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Chapman zebra (Equus quagga antiquorum) 
 
Engels : Common Zebra 
Duits : Steppenzebra 
 
 

Indeling 
Klasse : Zoogdieren Mammalia 
Orde : Onevenhoevigen Perissodactyla 
Familie : Paardachtigen Equidae 
Geslacht : Paarden Equus 
Soort : Steppezebra Equus quagga 
Ondersoort : Chapman-of Damarazebra Equus quagga antiquorum  
Verwantschap : Paarden (przewalski), ezels en halfezels 
Afstamming : de paardachtigen stammen af van de oerpaardjes 
                                               (geslacht Hyractherium) uit het vroege Tertiair. Resten  
                                               van deze dieren zijn gevonden in Noord-Amerika en 
                                               Europa. 
 
 

Uiterlijk 
Kop-romplengte : 170 - 190 cm 
Staartlengte :   47 – 57 cm 
Schouderhoogte : 120 - 140 cm 
Gewicht : 250 – 320 kg 
Omschrijving uiterlijk : de grondkleur is wit tot crème-geel, tussen de tamelijk 
                                               brede zwarte- tot donkerbruine strepen zijn er  
                                               bruingrijze schaduwstrepen. Weinig strepen op de  
                                               poten. Stijve rechtopstaande manen. 
Speciale aanpassingen : een karakteristieke streeptekening. 
 
 

Voortplanting 
Paartijd : in Afrika oktober, november. In dierentuinen geen 
                                               vaste paartijd. 
Paargedrag : de zebramerrie in bronst, lokt de hengst door haar 
                                                specifieke urinegeur. 
Plaats/bouw van nest : geen 
Draagtijd : ongeveer 12 maanden 
Plaats/tijd van geboorte : op de steppe, bij de kudde 
Worpgrootte : 1 
Aantal worpen : nvt 
 
Jongen 

- geboortegewicht : 30 - 35 kg 
- geboortelengte : 
- ogen open/dicht : open 
- oren open /dicht : open 
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- beharing : behaard 
- uiterlijk : net als ouders 
Zoogtijd : tot 6 maanden 
Zelfstandig : speenleeftijd 6- 10 maanden 
Geslachtsrijp : 1,5 – 3 jaar 
Overig : een veulen herkent de moeder aan haar geluid, geur  
                                               en strepenpatroon. 

 
 
Leefwijze 
Sociale structuur : leven in grote kuddes, hengsten,  
                                                merries en hun veulens. Binnen deze kuddes zijn er  
                                                wel familiegroepen. De hengst is de beschermer van 
                                                de groep, maar zoekt geen echte moeilijkheden met  
                                                rivalen. Naast de familiegroepen zijn er ook  
                                                hengstengroepen met dieren van verschillende 
                                                leeftijden. 
Voedsel : hoofdzakelijk gras en kruiden, maar ook twijgen en 
                                                blad van bomen en struiken 
Jachttechniek : n.v.t 
Gebit : I: 3/3; C: 0-1/0-1; PM: 3/3; M: 3/3 =36-40 
Activiteit : overdag. 
Overwintering : n.v.t. 
Communicatie : door middel van geluid. Herkenning gebeurt ook door 
   middel van het strepenpatroon. 
Geluid : `blaffend', hinnikend geluid. Klinkt als kwa-ha-ha. 
Zintuigen : reuk en gehoor zijn uitstekend ontwikkeld. 
 
 

Verspreiding 
Habitat : steppen/savannen en halfwoestijnen, wel in de buurt 
                                               van water. 
Woongebied : Angola, Zuidwest-Afrika tot Transvaal. 
Natuurlijke vijanden : leeuwen, soms ook hyenahonden en luipaarden. 
 
  

Overig 
Maximale leeftijd : in de dierentuin 28 jaar. 
Bedreiging : niet 
Bescherming : geen 
Bijzonderheden : er leeft een groot aantal chapmanzebra’s in de   
   Europese dierentuinen. Steppezebra’s zijn een stuk 
     vreedzamer dan de bergzebra’s en de grevy-zebra’s.  
                                               De Quagga is een in de 19

e
 eeuw uitgestorven  

                                               steppezebra die alleen aan de voorzijde van het  
                                               lichaam gestreept was. Het is nooit gelukt de zebra als 
                                               werkhuisdier, zoals het paard en de ezel, te gebruiken. 


