
Snelle weetjes

Naam:        Giraffe
Woonplaats:     Afrika
Voedsel:       Voornamelijk bladeren
Leeftijd:       Ongeveer 25 jaar 
Gewicht:       Rond 1.250 kilogram
Draagtijd:Draagtijd:      Vijftien maand
Aantal jongen:    Eén jong per keer
Status in het wild:  Sommige soorten zijn bedreigd



Waar woont de giraffe?
Giraffen leven in het zuiden van Afrika. Zij leven op de 

savanne. Een savanne is een grote grasvlakte met hier 

en daar een boom.

Op de grote grasvlaktes leven de giraffen samen met Op de grote grasvlaktes leven de giraffen samen met 

verschillende diersoorten. De andere dieren blijven 

veilig in de buurt van de langnekken. Giraffen zien het 

namelijk als eerste als er gevaar op de loer ligt en dat 

is wel zo handig.

Daarnaast hebben giraffen goede wapens. Met hun Daarnaast hebben giraffen goede wapens. Met hun 

lange benen kunnen de langnekken flinke trappen 

uitdelen. Een leeuw kijkt wel uit. Eén schop kan 

dodelijk zijn voor grote roofdieren.

Wist je dat je een giraffe heel goed kan horen? De langnekken horen 

geluiden die wij niet kunnen horen.

Lekker puh!
Giraffen hebben naast een lange nek en 
benen ook een hele lange tong. De tong 
kan wel 45 centimeter lang zijn. Hiermee 
kunnen zij makkelijk bladeren uit de 
boom plukken. 

De tong heeft ook een bijzondere kleur, De tong heeft ook een bijzondere kleur, 
namelijk donkerblauw. De kleur 
beschermt de tong tegen de hete 
Afrikaanse zon en werkt als een soort 
zonnebrand. Voor giraffen heel handig, 
omdat zij vaak hun tong uit hun mond 
hebben hangen.

Hoe ziet een giraffe er uit?
Giraffen vallen erg goed op door hun lengte, deze dieren kunnen wel 5,5 meter lang worden! Naast 
hun lengte zijn ook hun vlekken erg bijzonder. Ieder dier heeft een ander patroon en geen één giraffe 
is dus hetzelfde. De vlekken zijn handig als camouflage, zo kunnen zij zich goed verstoppen tussen de 
bomen.

Boven op de kop van de giraffe zitten meestal twee grote hoorns en één kleine. Sommige giraffen Boven op de kop van de giraffe zitten meestal twee grote hoorns en één kleine. Sommige giraffen 
hebben er wel vijf. De mannetjes gebruiken hun hoorns tijdens het vechten.



Giraffe en familie
Giraffen leven in groepen van soms wel vijftien dieren bij elkaar. Het is geen

vaste groep. Soms vertrekken er giraffen uit de kudde. Zij blijven dan een tijdje

alleen of zoeken een nieuwe groep. Mannen leven vaak ook in een
mannengroep. Binnen een kudde is er niemand de baas. Soms vechten de

mannen wel om te laten zien hoe sterk zij zijn.

KalesKales
Na een draagtijd van vijftien maanden wordt een kleintje geboren. Een

jonge giraffe heet een kalf. Zij komen met een klap op de wereld. Ongeveer

een halve meter vallen de kales naar beneden. Binnen één uur na de 

geboorte kunnen zij al met de kudde meelopen. Als er gevaar dreigt, kunnen 

pasgeboren kales zelfs al wegrennen.

In de kudde worden vaak meerdere kleintjes tegelijk geboren. Na een aantal

maanden laten de moeders hun kales bij elkaar in een soort crèche. Eén kleinmaanden laten de moeders hun kales bij elkaar in een soort crèche. Eén klein

groepje volwassenen houdt het groepje in de gaten en beschermt hen tegen

gevaar.

Wist je dat een giraffeman een hengst heet en een vrouwtje een
merrie?

Wat eet een giraffe?
Giraffen eten voornamelijk bladeren, hun favoriete hapje is het blad van 
de acaciaboom. Het lastige is wel dat deze bladeren goed verstopt 
zitten achter grote stekels. Gelukkig komt dan hun lange tong van pas 
en kunnen zij de blaadjes te pakken krijgen. 

De langnekken zijn goed beschermd tegen de stekels van hun De langnekken zijn goed beschermd tegen de stekels van hun 
lievelingsboom. De dieren hebben een dikke huid op hun neus die hen 
beschermt tegen de gemene steken. In hun mond hebben zij extra dik 
speeksel, dit beschermt hun wangen en tong als er per ongeluk toch 
een scherpe doorn tussen het eten zit.    

Drinken doen deze dieren niet zoveel, zij kunnen wel een maand Drinken doen deze dieren niet zoveel, zij kunnen wel een maand 
zonder water. Het meeste vocht halen zij uit de bladeren die zij eten. 
Wanneer giraffen drinken, moeten zij hun lange poten spreiden om bij 
het water te komen. Zij kunnen dan niet makkelijk wegrennen voor 
roofdieren. 

Wist je dat je aan een boom kan zien of er een mannetjes- of vrouwtjesgiraffe van 
heeft gegeten? Mannen zijn langer en eten blaadjes die hoger in de boom hangen.



Wist je dat de mensen vroeger dachten dat giraffen een mix waren
van kamelen en panters?

Wist je dat giraffen wel vijftig tot zestig kilometer per uur kunnen

rennen?



Hopelijk weet jij nu heel veel over giraffen. 

Succes met je spreekbeurt! 
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