
DIER PASPOORT 
Naam: Rothschild giraffe
Wetenschappelijkenaam: Giraffa camelopardalis rothschildii
Grootte & gewicht: Een volwassen giraffe kan wel 5,70 m hoog worden en 1930kg
wegen! Dat is net zoveel als twee grote auto’s.
Leefwijze: Rothschild giraffen leven alleen, dit noem je ook wel: 'solitair'. Soms
vormen vrouwtjes en jongen kleine groepjes.  
Leeftijd: 15 jaar in het wild en 30 jaar in de dierentuin (daar is geen gevaar). 
Hoeveel jongen: 1 jong
Familie: De giraffe is familie van de evenhoevige hoefdieren. Familieleden binnen
GaiaZOO zijn de springbok, kudu en penseelzwijn. Andere evenhoevigen zijn
bijvoorbeeld de genoe, koe en gazelle.

Bedreigd: De giraffe heeft de IUCN status 'kwetsbaar'.  Wat dit betekent ontdek je
verderop!

LEEFGEBIED 
De Rothschild giraffe komt voor in Afrika. Het type leefgebied (dit noemen we met een
moeilijk woord ‘habitat’) van de giraffe bestaat uit: savanne en droge graslanden met
bomen. 

De giraffe deelt zijn leefgebied met heel veel andere dieren, zoals: impala’s,
luipaarden, zebra’s, mangoesten en olifanten.

WAT EET EEN
GIRAFFE? 

Voedsel in het wild: bladeren van de acaciaboom 

Voedsel in de ZOO: luzerne, luzernehooi,
acaciabrokken, verse en gedroogde bladeren

 

ROTHSCHILD
GIRAFFE 



UITKIJKPOST
Giraffen zijn één van de grootste landdieren ter wereld. Dankzij hun lengte kunnen
giraffen de hoge, verse bladeren eten waar andere dieren niet bij kunnen. Door hun
lange nek hebben ze ook een hele speciale rol op de savanne. Giraffen kunnen namelijk
heel ver kijken en roofdieren al van ver aan zien komen. Andere dieren die op de
savanne leven maken ook gebruik van deze ‘uitkijkpost’ en letten goed op of de giraffen
gevaar zien.

NEKGEVECHTEN
Anders dan de meeste andere planteneters op de
savanne, leven giraffen meestal alleen of slechts in kleine
groepjes. De giraffen mannen leven apart van de
vrouwtjes en hun jongen. Wanneer de mannetjes op zoek
gaan naar een vrouwtje om mee te paren kan het er hevig
aan toe gaan! Zo ontstaan er tussen rivalen nog wel eens
nekgevechten. Hierbij staan de mannetjes naast elkaar en
slaan ze met hun nek richting de tegenstander. Ze
proberen elkaar te raken met de harde ‘hoorntjes’ op hun
kop. Dit zijn geen echte hoorns, maar botknobbels met een
laagje huid er overheen!

Bij de geboorte is een jonge giraffe net zo
lang als een volwassen mens. Deze

‘kleintjes’ moeten aan het begin van hun
leven al veel doorstaan. Giraffen bevallen
namelijk staand. Bij de geboorte valt het

jong dus bijna twee meter naar beneden! 
 

Het kan voor een jonge giraffe erg
gevaarlijk zijn op de savanne. Daarom kan

hij binnen 15 minuten na de geboorte al
staan en meelopen met zijn moeder. In de
eerste week verstopt de jonge giraffe zich
overdag en houdt zijn moeder de wacht. 
 Als ze iets ouder dan één jaar zijn, gaan

jonge giraffen hun eigen weg.

VALLEN EN OPSTAAN

Feitje!Als ze liggen zijn giraffenerg kwetsbaar . Daaromdoen ze enkele keren perdag staand een dutje! Zokrijgen ze toch genoeg
slaap.

Bekijk hier een nekgevecht

tussen twee griaffen!

In dit filmpje sta je
midden in het

giraffen verblijf. 
Je kunt zelfs 360
graden om je heen

kijken! 

https://www.youtube.com/watch?v=KQLPL1qRhn8
https://youtu.be/RHn9YEJ_RGM


GIRAFFE WEETJES!

Elke giraffe heeft  een uniek
vlekkenpatroon,  net a ls  de vingerafdruk

van een mens.  Ook helpt  het
vlekkenpatroon om de giraffe af te koelen

en werkt het a ls  een soort  camouflage.  

ALLEMAAL VLEKKEN

 De giraffentong is 60 cm
lang. De paarse kleur beschemt
tegen de zon en werkt als een
soort zonnebrand.

 Ondanks dat ze zo groot zijn,
hebben giraffen hele kleine
keutels. Dat komt omdat in de
darmen al het water en de
voedingstoffen worden opgenomen
en deze dus niet via de keutels 
 uitgepoept worden.

 Je zou het door hun grootte
niet verwachten, maar
giraffen kunnen heel hard
rennen, wel 65km per uur! 

 De giraffe heeft een
soort ingebouwde vliegenmepper!
Aan het einde van de staart
heeft hij lange, zwarte haren.
Hiermee slaat hij over zijn rug om
vliegen weg te jagen.

Om te kunnen over leven om de warme, Afr ikaanse savanne
heeft  de giraffe z ich op al ler le i  manieren aangepast:  

 Bij een giraffe - en de meeste
andere proodieren - zitten de ogen
aan de zijkant van de kop. Zo
kunnen ze gevaar eerder zien
aankomen. Bij roofdieren, en ook
bij mensen, zitten de ogen aan de
voorkant. 



 
Doe het licht uit

als je een kamer

uit gaat.  
 

Koop op vakantie nooit
souvenirs die zijn gemaakt

van giraffen haar of
andere dieren. 

 
Draag een warme

trui in plaats van de
verwarming hoger 

te zetten. 

BEDREIGINGEN
Giraffen zijn één van de meest bekende dieren uit Afrika. Als je naar natuur
documentaires kijkt lijkt het alsof overal giraffen leven. Maar toch daalt het aantal
giraffen in het wild ... Hoe dat komt?

verlies van 
leefgebied 

 

HULP!
Natuurorganisaties en dierentuinen
werken samen om ervoor te zorgen dat het
aantal giraffen in het wild niet verder daalt.
Natuurorganisaties helpen de mensen die in
het leefgebied van de giraffen wonen - bv
door het aanleggen van waterputten, zodat
ze dichter bij huis groenten kunnen
verbouwen. Ook leren ze kinderen hoe
belangrijk het is om de natuur te beschermen
en hoe ze hier zelf bij kunnen helpen.  
In dierentuinen wordt geld ingezameld voor
natuurorganisaties zodat zij dit belangrijke
werk kunnen uitvoeren!

Ook in Afrika verdwijnen stukken bos en savanne voor landbouw en mijnbouw. Hierdoor
is er steeds minder leefgebied voor de giraffen. Daarbij komt ook dat er door
klimaatverandering minder water te vinden is. De giraffen moeten dus verder lopen om
water te vinden. Zo komen ze terecht in gebieden die niet worden beschermd. Daar
wordt op de giraffen gejaagd voor hun lange staartharen. Deze worden gebruikt om
armbanden van te maken die worden verkocht aan toeristen als souvenir. 

  Door jouw spreekbeurt te houden over de Rothschild giraffe leer je de kinderen

in jouw klas niet alleen hoe mooi deze dieren zijn, maar ook waarom het

belangrijk is om ze te beschermen! Hieronder vind je nog meer tips over hoe jij

en jouw klasgenoten de natuur kunnen helpen: 

klimaat 
verandering

 

illegale
jacht

HELP MEE GIRAFFEN BESCHERMEN 

Tijdens World Giraffe Day droeg

dierverzorger Lex een giraffen-onesie

om aandacht te vragen voor bedreigde

giraffen!



OOK GAIAZOO HELPT
DE GIRAFFE!
Het Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting
van GaiaZOO. Via het GNF doneren we geld aan
natuurorganisaties die de wilde soortgenoten van
de dieren in GaiaZOO helpen. Maar… hoe weten
we eigenlijk welke diersoorten bedreigd worden?

WANNEER IS EEN DIER BEDREIGD?
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde
organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op
de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of planten- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. 
Dankzij deze Rode Lijst weten we welke diersoorten risico lopen om uit te sterven en
waar dringend hulp nodig is. De Rode Lijst van IUCN kun je zien als een soort ‘to-do lijst’
voor natuurbeschermers en dierentuinen! 

De Rothschild giraffe heeft de status ’kwetsbaar’. Dat betekent dat de soort sterk
achteruit gaat en de kans groot is dat hij een bedreigde diersoort wordt (en zou kunnen
uitsterven in het wild).

FOKPROGRAMMA
Moderne dierentuinen proberen op verschillende
manieren om te helpen bij de bescherming van
bedreigde diersoorten. De Afrikaanse leeuw is
er daar een van. Dit doen ze onder andere via
fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten,

waarbij dierentuinen uit heel Europa
samenwerken! Want wist je dat goede 

 dierentuinen geen dieren uit het wild halen? Ze
ruilen hun dieren onderling uit. Dit zorgt er ook
voor dat er in elke dierentuin gezonde, jonge
dieren worden geboren. Het belangrijkste is
immers dat de dieren een goed onderkomen

hebben. Ook willen dierentuinen de natuur niet
verstoren, want ze proberen deze juist samen
te beschermen en ervoor te zorgen dat wilde
dieren en hun leefgebieden behouden blijven.

LEES HIER VERDER

LEES MEER OVER IUCN

Giraffen hebben net

 als mensen en muizen 

maar 7 nekwervels! 

Ze zijn alleen een stuk

groter.

Feitje!

https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn-rode-lijst-van-bedreigde-diersoorten/
https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/

