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DOSSIER:
De olifant

Olifanten spreken tot ieders verbeelding! Ze
hebben grote oren, een handige slurf en zijn
ongelooflijk sterk. Olifanten worden gedood
voor het ivoor van hun slagtanden, die zijn veel
geld waard.

Gezellig samen
Olifanten zijn heel sociaal. Dat wil zeggen
dat ze niet graag alleen zijn en in kuddes of
grote groepen leven. Een kudde bestaat
bijna alleen maar uit vrouwtjes en hun
jongen, die allemaal familie zijn. De baas
van een kudde is vaak het oudste en slimste
vrouwtje. De mannetjes leven alleen of in
kleine groepjes. Soms komen ze natuurlijk
bij de vrouwtjes om te paren.

Handige slurf
Olifanten hebben een heel bijzonder
lichaamsdeel: een slurf! Die slurf bestaat
uit duizenden spieren en is heel erg sterk.
Ze kunnen er een boomstam mee optillen.
Olifanten gebruiken hun slurf ook om te eten
en water op te zuigen.

Wist je dat?
De olifant is het grootste dier dat
op het land leeft.
Een babyolifant weegt bij de
geboorte tussen 80 en 115 kg.
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Olifanten kunnen ‘horen’ met hun
poten, ze voelen de trillingen in de
grond.

De afrikaanse olifant en de aziatische olifant
Er bestaan twee soorten olifanten: de Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant.
Ken jij de verschillen?

de afrikaanse olifant
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De Aziatische olifant is kleiner dan de Afrikaanse
olifant. Hij leeft in Azië en is tot 2,5 meter hoog. Hij
heeft kleinere oren en een slagtanden alleen bij de
mannetjes. De Aziatische olifant heeft 1 ‘vinger’ aan
het slurfuiteinde
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DE AZIATISCHE OLIFANT

Zo, nu ken je het verschil
tussen de Aziatische en
de Afrikaanse olifant. Kan
je ze herkennen op de
foto?
Links: Afrikaanse olifant.
Recht: Aziatische olifant.

De Afrikaanse olifant is het grootste landdier.
terrestre. Hij leeft in Afrika en is tot 3 meter
hoog. Hij heeft grote oren (wel 2 meter!) en een
lange slagtanden bij mannetjes en vrouwtjes. De
Afrikaanse olifant heeft ook 2 ‘vingers’ aan het
slurfuiteinde.

Geef me wat ruimte!
Olifanten hebben een heel groot gebied nodig om te leven. Ze trekken rond in
kuddes en eten 150 tot 200 (!) kg planten per dag. Het leefgebied van de olifant
wordt steeds kleiner omdat de mens steeds meer ruimte inneemt. Een gevolg
hiervan is dat mensen en olifanten elkaar “voor de voeten beginnen lopen”. Dat
leidt vaak tot conflicten. De olifanten verwoesten de oogst van de mensen, die uit
woede dan weer olifanten doden.
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Dikke buik
Een olifant kan als hij ongeveer 10 jaar
oud is zelf een jong krijgen. Om de twee
tot negen jaar baart een olifantenvrouwtje
meestal één jong. Dat is niet zo veel. De
zwangerschap duurt ook heel erg lang,
bijna twee jaar! De eerste maanden drinkt
de babyolifant enkel melk uit de tepels van
de moeder. Een vrouwtjesolifant heeft een
uier met twee tepels tussen de voorpoten.
De babyolifant drinkt zijn de moedermelk
met zijn mond. Als hij later water drinkt,
gebruikt hij zijn slurf.

Wat doet WWF?
Samen met TRAFFIC (die toezicht houden
op de illegale handel in soorten) bestrijdt
WWF de illegale handel in ivoor.
Daarnaast steunt WWF in verschillende
landen in Afrika en Azië projecten die het
leefgebied van de olifanten beschermen.
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De olifant is Bedreigd
Mensen doden olifanten ook voor het
ivoor van hun slagtanden. Dat is heel
veel geld waard. Van het ivoor maken
ze sieraden, beeldjes en eetstokjes.
Per jaar worden bijna 30.000 olifanten
gedood voor hun kostbare ivoor. De
olifant is een bedreigde diersoort.

