
É costume dizer-se que o leão é o rei da selva, porque é 
um predador muito forte, estando no topo da cadeia 
alimentar dos animais que habitam em terra seca e 
porque a sua juba parece uma coroa de rei!
A maioria dos leões vive em África, na savana africana. 
A fêmea do leão chama-se leoa e é diferente do leão. 
O leão tem uma enorme juba à volta do pescoço, que 
o torna muito bonito e majestoso. A sua juba é 
multicolor: beje, branca, castanha avermelhada e 
preta nas pontas. As leoas não têm juba e são mais 

pequenas do que os leões e por isso são bastante mais rápidas. As leoas têm o pelo curto e 
castanho claro. Os leões têm o pelo ligeiramente mais comprido e mais escuro.

Os machos podem chegar a medir três metros de comprimento e possuem uma 
cauda com cerca de 1 metro. A cauda dos leões termina num tufo de pelos  pretos e 
compridos como os da juba.

Também existem leões que são todos brancos, mas têm mais difculdades de 
sobrevivência na vida selvagem,  porque não se conseguem camuflar facilmente.

Os leões pesam aproximadamente 250 quilos e as leoas pesam entre 120  a 180 
quilos.

O leões podem viver entre 10 a 14 anos na vida selvagem, no entanto, em cativeiro 
podem chegar a atingir mais de 20 anos.

Os leões são animais muito territoriais pois não gostam que outros grupos de leões 
ocupem o seu espaço. Os seus grupos familiares são constituidos por um leão dominante, 
as suas fêmeas e as crias. Quando as crias macho atingem a idade adulta e se mostram 
dominantes, têm de sair daquele grupo e formar uma nova família. 

É muito frequente ouvirmos o rugir do leão durante a noite porque é ao anoitecer 
que o leão ruge para avisar os outros leões que aquele território é seu e que já está 
ocupado. O leão exerce a função de protetor do seu grupo. O rugido é uma das formas 
que o leão tem de proteger o seu território, as leoas e as suas crias. Os leões gostam de 
viver em grupo para se defenderem melhor dos outros animais.

As crias de leão têm um tempo de gestação de 4 meses. Em cada ninhada nascem 
duas a seis crias. Como são mamíferos, as crias são amamentadas pelas fêmeas durante o 
primeiro mês de vida.

O alimento preferido dos leões são zebras, antílopes, javalis e gnus. À noite, os leões 
saem para caçar. Como as leoas são mais ágeis, são elas que comandam as caçadas. 
Quando caçam, as leoas começam por escolher um local com arbustos ou ervas altas, 
porque é aí que se escondem. Depois, rastejam muito devagar, observando a sua presa 
com muita atenção. Quando caçam em grupo, as leoas cercam a presa e deixam-na sem 
possibilidade de fuga. Quando caçam sozinhas, as leoas  usam o fator surpresa lançando-
se num enorme salto para cima da sua presa. Quando as fêmeas vão caçar, os leões ficam 
a tomar conta das crias.

Hoje em dia, existem poucos leões no mundo inteiro, porque o Homem o tem vindo a 
caçar indiscriminadamente e tem destruído o seu habitat natural.
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Informação a procurar Respostas encontradas

Porque é que se diz que o leão é o rei da selva?

Onde vive a maioria dos leões?

Como se chama a fêmea do leão?

Quais são as diferenças entre leões e leoas?

Como é a juba do leão?

Como é o pelo dos leões?

Existem leões com outro tipo de pelo? 

Quanto medem aproximadamente os leões?

Quanto pesam os leões e as  leoas?

Qual é a esperança de vida dos leões?

Qual é  a função do leão no seu grupo? 

O que faz o leão para desempenhar a sua 
função?

Qual é a função da leoa no seu grupo?

O que faz a leoa para desempenhar a sua 
função?

Qual é a alimentação dos leões?

Como são alimentadas as crias?

Como se reproduzem os leões?

Qual é o tempo de gestação dos leões?

O leão é uma espécie em risco? Porquê?
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