli w wieku 35-40 dni, 
można je już odsadzać od matek. W okresie, kiedy 
zaczyna się kształtować zimowa okrywa włosowa 
(połowa września), wzrost młodych ulega znacznemu 
zahamowaniu. Ten okres uznaje się za uzyskanie przez 

zwierzęta pełnej dojrzałości somatycznej, później kar-
ma wykorzystywana jest w głównej mierze na budowę 
okrywy włosowej. Do uboju przeznacza się zwierzęta 
wyrośnięte i z dojrzałą zimową okrywą włosową. 
Dokładny termin ustala się na podstawie oględzin 
skóry i okrywy włosowej. Za najkorzystniejszy okres 
uboju w naszej strefie klimatycznej uznaje się koniec 
października i początek listopada. Dojrzałość do roz-
płodu młode osiągają w wieku od 8 do 11 miesięcy 
i zachowują wysoką zdolność rozrodczą przez około 
6-7 lat.

Jenot zaliczany jest w Polsce do zwierząt futerko-
wych o najkrótszym „stażu” hodowlanym. Pierwsze 
hodowle jenotów w systemie klatkowym pojawiły się 
około 30 lat temu, choć do celów badawczych sprowa-
dzono je znacznie wcześniej – w 1958 r. – z ówczesnej 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na skórę 
jenota zwrócono uwagę ze względu na jej trwałość 
i ciepłochronność oraz ciekawe rozmieszczenie barw 
okrywy. W skali trwałości wyprawionych skór futer-
kowych w gotowych wyrobach skóra jenota znajduje 
się na pierwszym miejscu w grupie II z oceną 75 pkt, 
futro norki ocenione jest na 70 pkt, lisów na 40 punk-
tów (III grupa). Hodowla jenotów w Polsce nigdy nie 
była prowadzona na szeroką skalę i zawsze zależała 
od zainteresowania skórami tych zwierząt na aukcjach 
futrzarskich.


