
 

 
 

Giraf 

Langnek heeft de kunst afgekeken  

van de giraf 

 

Een giraf is een bijzonder zoogdier met een lange nek en 

lange poten. De voorpoten zijn langer dan de achterpoten. 

 

Door zijn enorme nek is de giraf het langste dier dat op het 

land leeft. Giraffen kunnen wel 6 meter hoog worden.  

Ze zijn zo lang, dat volwassen mensen tussen hun 

voorpoten in kunnen staan!  

 

Giraffen leven in groepen, de vrouwtjes en hun 

jongen leven meestal apart van de mannetjes. 

Giraffen bewonen streken waar ook antilopen, 

struisvogels en zebra's lopen.  

 

Voor vijanden als leeuwen en hyena's hoeven 

ze niet zo bang te zijn als andere dieren. 

Giraffen zijn veel te groot om aangevallen te 

worden en bovendien zijn ze vreselijk sterk. 

 

Nekwervels 

Net als alle andere zoogdieren hebben giraffen wervels. 

Wervels zijn de kleine botjes in je rug. Wanneer je 

vooroverbuigt, kun je ze goed voelen. Ook als je je kat of 

hond aait, voel je over de rug een hele rij van deze 

werveltjes zitten.  

Wervels zitten ook in je nek. Ieder zoogdier heeft 7 

nekwervels, dus ook de giraf. Alleen zijn de nekwervels 

bij een giraf heel groot en bij bijvoorbeeld een muis heel klein. 

 

Bruin en geel 

Giraffen hebben een bruin geel gevlekte huid met 

haren. Bij iedere giraf zijn de vlekken anders. Je 

kunt dus individuele giraffen herkennen aan hun 

vlekken.  

Door die vlekken vallen ze ook niet zo op in de 

Afrikaanse savannen waar ze leven. 



 

 
 

 

Drinken 

Door zijn lange poten kan een giraf 

moeilijk drinken. Bij het drinken 

spreidt hij zijn voorpoten ver 

uiteen en gaat met zijn lange nek 

naar beneden. De giraf moet bij het 

drinken goed oppassen voor 

roofdieren.  

 

Alleen tijdens het drinken kunnen 

leeuwen, hyena's of luipaarden de 

giraf pakken en doden. Een giraf 

kan wel langer dan een maand 

zonder water en hoeft dus niet zo 

vaak te drinken. 

 

Eten 

Giraffen eten vooral vruchten, knoppen en bladeren van 

planten. Met hun lange nek kunnen giraffen ook heel 

makkelijk bij de blaadjes van hoge bomen. Op de 

Afrikaanse savanne is er één boom waarvan de giraf de 

blaadjes heel lekker vindt, de acacia. De blaadjes zitten 

tussen scherpe stekels, maar die kauwt de giraf zó fijn.  

 

Vanwege zijn ruwe dikke tong en lippen heeft 

de giraf geen last van de scherpe doorns. 

 

Een giraf eet zo'n 60 à 65 kilogram bladeren 

per dag. Giraffen zijn herkauwende 

planteneters. Dat betekent dat het voedsel dat 

in de maag is aangekomen terug moet naar de 

mond om opnieuw gekauwd te worden. 

 

 

 



 

 
 

 
 

Jonge giraf 

Een pasgeboren giraf is al 2 meter lang en 50 kilogram zwaar! Net na de geboorte 

kan de jonge giraf al meteen staan en lopen. Net zoals ieder zoogdier drinkt een 

jonge giraf melk bij zijn moeder. Dit doet hij wel een half jaar lang en pas na tien 

jaar is een giraf volwassen. 

 

 

 


