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IN HET HOL VAN DE LEEUW
Veel dieren in WILDLANDS komen van oorsprong uit tropische en subtropische gebieden.
De meeste van deze dieren zijn dus aangepast aan een warmer klimaat, zonder koude winters.
Wel ontwikkelen sommige diersoorten als ze in Nederland leven een dikkere wintervacht. Zo ook de leeuwen.
DAG 0

WIST JE DAT?

geboorte

20 jaar
De leeuw voedt zich voornamelijk met prooidieren
tussen de

en

10 dagen

levensverwachting

leren lopen

kg

Als deze niet in de buurt zijn gaat hij af op kleinere en grotere dieren

tussen de

en

5 - 6 jaar

4 - 6 weken

volwassen grootte

introductie bij de troep

kg

Een leeuw eet ongeveer 10 zebra’s per jaar.
Dat is in totaal ongeveer
kg vlees

3.000-4.000

10X !

3 - 4 jaar

6 maanden

vruchtbaar

beginnen met
vlees eten

11 maanden
vrouwtjes leren jagen

GEZONDHEIDSCHECK

MET HUID EN HAAR

De leeuwen van WILDLANDS kunnen het hele jaar door dag en nacht
naar buiten. In hun buitenverblijf hebben ze verwarmde grotten, waar ze
zich in terug kunnen trekken. In de binnenverblijven kunnen de leeuwen
apart gezet worden, kan van dichtbij hun gezondheid gecheckt worden
en kunnen ze de nacht doorbrengen als ze dat niet buiten willen doen.

Leeuwen krijgen niet elke dag te eten. In het wild lukt het ook
niet dagelijks een prooi te vangen. Om de wilde situatie zoveel
mogelijk na te bootsen krijgen de leeuwen hun portie vlees
compleet met botten, huid en haar aangeboden. Hierdoor
blijven hun kaken en tanden sterk en ook stimuleert het de
natuurlijke interactie en voedselverdeling binnen de groep.

Wanneer de leeuwen naar binnen worden geroepen, worden ze gelokt
en beloond met een lekker stuk vlees.
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Mochten er welpen worden geboren, dan kan moeder met kroost in
de kraamkamer - apart van de rest van de groep - een band vormen.
Ook in het wild blijven moeder en welpen 4-6 weken afzijdig van de
rest van de groep.

