


Dier: Steppezebra

Equus quagga

Leefgebied: Afrika

Voedsel: Gras

Leeftijd: 30 jaar

Gewicht: 225 kilo

Draagtijd: 12 maanden

Aantal jongen: 1 jong

Status in het wild: Gevoelig



Het lijkt misschien alsof een zebra een zebra is, maar er zijn 
drie verschillende soorten: de steppezebra, bergzebra en 
Grévy zebra. Verschillende soorten zebra's hebben 
verschillende soorten strepen, van smal tot breed. De 
basisvorm van zebra's - een groot hoofd, stevige nek, lange 
benen, een rugstreep langs de ruggengraat en een staart met 
kwastjes en borstelige manen - is wel hetzelfde. 

• De Grévy zebra is de grootste zebrasoort en heeft de 
dunste strepen.

• De bergzebra is het best te herkennen aan de 
kenmerkende ‘flap’ op de keel die een beetje op een 
adamsappel lijkt.

• De steppezebra is de meest voorkomende en de kleinste 
van de drie soorten zebra’s. Er bestaan veel ondersoorten 
van de steppezebra, die net een andere streeppatroon 
hebben. 



Steppezebra’s leven op de graslanden van Oost-Afrika 
tot de struikachtige bossen van zuidelijk Afrika. 

Zebra's zijn herbivoren en eten meestal grassen. Ze 
grazen elke dag vele uren en gebruiken hun sterke 
voortanden om de toppen van het gras af te knippen. 
Hun achterste kiezen pletten en malen het voedsel. 
Zoveel tijd besteden aan kauwen verslijt de tanden, dus 
blijven de tanden van zebra’s hun hele leven groeien.

Als het droge seizoen aanbreekt en de grassen 
afsterven, reizen zebrakuddes verder op zoek naar meer 
voedsel- en drinkplaatsen. Zebra's draven lange 
afstanden om te verhuizen naar nieuwe weiden. 



Zijn zebra’s wit met zwart of zwart met wit? Dit is een 
van de meest gestelde vragen over zebra’s. Het lijkt 
alsof ze witte jassen hebben met zwarte strepen, omdat 
bij de meeste zebra's, de zwarte strepen eindigen op hun 
buik en aan de binnenkant van de benen. Maar het blijkt 
dat zebra's een zwarte huid onder hun haar hebben. 

Maar waarom de strepen? Ze dienen als een soort 
bescherming tegen roofdieren! Wanneer zebra’s dicht bij 
elkaar staan, maken hun gecombineerde strepen het 
moeilijk voor een leeuw of luipaard om één zebra te 
kiezen om te achtervolgen. 

Zebrastrepen zijn uniek voor elk dier, net als menselijke 
vingerafdrukken. Zebra’s herkennen elkaar aan het 
strepenpatroon.



Steppezebra's zijn sociale dieren, die in familiegroepen 
leven met een hengst, verschillende merries en hun 
veulens. Gedurende de droge periodes van het jaar 
komen groepen samen om kuddes van wel honderden 
zebra’s te vormen, maar de familiegroepen blijven bij 
elkaar binnen deze grotere groepen. 

Zebra's communiceren met elkaar met 
gezichtsuitdrukkingen en geluiden. Ze maken luide 
balkende of blaffende geluiden en zacht snuiven. De 
positie van hun oren, hoe wijd open hun ogen zijn, en of 
hun mond open is of dat hun tanden ontbloot zijn, het 
betekent allemaal iets. Zebra's versterken ook hun 
banden door elkaar te verzorgen. 



Net als gedomesticeerde paarden steken zebra's veel 
energie in het opvoeden van hun jongen. Zebraveulens 
hebben een zachte, donzige vacht en hun strepen zijn in 
het begin meestal bruin en wit. Hun benen zijn al bijna 
net zo lang als die van een volwassen zebra en ze 
kunnen slechts 20 minuten na de geboorte lopen en na 
een uur al rennen! Dit is belangrijk, omdat merrie en 
veulen met de kudde mee moet gaan om voedsel en 
water te vinden. 



Zebra’s zijn stoere, pittige dieren die zich niet zomaar 
laten vangen. Ze hebben een uitstekend gehoor en 
gezichtsvermogen en kunnen rennen met snelheden tot 
56 km/uur. Ze hebben ook een krachtige trap die een 
leeuw, een hyena of een Afrikaanse wilde hond ernstig 
kan verwonden. Meestal slaat de leidende hengst van de 
kudde, alarm als er gevaar dreigt en blijft hij achterin de 
groep om zich indien nodig te verdedigen tegen 
roofdieren, terwijl de merries en veulens wegrennen.

Er zijn enkele bedreigingen - verlies van leefgebied, 
stroperij en ziekte - die zebra's niet kunnen ontlopen. De 
bergzebra en Grévy zebra worden bedreigd in Afrika. 
Verschillende natuurbeschermers en onderzoekers 
werken samen om te voorkomen dat deze zebra’s 
uitsterven. 




