
DIER PASPOORT 
Naam: Afrikaanse leeuw
Wetenschappelijkenaam: Phantera leo
Grootte & gewicht: Een leeuwin weegt gemiddeld 125kg en een leeuw kan wel
200kg wegen!
Leefwijze: Leeuwen leven in een familiegroep met meerdere vrouwtjes, jongen en
één of meer (soms zelfs 3) volwassen mannen.
Leeftijd: 12 jaar in het wild en tot 25 jaar in dierentuinen (daar zijn geen gevaren).
Hoeveel jongen: 1-6 jongen, meestal krijgt een leeuwin 3 welpen.
Familie: De leeuw is familie van de katachtigen. Familieleden in GaiaZOO zijn de
lynxen. Andere roofdieren binnen deze familie zijn bv: cheeta’s, luipaarden, jaguars,
tijgers en het sneeuwluipaard. Ken jij nog meer katachtigen?

Bedreigd: De leeuw heeft de IUCN status 'kwetsbaar'. Wat dit betekent ontdek je
verderop!

LEEFGEBIED 
De Afrikaanse leeuw komt voor in Afrika. Het type leefgebied (dit noemen we met een
moeilijk woord ‘habitat’) van de leeuw bestaat uit: savanne, struikgewas, droge gras-
landen en woestijnen.

De leeuw deelt zijn leefgebied met heel veel andere dieren, zoals: impala’s, luipaarden,
neushoorns, Afrikaanse wilde honden, hyena’s, giraffen, nijlpaarden en krokodillen.

WAT EET EEN LEEUW? 
Voedsel in het wild: grote hoefdieren zoals
zebra’s en gnoes, maar leeuwen vangen ook wel eens
kleine prooien (knaagdieren, vogels, stekelvarkens) en
soms eten ze aas.

Voedsel in de ZOO: ribstukken van rund of paard, kleine
stukjes rund, kippen nekken, klein heel prooidier (bv
konijn). In het wild vangen leeuwen niet elke dag een
prooi, daarom krijgen ze in GaiaZOO ook niet elke dag te
eten. 

AFRIKAANSE LEEUW 



KONING?
De leeuw wordt ook wel de koning van de savanne genoemd. Maar waarom eigenlijk…?
De leeuw is het grootste roofdier van Afrika. Ze zijn heel erg sterk maar toch leven
leeuwen als één van de weinige katachtigen in een groep samen. Dit noem je een
'troep'. De meeste andere katachtigen leven alleen. Een troep leeuwen is samen zo sterk
dat ze als enige roofdier grote prooien kunnen vangen (zelfs olifanten en giraffen!). Ze
jagen trouwens alleen op zwakke of zieke dieren. Zo blijft de natuur in balans. Daarom
zijn leeuwen heel belangrijk. En dat maakt ze de koning van de savanne!

LIEVER LUI DAN MOE
Leeuwen zijn jagers, maar ze kunnen ook best wel lui zijn.
Een makkelijke maaltijd slaan ze niet snel over. Als andere
roofdieren zoals de hyena of Afrikaanse wilde hond een
prooi hebben gevangen, gaan leeuwen er graag vandoor
met hun buit. Ook eten leeuwen aas, dat zijn de resten van
prooien die andere dieren hebben gevangen. In gebieden
waar veel prooidieren leven, slapen leeuwen wel 20 uur
per dag! Ze gaan vooral ’s nachts op jacht. In het donker
zien de prooien hen minder snel en ’s nachts is het
bovendien een stuk koeler dan overdag.

Als een leeuwin moet bevallen, gaat ze op
zoek naar een rustige plek, weg van de troep.

Meestal maakt ze een (kraam)nest onder 
 dichte struiken. Daar liggen de kleine, 

 kwetsbare welpen goed verborgen. Leeuwen
welpen hebben bovendien allemaal donkere

vlekjes op hun vacht! Zo zijn ze nog beter
gecamoufleerd tussen te struiken. De vlekjes

verdwijnen wanneer ze ouder worden. De
eerste twee weken zijn ze blind en doof en
afhankelijk van hun moeder. Als de welpen
ongeveer acht weken oud zijn worden ze

voorgesteld aan de rest van de troep. Door
samen te spelen leren de welpen belangrijke

jachttechnieken. De eerste paar maanden eten
ze mee van de prooien die de volwassen

leeuwen vangen.

VLEKJES

Feitje!
 

Hoe donkerder de manenvan de leeuw zijn, hoeknapper de leeuwinnenhem vinden!

Kijk hier hoe de
welpen die in 2019

zijn geboren in
GaiaZOO met elkaar

spelen!

https://youtu.be/x0Yrvb82hcQ


LEEUWEN WEETJES!

De ogen van de leeuw z itten
aan de voorkant van z i jn

kop.  Zo kan hi j  beter
inschatten hoe ver h i j  van
zi jn prooi  is .  B i j  de meeste

prooidieren (zebra's,
ant i lopen, gnoes)  z i t ten de

ogen aan de z i jkant van hun
kop: zo kunnen ze beter om
zich heen k i jken om gevaar

op te sporen. .  

 De vacht van leeuwen heeft
dezelfde kleur als het droge
gras op de savanne. Ze zijn
hierdoor goed gecamoufleerd
tijdens de jacht!

 Net als huiskatten, kunnen
leeuwen hun nagels intrekken
zodat deze scherp blijven. Ze lopen
op hun zachte voetzolen waardoor
ze geruisloos hun prooi kunnen
besluipen.

 Iedereen kent de leeuw van
Afrika. Maar wist je dat er ook in
Azië leeuwen leven? Ze zijn direct
familie van elkaar (biologen
noemen dit 'ondersoorten').
Aziatische leeuwen zijn net ietsje
kleiner dan hun Afrikaanse
neven. Er zijn nog maar heel
weinig Aziatische leeuwen. Ze
leven alleen in één beschermd
gebied in India.

 Leeuwen brullen om hun
territorium te verdedigen en om te
communiceren (praten) met hun
groepsgenoten. Het mannetje en
het vrouwtje kunnen beide brullen.
De brul van het mannetje is wel
dieper en luider en is tot wel 8km
verderop te horen!

GOED ZICHT

Om te kunnen over leven op de warme, Afr ikaanse savanne
heeft  de leeuw al ler le i  b i jzondere aanpassingen: 



BEDREIGINGEN
Zelfs de koning van de savanne is niet opgewassen tegen de mens. In de afgelopen 20
jaar is het aantal leeuwen met 40% gedaald. Op dit moment leven er nog maar
ongeveer 30.000 leeuwen in Afrika. Hoe dat komt?

 
Doe het licht uit

als je een kamer

uit gaat.  
 

Recycle je afval zodat het
hergebruikt kan worden

en niet in de natuur
terecht komt. 

 
Draag een warme

trui in plaats van de
verwarming hoger 

te zetten. 

HULP!
Natuurorganisaties en dierentuinen werken samen
om ervoor te zorgen dat het aantal leeuwen in het
wild niet verder daalt. Natuurorganisaties helpen
de mensen die in het leefgebied van de leeuwen
wonen. Zo leren ze lokale bewoners om een
‘leeuwen ranger’ te worden: die waarschuwen
boeren als een leeuw in de buurt van het vee
komt. Ze helpen ook bij het bouwen van vee-
kralen: een hek van stekelige planten of
prikkeldraad waarachter koeien of geiten veilig
zijn. Ook krijgen sommige leeuwen een zender
waarmee ze in de gaten kunnen worden
gehouden. Zo leren ze de mensen die in het
leefgebied van de leeuwen wonen, om veilig
samen te leven met deze roofdieren.

In dierentuinen wordt geld ingezameld voor
natuurorganisaties zodat zij dit belangrijke werk
kunnen uitvoeren!

verlies van 
leefgebied 

 
Door de bouw van nieuwe wegen en landbouw wordt het leefgebied van leeuwen
steeds kleiner. Veel mensen zijn ook bang voor leeuwen. In gebieden waar mensen en
leeuwen samen leven ontstaan conflicten: leeuwen jagen op vee van boeren of komen
te dichtbij. Vaak worden deze leeuwen dan gedood. Ook wordt er illegaal op leeuwen
gejaagd of komen ze terecht in valstrikken van stropers. Soms worden welpen gevangen
om als huisdier te verkopen. Maar leeuwen zijn natuurlijk écht geen huisdieren.

illegale 
huisdierhandel

 

illegale
jacht

  Door jouw spreekbeurt te houden over de Afrikaanse leeuw leer je de kinderen

in jouw klas niet alleen hoe mooi deze dieren zijn, maar ook waarom het

belangrijk is om ze te beschermen! Hieronder vind je nog meer tips over hoe jij

en jouw klasgenoten de natuur kunnen helpen: 

HELP MEE LEEUWEN BESCHERMEN 

angst



GAIAZOO HELPT DE
LEEUW IN AFRIKA!
Het Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting
van GaiaZOO. Via het GNF doneren we geld aan
natuurorganisaties die de wilde soortgenoten van
de dieren in GaiaZOO helpen. Maar… hoe weten
we eigenlijk welke diersoorten bedreigd worden?

WANNEER IS EEN DIER BEDREIGD?
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde
organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op
de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of planten- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. 
Dankzij deze Rode Lijst weten we welke diersoorten risico lopen om uit te sterven en
waar dringend hulp nodig is. De Rode Lijst van IUCN kun je zien als een soort ‘to-do lijst’
voor natuurbeschermers en dierentuinen! 

De Afrikaanse leeuw heeft de status ’kwetsbaar’. Dat betekent dat de soort sterk
achteruit gaat en de kans groot is dat hij een bedreigde diersoort wordt (en zou kunnen
uitsterven in het wild).

FOKPROGRAMMA
Moderne dierentuinen proberen op verschillende
manieren om te helpen bij de bescherming van
bedreigde diersoorten. De Afrikaanse leeuw is
er daar een van. Dit doen ze onder andere via
fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten,

waarbij dierentuinen uit heel Europa
samenwerken! Want wist je dat goede 

 dierentuinen geen dieren uit het wild halen? Ze
ruilen hun dieren onderling uit. Dit zorgt er ook
voor dat er in elke dierentuin gezonde, jonge
dieren worden geboren. Het belangrijkste is
immers dat de dieren een goed onderkomen

hebben. Ook willen dierentuinen de natuur niet
verstoren, want ze proberen deze juist samen 
te beschermen en ervoor te zorgen dat wilde
dieren en hun leefgebieden behouden blijven.

LEES HIER VERDER

LEES MEER OVER IUCN

Leeuwen hebben witte

drollen. Dat komt doordat

ze de botten van hun prooi

opeten en daar zit kalk in.

Feitje!

https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn-rode-lijst-van-bedreigde-diersoorten/
https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/
https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/

