
W i t t e  l e e u w  /  L i o n  b l a n c  /  W h i t e  l i o n

Klasse:   Mammalia  zoogdieren 
Orde:   Carnivora  roofdieren 
Familie:   Felidae  katachtigen 
Geslacht:  Panthera  (leeuwen, panters, tijgers) 
Soort:   Panthera leo  leeuw  
 

lengte / longueur / length  
240-330 cm 
gewicht / poids / weight 
♂ 175-275 kg; ♀ 125-150kg 
draagtijd / gestation 
100-120 dagen / jours / days 
aantal jongen / nombre d’entfants / litter size 
1-5 
leefwijze / conduite / behaviour 
troep leeuwinnen met welpen en 1 dominante man  
Troupe de lionnes et petits et 1 male dominant 
Pride of lionesses with cubs and 1 dominant male 
voedsel / nourriture / diet 
herten, antilope, zebra en andere hoefdieren 
cerfs, antilopes, zèbres et d’autres ongulés 
deer, antilopes, zebras and other hoofed animals 
levensverwachting / espérance de vie / lifespan 
20-25 jaar / ans / years 
 

Het zijn geen albino’s, albino’s zijn ook 
helemaal wit (geen pigment) bij witte leeu-
wen is er net als bij witte tijgers wel zwart 
pigment maar geen rood of geel. Omdat 
leeuwen geen zwarte tekening hebben zijn 
ze echter net als een albino helemaal wit, je 
kan het wel zien aan de kleur van hun lippen 
en neus, die zouden bij een albino roos van 
kleur zijn.

Leeuwen brengen in totaal bijna 20 uur per 
dag slapend door.

Leeuwen zijn de enige katachtigen waarvan 
het mannetje makkelijk te onderscheiden is 
door zijn manen (sexuele dimorfie). Bij 
andere soorten is er slechts een klein onders-
cheid bijvoorbeeld in grootte. Ook het gro-
epsleven maakt leeuwen speciaal.

 

 

They are not albino, albinos are white because they lack all 
pigment. In white lions there is, just like in white tigers, still black 
pigment but no reds or yellows. Because lions have no black 
markings they appear completely white. It shows in the colour of 
their lips and nose, that would be pink in albino’s.

Lions can spend 20 hours a day sleeping.

Lions are the only felines of which it’s easy to distinct males from 
females (sexual dimorphism). Other felines have just a small 
difference in size. Also their formation of prides makes them 
exceptional.

Did you know...

Afstamming: Weetjes:

Kenmerken:

Voorkomen:

Voorkomen: niet meer in het wild 
Status: Afrikaanse populaties beschermd 

door CITES II bijlage en EG bijlage B, 
Aziatische populaties door Cites I en EG 

bijlage A. 

 


