
 

 
 

Olifanten 

Groot, groter, grootst 

 

Er leven drie verschillende soorten 

olifanten op aarde. De Aziatische olifant en 

Afrikaanse savanneolifant en de 

Afrikaanse bosolifant.  

De Aziatische olifant is kleiner dan de twee 

Afrikaanse soorten. Zijn oren en 

slagtanden zijn ook minder groot en zijn 

voorhoofd is boller.  

 

Een geheugensteuntje is het volgende:  

- Aziatische olifanten hebben kleine oren ongeveer in de vorm van India.  

- Afrikaanse olifant hebben grote oren ongeveer in de vorm van Afrika. 

 

Het grootste landdier 

Iedereen die weleens naast een olifant heeft gestaan, raakt onder de indruk van 

zijn grootte. Dat is natuurlijk niet zo gek, want olifanten zijn de grootste dieren die 

op het land leven. Een volwassen mannetje Afrikaanse savanneolifant kan wel 7000 

kilo wegen en 5 meter hoog worden! 

 

Slurf 

Het opvallendst aan een olifant is wel zijn 

slurf. De slurf is hol en niet verstevigd met 

botten. Toch is de slurf erg sterk, want hij 

beschikt over ruim 148.000 spieren! Hij 

pakt er rustig een boomstam mee op. 

 

De lippen aan het uiteinde van de slurf 

gebruikt de olifant zoals wij onze vingers 

gebruiken. Wij pakken een appel met onze 

vingers. De olifant doet dat met zijn slurf. 

Ook drinkt hij water met behulp van zijn 

slurf, maar niet dóór zijn slurf!  

Hij zuigt met gemak vijf liter water op en 

spuit dat vervolgens in zijn bek. Hij kan 

het water ook over zijn lijf heen sproeien. 

Zo heeft hij een lekkere frisse douche. 



 

 
 

Overigens doet hij dat spuiten niet enkel met water. Ze geven zichzelf ook 

regelmatig een zandbad. Zo'n laagje zand op hun rug beschermt ze tegen de ergste 

felle zon. 

 

 
 

Een olifant kan heel veel geluiden maken onder andere met zijn slurf en bek. Veel 

van die geluiden zijn zo laag van toon, dat wij ze niet kunnen horen. Met die 

geluiden praten olifanten met elkaar. Die geluiden komen heel ver. Tot op zo'n tien 

kilometer afstand kunnen andere olifanten die berichten opvangen.  

 

Zo geven ze aan dat er gevaar dreigt. Zwangere vrouwtjes geven door dat hun 

bevalling is begonnen en er daarom roofdieren in de buurt kunnen zijn. Andere 

belangrijke boodschappen zijn plaatsen waar water, voedsel en mineralen zoals 

zout te vinden zijn. 

 

Snorkel 

Olifanten kunnen goed 

zwemmen en doen dat erg 

graag. Als ze koppie onder gaan, 

gebruiken ze hun slurf als een 

soort snorkel waardoor ze dus 

adem kunnen blijven halen.  

 

 

 

 



 

 
 

Kleine olifantjes weten eerst nog niet zo goed wat ze met hun slurfje aan moeten. 

Dat 'ding' hangt enkel aan hun neus te bengelen. Ze doen er nog helemaal niets 

mee. Soms trappen ze er zelfs per ongeluk op. Maar als ze wat ouder zijn, komen ze 

erachter dat die slurf erg makkelijk is. Ze zien het goede voorbeeld natuurlijk bij 

moeder en tantes. 

 

Scherpe slagtanden 

Olifanten hebben heel grote ivoren slagtanden. Een slagtand van een Afrikaanse 

olifant kan wel 100 kilo wegen. Hiermee kan hij de bast van bomen afscheuren of 

de grond omwoelen op zoek naar eten. Kauwen doet de olifant met grote kiezen in 

zijn bek. Deze kiezen worden zes keer in zijn leven vervangen. Net zoals jouw 

melktanden plaatsmaken voor je volwassen tanden. 

 

Wapperoren 

Naast een lange slurf en enorme slagtanden heeft de olifant ook heel grote oren. 

Als hij het warm heeft, wappert hij met zijn oren. Daardoor koelt het bloed af dat 

door zijn oren heen stroomt. Dit bloed stroomt weer zijn lijf in, zodat dat verder ook 

afkoelt. 

 

 
 

Intelligente kuddedieren 

Olifanten zijn slim én echte kuddedieren. Ze zijn niet graag alleen en enorm sociaal. 

Ze zorgen voor elkaar, passen op elkaars kinderen en zijn ook oprecht verdrietig als 

een lid van de kudde dood gaat. Er zijn bij olifanten veel emoties te ontdekken, die 

mensen ook kunnen voelen.  

 



 

 
 

Verder blijkt uit hun gedragingen, dat ze een enorm goed geheugen hebben. Dat 

helpt natuurlijk in een kudde, want de oudere dieren kunnen de jongere 

onderwijzen. Ze kunnen hen dingen laten zien, zoals plaatsen waar bij enorme 

droogte toch altijd nog water te vinden is, omdat ze dat onthouden hebben. 

 

 
 

Bedreiging en bescherming 

Olifanten moeten uitkijken voor jagers. Mensen maken jacht op olifanten vanwege 

het ivoor in hun slagtanden. Ivoor is heel zeldzaam en duur. Ivoorkunstenaars 

maken er allerlei dingen van, zoals beeldjes of kettinkjes. Daar is veel geld mee te 

verdienen. Helaas gaat dat dus wel ten koste van deze prachtige dieren.  

 

Gelukkig zijn er steeds meer landen die wetten aannemen, die de handel in ivoor 

verbieden. Hopelijk zijn hier de olifanten voldoende mee geholpen om ze niet uit te 

laten sterven. Omdat de vrouwtjes 22 maanden zwanger zijn van één kalf, worden 

de kuddes niet snel heel veel groter. 


