


Dier: Leeuw

Panthera leo

Leefgebied: Afrika en het Gir-woud in India

Voedsel: Hoefdieren

Leeftijd: 14 jaar

Gewicht: 125-190 kilo

Draagtijd: 3 maanden

Aantal jongen: gemiddeld 3 jongen per worp

Status in het wild: Kwetsbaar



Leeuwen verschillen van andere grote kattensoorten als 
tijgers, luipaarden en jaguars. 

Volwassen mannetjesleeuwen zijn veel groter dan 
vrouwtjes en hebben indrukwekkende manen rond de 
nek. De kleur, grootte en omvang van de manen varieert 
per leeuw en met de leeftijd. De manen laten het 
mannetje er indrukwekkend uit zien, wat aantrekkelijk is 
voor de vrouwtjes en intimiderend voor andere mannen. 
De dikke manen van de leeuw beschermen ook zijn nek 
tegen harkende klauwen tijdens gevechten met andere 
mannetjes over territoriumgeschillen of fokrechten.



Leeuwen leven in open bossen, dicht grasland en 
struikgewas, waar voldoende dekking is voor het jagen. 
Graslanden bieden ook voedsel voor antilopen en andere 
hoefdieren, waarop leeuwen jagen. 

Leeuwen jagen meestal 's nachts, vooral bij 
zonsondergang en zonsopgang, waarbij de leeuwinnen 
het meeste werk doen. Een leeuw die een prooi 
achtervolgt, kan in zes seconden over een voetbalveld 
rennen. Er zijn leeuwen gespot die dieren zo groot als 
buffels en giraffen neerhalen! Ze kunnen deze zware 
prooi zelfs in het struikgewas slepen om te voorkomen 
dat andere dieren erbij komen.



Leeuwen zijn de enige katachtigen die in grote, sociale 
groepen leven. Afhankelijk van de hoeveelheid voedsel 
en water in de omgeving, kan een groep uit 3 tot 30 
leeuwen bestaan. In de groep leven leeuwinnen 
(moeders, zussen en nichten) en hun welpen, samen 
met één of meer volwassen mannetjes die geen familie 
van hen zijn. De groep heeft een hechte band en zal 
geen ‘vreemden’ accepteren. De mannetjes blijven een 
paar maanden of een paar jaar, maar de leeuwinnen 
blijven voor het leven bij elkaar. 



Leeuwen en leeuwinnen spelen verschillende rollen in de 
groep. De leeuwinnen werken samen om te jagen en 
helpen elkaar bij het grootbrengen van hun welpen. 
Tijdens de jacht drijft een deel van hen de prooi naar het 
midden van de jachtgroep. Daar staan andere 
leeuwinnen klaar om de prooi vangen. 

Hoewel het lijkt alsof de leeuwinnen al het werk doen, 
spelen de mannetjes een belangrijke rol: ze patrouilleren, 
markeren en bewaken het territorium van de groep. Als 
een nieuw mannetje zich bij de groep probeert aan te 
sluiten, moet hij vechten tegen de huidige dominante 
man. Het nieuwe mannetje wordt weggejaagd of wint. 
Als een nieuwe volwassen man echter de groep 
overneemt, dood hij vaak de welpen van minder dan een 
jaar oud, zodat hij nieuwe kan verwekken.



Een leeuwin baart haar welpen op een afgelegen locatie, 
weg van de groep. Welpen blijven 4-6 weken verborgen 
terwijl ze groot worden, leren lopen en met elkaar en hun 
moeder spelen. Wanneer ze terugkeren naar de groep, 
helpen de andere leeuwinnen ook bij de opvoeding. 

Moeders voeden welpen meestal op tot ze ongeveer 
twee jaar oud zijn. Daarna worden de mannetjes 
weggejaagd uit de groep en staan ze er alleen voor. 
Soms vormen jonge mannen vrijgezellengroepen totdat 
ze sterk genoeg zijn om oudere mannen uit te dagen in 
een poging een groep over te nemen. Als de welpen 
vrouwelijk zijn, blijven ze meestal bij de groep waarin ze 
zijn geboren. 



Door bedreigingen, zoals ziekte, jacht door mensen en 
verlies van leefgebied, wordt de populatie leeuwen in het 
wild steeds kleiner. Het natuurlijke habitat van leeuwen 
is nu alleen nog te vinden in beschermde reservaten, en 
de verplaatsing van leeuwen tussen troepen wordt 
steeds beperkter. Hoewel de leeuwenjacht in veel 
Afrikaanse landen verboden is, is het jagen op trofeeën 
op sommige plaatsen nog steeds toegestaan. 




