
Giraf
Kijk eens naar een giraf. Wat valt jou het eerst op? Zijn lange nek 
natuurlijk. Maar ook zijn lange dunne poten. En zijn lange staart met 
dat leuke kleine kwastje. Alles is lang aan het beest, zelfs zijn tong.

Lang
De giraf is het langste dier op aarde. Het 

meest bijzondere is de superlange nek. Van 

top tot teen kan een giraf wel 6 meter lang 

worden. Zwaar is hij ook: wel 1800 kilo! 

  Een giraf heeft zeven wervels in zijn nek. Maar jij hebt 

er ook zeven. Wat een verschil! 

Planteneter
De giraf eet de hele dag door. Hij kan als enige 

doorn 
puntige stekel aan 
een plant

sa·van·ne  
dor en droog 
grasland met af en 
toe bomen

Spagaat
Handig die lange benen? Niet altijd! Als een 

giraf wil drinken, is zijn nek eigenlijk te lang om 

bij het water te komen. Daarom moet hij zijn 

poten spreiden in een spagaat. Gelukkig hoeft 

de giraf niet vaak te drinken, omdat er veel 

vocht zit in de bladeren die hij eet.  

 Lange benen zijn wel handig bij het hardlopen. Een 

giraf kan een snelheid halen van 60 kilometer per uur. 

 Een giraf zal nooit met een wedstrijd hoogspringen 

meedoen: hij komt maar 1 meter van de grond. naam familie

leeftijd

hoe zwaar

van top tot teen

nest

wat eten ze?

waar leven ze?

 

GIRAF GIRAFFA

20-25 JAAR

1800 KILO

PASPOORT

6 METER

1 JONG 
BESCHERMING VAN DE KUDDE

BLADEREN, BLOEMEN, SCHEUTEN, 
VRUCHTEN

IN EEN KLEINE KUDDE 
OP DE SAVANNE IN AFRIKA
IN WILDPARKEN
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Leefgebied
Giraffen komen alleen in Afrika voor. Ze leven 

op de savanne met grote grasvlaktes en af en 

toe wat struiken, bomen en waterplassen. 

Overdag kan het er flink heet worden. Dan 

zoeken ze een plek in de schaduw. 

  In de droge tijd blijven giraffen dicht in de buurt van 

water.

omdat zijn 
voeten stinken!

Waarom 
heeft een 
giraf een 

lange 
nek?

bij de blaadjes in het topje van een boom. 

Een giraf is dol op de blaadjes van de 

acaciaboom. Met zijn lange tong draait 

hij om een tak en trekt zo de blaadjes 

eraf. Vaak zitten er doorns aan de 

blaadjes. Omdat zijn tong hard en ruw 

is, voelt de giraf de doorns niet. 

 De tong van een giraf is blauwzwart en kan 

bijna een halve meter lang worden. Handig om 

zijn oren schoon te maken!

 Een giraf eet ook bloemen, vruchten en schors van 

bomen

Zoek een rechte lijn. 
Zet een streepje en 6 
meter verder nog één. 
Hoe vaak past jouw 
voet in 6 meter? En 

jijzelf?  

Zoek plaatjes van de 
acaciaboom. Wat een gigantische 

doorns zitten eraan. Eet 
smakelijk! 

Maak je eigen 
paspoort. Met 
een leuke foto 
natuurlijk :-P

Kijk  
eens wat 
dichterbij! De okapi is familie van de 

giraf. Zoek een plaatje 
van een okapi. Waarin 
lijken ze op elkaar?

Leeftijd
8-10 jaarNatuur



Kudde
Giraffen leven in kleine kuddes van ongeveer 

tien dieren. Een kudde bestaat uit 

vrouwtjes en jongen. Kalfjes worden in 

de bescherming van de kudde geboren. 

Bij de geboorte staat de moeder en valt 

het kalf twee meter naar beneden. Na 

een kwartier gaat het kalf staan en drinkt 

het bij de moeder.

Mannetjes leven 

alleen of met z’n 

tweeën en willen de 

baas zijn in hun eigen 

gebied.

 Een kalf zit 15 

maanden in de buik 

van de moeder.

  Mannetjes vechten net zo lang tot een van de twee 

weggaat. Ze slaan hard met hun nekken tegen elkaar 

om de ander uit evenwicht te brengen.  

Bescherming
Giraffen leven samen met andere planteneters, zoals zebra’s, 
antilopes en struisvogels. Als er gevaar dreigt, gaan ze dicht bij elkaar 
staan om de jonge en zieke dieren te beschermen. Ook hun vacht en 
gewoonten zorgen voor bescherming.

Oppassen!
Soms gaat een giraf liggen om te slapen. Hij 

zakt dan door zijn knieën en draait zijn nek 

als een lus naar 

achteren.  Wel 

gevaarlijk, want 

met die lange 

benen kan 

hij niet snel 

opstaan. Daarom 

slaapt een giraf 

meestal staand. Hij doet korte dutjes van 

5 minuten. Gelukkig heeft hij aan een paar 

uur slaap genoeg. Als de giraf drinkt, is hij een 
makkelijke prooi. Wanneer een hyena, leeuw, 

luipaard of wilde hond de giraf aanvalt, bijt hij 

de giraf het eerst in de nek.

Schutkleur
De giraf heeft een gevlekte vacht. De vlekken 

zijn bruin en geel. De 

omgeving waar een giraf 

leeft is ook bruin en geel. 

In de zomer zijn de kleuren 

van de giraf anders dan in 

de winter, hij kleurt mee 

met de natuur. Zo valt 

een giraf niet op. Dat heet 

camouflage. Elke giraf 

heeft een uniek patroon van vlekken. Net zo 

uniek als jouw vingerafdruk.

  Hoe ouder de giraf, hoe donkerder de vlekken. 

Soms zijn de vlekken bijna zwart.

Schop
Bij een achtervolging door een vijandig roofdier 

is het heel spannend! Als de giraf struikelt, is hij 

verloren. Voor de aanvaller is het ook gevaar-

lijk, een schop met de harde hoef van een giraf 

is dodelijk!

  Een giraf heeft hoeven, dat zijn dikke nagels.

Bedreiging
Er leven niet veel giraffen meer in het wild. 

Hun leefgebied wordt steeds meer gebruikt 

voor landbouw en fabrieken. Daarom leven 

ze vooral in wildparken. Daar zijn ze ook veilig 

voor jagers die van een hapje giraf houden.

Wat krijg je als 
je een giraf met 

een pitbull 
kruist? Een waakhond die 

over de schutting 
kan kijken.

Ontwerp 
zelf een 

uniek patroon 
met girafvlekken.

Een tweegevecht tussen 
mannetjes gaat er hard aan 
toe. Zoek op internet naar: 

‘vechtende giraffen’. 

Verf, teken of 
maak een savanne. 
Verstop er zeven giraffen in. 
Wie kan ze alle zeven vinden?   

 ‘Kom er maar in, 
het is niet diep! Ik 

voel de grond.’

Een hond en een giraf gaan samen 
zwemmen. De giraf gaat het water 

in en roept naar de hond:
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