
Afrikaanse olifant

Verspreidingsgebied Afrikaanse olifant (bij benadering)

Klasse
Orde
Familie
Genus
Soort

Mammalia
Proboscidae
Elephantidae
Loxodonta
africana

Loxodonta africana

A young calf stands with two adult African elephants in a field of tall grass. A large Ugandan
mountain range rises towards a bright blue sky in the distance
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De hedendaagse olifant stamt af

van voorouders die al zo'n 60

miljoen jaar geleden zouden hebben

geleefd in het gebied dat we nu

Marokko noemen! Tegenwoordig

kennen we nog de savanneolifanten

en bosolifanten in Afrika, en hun

kleinere neef, de Aziatische olifant.

In tegenstelling tot andere planteneters kan een
olifant niet met zijn bek bij de grond. Maar met zijn
slurf lukt dat wel! Hierdoor kan hij toch van de grond
eten en ook fruit, knoppen, en bladeren van bomen
plukken. Daarnaast gebruikt de olifant dit handige
gereedschap ook nog om mee te krabben, andere
olifanten te liefkozen, te dreigen, gedag te zeggen,
te ruiken, te badderen, te praten, water te spuiten,
met stof te gooien en voorwerpen vast te pakken. En
tijdens het oversteken van rivieren doet de slurf ook
nog eens dienst als een handige snorkel!

VEELZIJDIG GEREEDSCHAP!
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Slagtanden – verlengde bovenste snijtanden –
blijven tijdens het hele leven van de olifant
doorgroeien. Ze gebruiken ze voor het
verzamelen en dragen van voedsel, en als wapen.

Afrikaanse olifanten kunnen tussen de 60 en 70
jaar oud worden.

Een pasgeboren babyolifant weegt meer dan het
gemiddelde gewicht van een volwassen mens!

Om hun gevoelige huid te beschermen tegen
zonnebrand en insectenbeten, rollen olifanten
door stof en modder, of ze gooien dit met hun
slurf over zich heen.

Proboscidea
betekent 'geslurfd

zoogdier'!

In het Grieks
betekent proboskis
'eten'

...bij de waterpoel, Addo National
Park, Zuid-Afrika
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WETENSCHAPPELIJKE
BENAMING
Loxodonta africana

De Afrikaanse olifant is het grootste landdier op aarde...en heeft de grootste hersenen!
Olifanten kunnen net zo oud worden als wij, en kunnen ook dingen leren en onthouden. Ze
zijn bijzonder intelligent, sociaal en rouwen diep om het verlies van familieleden. 

Vroeger leefde de Afrikaanse olifant in de gebieden ten zuiden van de Sahara. Tegenwoordig
komen ze alleen nog voor in bossen, wouden en savannegebieden in beschermde gebieden,
doordat mensen in hun vroegere leefgebied zijn gaan wonen, en de grond zijn gaan gebruiken
voor landbouw en om huizen te bouwen. 

In olifantenfamilies zijn de vrouwtjes de baas! Olifanten leven in een sociale hiërarchie
(sociale rangorde). Volwassen vrouwtjes (koeien) en vrouwelijke kalfjes blijven hun hele leven
bij elkaar. Ze zijn allemaal aan elkaar verwant en trekken met elkaar rond in complexe sociale
groepen onder leiding van de matriarch – een alleenstaand oud en wijs vrouwtje, een beetje
zoals een grootmoeder. De mannetjes verlaten de kudde als ze in de puberteit komen en
leven alleen of in kleine groepjes met andere vrijgezellen.
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DAT

VERZAMELKAART

Een betere wereld voor mens en dier


