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Olifanten 

Olifanten zijn bijzondere dieren.  
Het zijn de grootste dieren op land.  
 
In dit boek lees je meer over olifanten.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke soorten olifanten zijn er? 
 Welke verschillen zijn er tussen die soorten? 
 Waar gebruikt een olifant zijn slurf  allemaal voor? 
 Waarom wordt er gejaagd op olifanten? 
 Waarom wapperen olifanten met hun oren? 
 Waar gebruiken of  gebruikten mensen olifanten voor? 
 



1. De Afrikaanse olifanten 

Er bestaan twee soorten Afrikaanse olifanten:  
de  bosolifant en de savanne-olifant. 
 
A. De Afrikaanse savanneolifant 
Deze olifant leeft op de savannen in Afrikaanse 
landen. Een savanne (1) is een vlakte met gras 
en kruiden. Op die grasvlakte vind je ook 
bomen die niet dicht op elkaar staan. 
De savanneolifant is de grootste soort van de 
olifanten. Deze olifantensoort kan wel 6 tot 7 
meter lang worden. Het dier kan een hoogte 
tussen de 3 en 4 meter bereiken.  
Met een gewicht van tussen 6.000 en 9.000 
kilo is de savanneolifant het zwaarste landdier.  
Het dier eet kruiden, bladeren van bomen en 
stuiken. Om zijn of  haar maag te vullen moet 
er elke dag ongeveer 225 kilo eten naar binnen 
gewerkt worden. 
Ook lust de savanneolifant een flinke slok.  
Het dier drinkt ruim 190 liter water per dag. 
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1 meter 

Gewicht: 6000/9000 kg. 
Hoogte: 3-4 meter 
Lengte: 6-7 meter 
Voedsel: 225 kg/ per dag 
Water: 190 liter/ per dag 
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B. De Afrikaanse bosolifant 
De bosolifant is een stuk kleiner dan 
de savanneolifant.  
De bosolifant is ongeveer  2 ½ meter 
hoog.  
Ook zien de oren er iets anders uit. 
Ze zijn meer rond, terwijl de oren 
van de savanneolifant meer puntig 
van vorm zijn. 
De bosolifant zwerft aan de rand van 
bossen en in bossen  rond (1).  
Het dier eet bladeren, vruchten en 
de bast van bomen. 
Het ivoor van de slagtanden van de 
bosolifant is veel harder dan dat van 
andere olifantensoorten. 
Stropers jagen daarom het liefst op 
de Afrikaanse bosolifant. 

 

 

 
 
 
 

1 meter 

Gewicht: 2000/3000 kg. 
Hoogte: 2 ½ meter 
Lengte: 4-5 meter 
Voedsel: 150 kg/ per dag 
Water: 100 liter/ per dag 
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2. De Aziatische olifant 

1 meter 

Gewicht: 3000-5000 kg. 
Hoogte: 2,75 meter 
Lengte: 4 meter 
Voedsel: 200 kg/ per dag 
Water: 150 liter/ per dag 

De Aziatische olifant is de derde soort olifant. 
Deze olifant leeft in Aziatische landen als India, 
Maleisië en Thailand. 
De Aziatische olifant is iets kleiner dan zijn 
Afrikaanse soortgenoot.  
De mannetjes bereiken een hoogte van 2 meter 
en 75 centimeter en de vrouwtjes worden zo’n 
2½ meter hoog.  
Het gewicht van deze olifant ligt tussen de drie
– en vijfduizend kilogram. 
De oren van deze olifant zijn een stuk kleiner 
dan de andere soorten. Ook de huid is gladder 
dan die van de Afrikaanse olifant. 
De Aziatische olifant leeft op graslanden en in 
het regenwoud.  
Afrikaanse olifanten kunnen erg gevaarlijk 
worden als ze zich bedreigd voelen.  
De dieren zijn niet te temmen. 
Dat geldt wel voor de Aziatische 
olifant. Zij worden door mensen 
gebruikt als last– of  trekdier. 
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3. De kudde 

Olifanten leven in kuddes.  
Die kuddes bestaan uit ongeveer 5 tot 15 dieren.  
De kudde bestaat alleen uit koeien (de vrouwtjes) 
met hun kalveren.  
De volwassen mannetjes of  stieren leven alleen. 
De oudste koe, is de leidster van de kudde.  
De kudde bestaat uit moeders, dochters, zusters, 
tantes, en jonge stieren. 
Als jonge stieren ouder worden, lopen ze steeds 
meer aan de buitenkant van de kudde.  
Af  en toe verlaten ze de kudde.  
Eerst kort en later soms dagen.  
Tot de dag komt dat ze alleen gaan leven. 
Alleen in de paartijd ontmoeten mannetjes en 
vrouwtjes elkaar.   
Ze gaan daarna ieder weer hun eigen weg. 
Als een kudde te groot wordt verlaten soms enkele 
oudere dochters de kudde.   
Die vormen samen weer een nieuwe kudde. 



4. De slurf 
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A 

Het lichaamsdeel dat het meest opvalt bij de olifant is de slurf. 
De slurf  is niets anders dan een heel lange neus met de bovenlip  
er aan vast (1).De slurf  zit vol spieren.  
Dat maakt de slurf  een handig lichaamsdeel. 

Spier 
De slurf is een oersterke spier die alle 
kanten op kan. Hij reikt tot hoog in de 
lucht voor bladeren. Op de grond tilt de 
slurf boomstammen op.  

Neus 
Een olifant kan over grote afstand ruiken. 
Olifanten ruiken water op kilometers  
afstand. 

 

 Voelen 
De slurf is heel gevoelig. Olifanten 
kunnen de trilling van een andere 
kudde voelen over grote afstand. 

 Drinken 
De slurf kan in één keer 7 liter water  
opzuigen. De olifant spuit daarna de  
inhoud van de slurf in zijn bek. 

 Begroeten 
Olifanten begroeten en aaien elkaar 
met hun slurf. 

Vingers 
Met de lippen van de slurf kunnen  
olifanten ook kleine dingen oppakken. 
De Afrikaanse olifant (A) heeft 2 lippen. 
De Aziatische (B) 1 lip. 

B 

 Praten 
Met de slurf trompettert de olifant.  
Het is de manier van onderling praten. 

Snorkel 
De slurf is een snorkel. Ouders kunnen 
meten of een jong een rivier kan over-
steken. 



5. De slagtanden 

Ook de grote slagtanden van olifanten vallen op. 
Die tanden blijven doorgroeien. 
De olifant gebruikt de slagtanden om naar water, 
zout en wortels in de grond te graven.  
De slagtanden worden ook gebruikt om de bast 
van een boom mee weg te halen.  
Of  takken en omgevallen bomen worden met dit 
gereedschap opgeruimd. 
Slagtanden zijn ook een machtig wapen.  
Mannetjes gebruiken ze tijdens een gevecht. 
De slagtanden van een Afrikaanse olifant kunnen 
wel 3 meter lang worden. Zo’n tand weegt dan al 
gauw 90 kilo. De tanden zijn gemaakt van ivoor.  
Ivoor is niet keihard. In de tanden kan daarom 
goed gesneden en gegraveerd worden.  
Stropers hebben veel interesse in de slagtanden. 
Beeldhouwers maken er kunstvoorwerpen van. 
Olifanten zijn beschermde dieren.  
Toch zijn er nog steeds stropers die stiekem jacht 

maken op de olifant. 
Zolang mensen nog beeldjes 
van ivoor  kopen, zal ook het 
stropen blijven bestaan. 
  

 



6. De huid 
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De huid van een olifant is dik en taai. 
De huid van de Aziatische olifant (1) is 
gladder en bedekt met haar. 
De huid van de Afrikaanse olifant (2) 
heeft veel rimpels. 
De kleur van de huid kan verschillen. 
Dat kan zijn van grijs tot bruin-
roodachtig. 
 
De huid is dan wel dik en taai, maar is 
wel gevoelig voor felle zon.  
Modder en zand wordt na een douche-
beurt op de huid gegooid met de slurf.  
Dat is een prima middel tegen het ver-
branden in de zon.  
Bovendien helpt het ook goed tegen 
stekende insecten. 



7. De oren 

Ook de oren van een olifant vallen direct op.  
Zeker de oren van de  Afrikaanse olifant zijn 
groot. Olifanten horen niet alleen met hun oren. 
Je las al dat olifanten in warme streken wonen. 
De grote oren helpen de olifant om af  te koelen 
in dat warme weer. 
De oren hebben een dunne huid.  
Je ziet in de oren de bloedvaten (1) lopen.  
Olifanten wapperen met hun oren.  
Zo ontstaat er een koel briesje.  
Die koele lucht komt ook tegen de bloedvaten 
aan. Zo koelt het bloed van de olifant af. 
De olifant gebruikt zijn oren ook om er mee te 
“praten”.   
Een olifant die kwaad is, wil aanvallen.  
Hij laat met zijn oren eerst zien dat hij woedend 

is.  
Hij flapt de oren wijd naar 

buiten (2).  
Dat betekent maar 
één ding:  
Deze olifant is erg 
kwaad.  
Wegwezen dus! 
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8. Poten en voeten 

De poten van de olifant zijn dik en stevig.  
Olifanten kunnen urenlang staan. 
Afrikaanse olifanten gaan zelden liggen. 
Alleen zieke of  gewonde olifanten gaan liggen. 
De Aziatische olifant gaat wel liggen. 
De voeten zijn van onderen helemaal plat.  
Als je goed kijkt zie je bij het neerzetten dat de 
voet aan de onderkant breder wordt.  
In de voet zit een verend vetkussen (1). 
Zo wordt het enorme gewicht van de olifant 
opgevangen. 
De voet helpt de olifant om uit diepe modder 
te komen. 
Op het moment dat de olifant zijn poot optilt 
uit de modder, wordt de voet dunner. 
Olifanten gebruiken die enorme poot ook om 
hard vruchten te kraken. 
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9. Mensen en olifanten 

Olifanten hebben in de natuur eigenlijk geen vijanden. 
Soms durft een groep hongerige leeuwen wel eens een 
zwakke of  zieke stier aan te vallen. 
De grootste vijand is de mens. Je hebt al gelezen dat 
stropers vooral het ivoor van de olifant willen hebben. 
De mens en olifanten delen een lange geschiedenis. 

 Trek- en lastdier 
Mensen gebruiken de olifant al heel lang als trek- en lastdier.  
De Aziatische olifant is daarvoor het meest geschikt.  
Voor het werk werden en worden alleen vrouwtjes gebruikt.  
Mannetjes kunnen in sommige perioden wild en gevaarlijk zijn. 
De olifant wordt nu nog gebruikt bij het kappen van bomen.  
Vooral in moeilijk terrein zijn olifanten een goede oplossing.  
Ze slepen daar de zware boomstammen weg. 
Reizen door het oerwoud op de rug van een olifant was veilig.  
In India en Thailand geldt de olifant als een vervoersmiddel. 



 Oorlogsolifant 
In de oudheid en de middeleeuwen werden olifant als wapen 
in oorlogen gebruikt. Een olifant was een machtig wapen om 
door de vijandelijke rangen te breken. Ook werden olifanten 
gebruikt om vijandelijke soldaten te vertrappen.  
Alleen stieren waren geschikt als wapen. Een koe sloeg op de 
vlucht als de vijand een stier in het leger had. 
Krijgers zaten bovenop de olifant met hun wapens.  
De oorlogsolifant werd beschermd door een pantser. 

 Dierentuin en circus 
Steeds meer circussen stoppen met  optredens met 
olifanten. Olifanten voelen zich er niet thuis.  
De dieren gaan wiegen en zwaaien met hun kop en 
slurf. De dieren krijgen last van stress.  
Dat gebeurt ook vaak in dierentuinen.  
Tenminste als de dieren te weinig ruimte hebben. 
Olifanten leven in de vrije natuur in kuddes.  
Daar hebben ze de ruimte. 
Ze “praten “met ander olifanten in hun kudde.  
Dat gebeurt niet of te weinig in circussen en dieren-
tuinen. Eigenlijk is een olifant daar ongelukkig.  



10. Filmpjes 

Het Klokhuis 
De Afrikaanse olifant 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

afrikaanse-olifant/#q=olifanten  

Hoe word je 
Olifantentrainer? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/olifantenschool-

hoe-word-je-olifantentrainer/
#q=olifanten  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-afrikaanse-olifant/#q=olifanten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-afrikaanse-olifant/#q=olifanten
https://schooltv.nl/video/olifantenschool-hoe-word-je-olifantentrainer/#q=olifanten
https://schooltv.nl/video/olifantenschool-hoe-word-je-olifantentrainer/#q=olifanten
https://schooltv.nl/video/olifantenschool-hoe-word-je-olifantentrainer/#q=olifanten






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_bush_elephant 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_forest_elephant 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_elephant 
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