
 

 

ZEEPAARDJE 
Gebogen paard 

 
Heb je ooit zo’n gekke vis gezien? Met een grijpstaart, knobbels en een 
lange snuit is het zeepaardje een geval apart! Veel mensen bewonderen het 
zeepaardje dan ook om zijn bijzondere voorkomen. 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOE ZIE IK ER UIT? 
Een zeepaardje is een vis, ook al zou je dat misschien niet zeggen. Een zeepaardje 
heeft een bolle buik, een grijpstaart en rijen met gekke knobbels. Deze knobbels 
noemen we beenringen. De beenringen zorgen ervoor dat het zeepaardje heel 
hard wordt en dus niet lekker is om te eten. Verder is het lichaam van een 
zeepaardje plat en heeft hij geen schubben. 
 
Van klein naar groot 
Er bestaan zo’n 35 verschillende soorten zeepaardjes. Deze soorten leven 
verspreid over een groot deel van de wereld en zien er allemaal net even anders 
uit. Zo is het kleinste zeepaardje maar een paar centimeter groot, terwijl het 
grootste zeepaardje wel 25 centimeter lang kan worden! Er bestaan felgekleurde 
zeepaardjes, maar er zijn ook bruingroene soorten. Zo valt het zeepaardje niet op 
tussen de waterplanten waarin hij leeft. 
 
Turbo motor  
Een zeepaardje zwemt rechtop, maar niet heel snel. 
Dat kan ook niet anders met zo’n kleine rugvin. 
Vlak achter de kieuwen zitten nog twee kleine 
vinnen waarmee het zeepaardje kan ‘sturen’. Toch 
laat een zeepaardje zich het liefst meevoeren met 
de stroming. Als één van de weinige vissen kan een 
zeepaardje recht naar boven en recht naar beneden 
zwemmen.  
 
Kameleon 
Net zoals de ogen van een kameleon, kunnen de ogen van een zeepaardje 
onafhankelijk van elkaar bewegen. Zo hoeft een zeepaardje dus niet zijn hele 
lichaam te draaien om iets met zijn ogen te volgen.  

 
 

DIERENPASPOORT ZEEPAARDJE 
 

LATIJNSE NAAM:   Hippocampus  

LEEFGEBIED:  de meeste soorten komen voor in ondiepe 

(sub)tropische kustzeeën over de hele wereld 
VOEDSEL:  garnalen, plankton en kreeftjes  

LEEFTIJD:  waarschijnlijk tussen de 4 en 7 jaar 

LENGTE:    afhankelijk van de soort van 2 cm tot 25 cm 

DRAAGTIJD:   14 tot 28 dagen 
AANTAL JONGEN:  15 tot 1500 per worp 



 

WAAR WOON IK? 
Het zeepaardje leeft verspreid over de hele wereld. Hij is vooral te vinden in 
ondiepe (sub)tropische kustwateren. Met zijn staart grijpt een zeepaardje zich 
vast aan wieren, watergrassen en koralen en wiegt rustig mee met het water.  
 
 
WAT EET IK? 
Een zeepaardje eet voornamelijk garnalen, kreeftjes en plankton. Hij wacht tot 
een prooi langs zwemt en zuigt het dan op met zijn snuit. Een zeepaardje moet 
voortdurend blijven eten om voldoende voedingstoffen en energie binnen te 
krijgen.  
 

 
MIJN FAMILIE 
Het zeepaardje is een sociaal dier en leeft het liefst in groepen. Als een mannetje 
en een vrouwtje elkaar hebben gevonden, blijven ze meestal hun hele leven 
samen. Dat noemen we monogamie.  
 
Bijzondere vader 
De voortplanting van het zeepaardje is erg bijzonder. Het 
is namelijk niet moeder, maar vader zeepaard die 
drachtig is! Als de paring begint, dansen het mannetje en 
het vrouwtje buik aan buik rond. Tijdens deze dans 
brengt het vrouwtje haar eitjes in de buidel van het 
mannetje. Hij bevrucht de eitjes en zwemt er een aantal 
weken mee rond. Als de larven er klaar voor zijn, ‘duwt’ 
de vader hen uit de buidel naar buiten. Afhankelijk van 
de soort worden er 15 tot wel 1500 larven geboren! De 
larven zijn miniatuur versies van hun ouders. Een larf is 
gelijk na de geboorte op zichzelf aangewezen. Hij wordt 
namelijk niet verzorgd door zijn ouders.   

 
 
IN OUWEHANDS DIERENPARK 
In het aquarium van Ouwehands Dierenpark hangt voor de zeepaardjes een 
lange, doorzichtige buis met gaatjes. Misschien zie je in de buis wel kleine 
beestjes zwemmen! In deze buis zit het voedsel voor de zeepaardjes: 
pekelkreeftjes. Af en toe komen er een paar pekelkreeftjes in het aquarium 
terecht. Op deze manier hebben de zeepaardjes de hele dag door te eten. 
 
 



 

HELP! 
Als een zeepaardje eenmaal volwassen is, heeft hij maar 
weinig natuurlijke vijanden. De beenringen maken hem voor 
andere vissen te graterig en slecht te verteren. Toch lust de 
krab af en toe wel een zeepaardje! 
 
Mensen vormen de grootste bedreiging voor het zeepaardje. 
In veel landen worden gedroogde zeepaardjes als souvenirs 
verkocht. Ook worden zeepaardjes vermalen en gebruikt in 
traditionele medicijnen.  
 

 

WIST JE DAT… 

Wist je dat er ook twee soorten zeepaardjes voorkomen in de Noordzee? 
Dat zijn het kortsnuitzeepaardje en het langsnuitzeepaardje. 
 
Wist je dat er ook een mythologisch zeepaard bestaat? 
Dit is een dier met de voorkant van een paard en de achterzijde van een vis.  
 
Wist je dat de Latijnse naam van het zeepaardje (hippocampus) letterlijk 
‘gebogen paard’ betekent? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk voor meer diereninformatie op 

www.ouwehand.nl 


