
Dlaczego zebra ma paski? 

Trzy legendy z Kenii

Zebra to tak wyjątkowe zwierzę, że od dawna fascynowało ludzi. Poznaj trzy kenijskie legendy o 
powstaniu pasków u zebry.

Jak zebra dostała swe paski, a pawian gołą pupę

Dawno, dawno temu, na sawannie zapanowało suche i upalne lato. Wody było tak mało, że 
zwierzęta całymi dniami wędrowały, by znaleźć choć odrobinę wilgoci. W cieni wielkiej akacji było
jednak źródło, które nigdy nie wysychało. Niestety wielki pawian rozsiadł się na jego brzegu i 
dziko wrzeszczał na każdego, kto chciał się zbliżyć do wody.

- To moja woda! Moje źródło! Wynocha! - wołał szczerząc zębiska.

Zwierzęta omijały to miejsce, bo nikt nie chciał ryzykować ugryzienia przez małpę. Pewnego razu 
mama zebra ze swym synkiem byli tak zmęczeni wędrówką, że podeszli do tego wodopoju. Ich 
biała sierść była przykurzona od długiego marszu. Marzyli tylko o chwili odpoczynku.

Pawian akurat gotował sobie jedzenie na ognisku. Gdy zobaczył zebry, zerwał się i zaczął 
wymachiwać rękami.

- A sio! - wrzasnął i rzucił w ich kierunku gałęzią. - Nikt nie będzie pić z mojego źródła!

- Niedoczekanie twoje! - odkrzyknął synek zebry. - Terroryzujesz wszystkich, a przecież woda nie 
jest niczyją własnością. Musisz pozwolić się nam napić.

- Ani myślę! Chcesz wody? To o nią walcz! - powiedział twardo pawian.

- Nie boję się ciebie! - synek tupnął kopytami i po chwili zwierzęta zwarły się w walce.

W kurzu migały wyszczerzone zęby, czarna sierść pawiana i biała zebry. Co chwila widać było 
uderzenia łap pawiana i kopyt zebry. W pewnym momencie zebra kopnęła pawiana w kuper tak 
mocno, że poleciał na pobliskie skały.

- Ała! - zawołał pawian rozcierając pupę, z której zdarła mu się sierść. - To boli!

Do dziś pawiany mają łyse pośladki i wrzeszczą na każdego, kogo zobaczą. A zebra? Była tak 
zmęczona walką, że potknęła się o ognisko, a iskry spadły na jej sierść tworząc czarne paski. Gdy 
powędrowała na sawannę wszystkie inne zebry zachwyciły się jej wzorem i też namalowały sobie 
paski. A że każda zrobiła to po swojemu, dlatego dziś każda zebra ma trochę inny wzór pasków!

Jak zebra dostała paski, a żółw skorupę

Dawno temu zwierzęta na sawannie wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Zebry miały białe futro, 
a żółwie nie nosiły skorupy. Słonie nie miały trąb, a żyrafy miały krótkie szyje. 

Pewnego razu na wielkiej akacji wisiała sobie mała, ciekawska małpka.

- Ale nudno! - westchnęła i ziewnęła. - Nawet bujać na gałęziach mi się nie chce...

- No to coś wymyślmy! - zawołała mała zebra, która pasła się pod drzewem. - Może zawody, albo 
wycieczkę, albo wyruszymy na poszukiwanie skarbu!

- Super pomysł! - ucieszyła się małpka. - Jeszcze nigdy nie znalazłam skarbu!

I zwierzęta wyruszyły przed siebie. Szły i szły, aż nagle spotkały żółwia. Wyglądał jak wielka 
jaszczurka (bo nie miał wtedy jeszcze skorupy) i opalał się na słońcu.

- Idziemy szukać skarbu. - powiedziała małpka. - Chcesz wyruszyć z nami?

- Ale fajnie! - ucieszył się żółw. - Ciekawe, co znajdziemy?



Wkrótce zwierzęta dotarły do skał, gdzie była jaskinia. Gdy weszły do środka znalazły tam czarne 
torby, kolorowe mozaiki i słomiany kapelusz. Małpka przykleiła mozaiki do kapelusza i położyła na
grzbiecie żółwia.

- Wyglądasz pięknie! - powiedziała małpka, a żółw aż się rozpłakał z radości, że jest tak wyjątkowy.

Potem małpka założyła torby na grzbiet zebry, a paski toreb odbiły się na futrze.

- Wyglądasz pięknie! - powiedziała małpka, a zebra aż się rozpłakała z radości, że jest tak 
wyjątkowa. 

A gdy trójka zwierząt wróciła na sawannę, powiedziała swoim przyjaciołom jak mogą też stać się 
wyjątkowi. Od tamtej pory zebry mają paski, żółwie skorupę, a małpki uważają się za artystki!

Jak zebra namalowała swe paski

W dawnych czasach zebry były białe i przypominały osły. Ludzie pomyśleli więc, że zebry 
przydadzą się im do noszenia towarów na targ. Złapali kilka zebr i próbowali je oswoić. Ale 
zwierzętom się to wcale nie podobało. 

Bo po pierwsze: wcale nie chciały wyglądać jak osły, a po drugie: wcale nie chciały pracować tak 
ciężko jak osły. Wierzgały więc kopytami i gryzły, gdy tylko ktoś się do nich chciał zbliżyć.

Pewnego poranka mała zebra przecisnęła się przez ogrodzenie.

- Wymyślę coś, by was uwolnić! - obiecała reszcie i pobiegła przez wioskę.

Zaglądała do chat i na podwórka.

"Ludzie mówią, że jesteśmy piękne" - pomyślała. - "Może jeśli będziemy brzydkie, to dadzą nam 
spokój?"

Wtem zobaczyła garnek z czarną farbą. Uderzyła w niego kopytem, a farba rozprysnęła się na 
wszystkie strony.

- Juppi! - zawołała wesoło zebra i zaczęła się tarzać w farbie. Jej śliczna biała sierść pokryła się 
nierównymi pasami. Zebra wzięła w pyszczek garnek i zaniosła go do zagrody, gdzie były 
uwięzione zebry. Po chwili wszystkie miały czarne paski.

- Co to za dzikie stwory?! - zawołali ludzie. - Niech uciekają do buszu, nie chcemy ich w naszej 
wiosce!

I tak sprytna mała zebra sprawiła, że dziś wszystkie zebry mają paski. Dzięki temu są wyjątkowe i 
piękne. Nie podobają się tylko osłom :)

A na pamiątkę tego wydarzenia, w języku suahili do dziś zebra jest nazywana punda milia co 
znaczy osioł w paski.
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