


Dier: Rothschildgiraffe

Giraffa cameleopardalis rothschildi

Leefgebied: Afrika

Voedsel: Voornamelijk bladeren

Leeftijd: 25 jaar

Gewicht: 600 – 1200 kilogram

Draagtijd: 15 maanden

Status in het wild: Bedreigd



Op de Afrikaanse savanne, is één diersoort onmisbaar: 
de prachtige giraffen. Het zijn de hoogste landdieren, 
met een lange nek en lange poten. Met gemak kunnen 
ze vanaf de grond door een raam kijken op de tweede 
verdieping.

Ook is het vlekkenpatroon van de giraffe een opvallende 
verschijning. Maar tussen de schaduwen van bomen en 
bladeren, dient de vacht als een perfecte camouflage. 
Iedere giraffesoort heeft net een ander soort patroon, 
waaraan je de verschillende soorten kan herkennen. 

Door de kleine bult op hun rug en het gevlekte patroon dat 
lijkt op dat van een luipaard, noemden mensen lange tijd de 
giraffe een "kameelluipaard", omdat ze geloofden dat het 
een combinatie was van een kameel en een luipaard. 



Je zou het niet zeggen, maar de lange nek van de giraffe 
bevat net zoveel nekwervels als mensen: zeven stuks. Al zijn 
ze bij de giraffe wel een stukje groter. De nekwervels kunnen 
meer dan 25 centimeter lang zijn. 

Boven op de kop van de giraffe zitten twee, met haar bedekte 
hoorns. Mannetjes gebruiken deze hoorns tegen elkaar in een 
strijd om een vrouwtje te veroveren. Ze gooien daarbij met 
flinke kracht hun nekken en koppen tegen elkaar.

De lange nek is niet altijd handig: bij het drinken moeten 
giraffen een heel eind bukken en de benen wijd spreiden om 
bij het water van een meer of beek te komen. Als ze 
voorovergebogen staan, is het gemakkelijker voor een 
roofdier, zoals een krokodil, om de giraffe vast te pakken. 



Giraffen leven op de savanne van Afrika. Op deze grote 
grasvlaktes leven de giraffen samen met verschillende 
diersoorten. Terwijl andere dieren veelal gras en kleine 
planten eten, hebben giraffen de hoge takken met 
zachte, jonge bladeren helemaal voor zichzelf. Andere 
planteneters blijven vaak in de buurt van giraffen. Zij zien 
als hoge uitkijkpost gevaar vaak als eerste aankomen. 
Als een kudde giraffen begint te rennen, doen alle 
anderen dat ook! 

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.



Als giraffen hun tong uitsteken, zie je hoe lang deze is. 
De tong kan wel 45 centimeter lang zijn. Hiermee 
kunnen zij makkelijk bladeren uit de boom plukken. De 
tong heeft ook een bijzondere kleur, namelijk 
donkerblauw. Deze kleur voorkomt dat de tong verbrand 
in de hete Afrikaanse zon. Voor giraffen heel handig, 
omdat zij vaak hun tong uit hun mond hebben.

Giraffen eten voornamelijk bladeren van de acaciaboom. 
Deze boom heeft grote stekels, maar dit houdt de giraffe 
niet tegen. De dikke huid van de tong en extra dik 
speeksel in hun mond beschermt hen als er per ongeluk 
toch een scherpe doorn tussen het eten zit. Drinken 
doen deze dieren niet zoveel. Het meeste vocht halen zij 
uit de bladeren die zij eten. 



Giraffen leven in groepen van soms wel 15 dieren bij 
elkaar. Het is geen vaste groep en er is niemand de 
baas. 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. 

Wanneer een jonge giraffe wordt geboren, komt deze 
met een klap op de wereld. Ongeveer een halve meter 
vallen de kalfjes naar beneden, omdat de moeder staand 
bevalt. Binnen één uur na de geboorte kunnen zij al met 
de kudde meelopen. 

In de kudde worden vaak meerdere kalfjes tegelijk 
geboren. De moeders zetten dan hun kalfjes bij elkaar in 
een soort crèche. Eén van de moeders houdt deze 
‘crèche’ in de gaten en beschermt hen tegen gevaar.



Het grootste gedeelte van de dag zijn giraffen bezig met 
eten en lopen tussen de bomen. Wat de giraffe erg 
weinig doet is slapen. Giraffen hebben verrassend 
genoeg maar 5 tot 30 minuten slaap nodig in een 
periode van 24 uur! Ze bereiken dat vaak in snelle dutjes 
die slechts een minuut of twee duren. Giraffen kunnen 
staand rusten, maar gaan soms ook liggen met hun 
hoofd op hun achterwerk. Dat is echter een kwetsbare 
positie voor een giraffe, dus meestal blijft één kuddelid
op zijn hoede.



Veel giraffensoorten worden bedreigd. In de negentiende 
eeuw werd er door Europeanen veel gejaagd op deze 
dieren. Verschillende delen van hun lichaam werden 
gebruikt voor verschillende doeleinden. Hun vlees werd 
gebruikt als voedsel, de staartharen dienden als 
vliegenmeppers, geluksarmbanden, kettingen en draad. 
Schilden, sandalen en drums werden gemaakt van de 
huid, en de snaren van muziekinstrumenten werden 
gemaakt van de pezen. De jacht is tegenwoordig 
verboden, maar door het verdwijnen van hun leefgebied
blijven er problemen tussen de dieren en de mensen. 




