
Snelle weetjes
Naam:        Aziatische olifant
Woonplaats:     India en Zuidoost-Azië
Voedsel:       Takken, vruchten, bladeren en gras

Leeftijd:       Ongeveer 65 jaar
Gewicht:       Rond 3500 kilogram (vrouwen) 

                      Rond 5500 kilogram (mannen)

Draagtijd:      22 maanden
Aantal jongen:    Eén jong per keer
Status in het wild:  Bedreigd

Spreekbeurt over 
de Aziatische olifant



Waar woont de Aziatische 
olifant?
Aziatische olifanten komen voor in India en ZuidoostAziatische olifanten komen voor in India en Zuidoost-

-Azië. Deze olifanten leven met name in bebost 

gebied, maar dan meestal aan de rand. Zij komen ook 

in de jungle voor. De olifanten geven de voorkeur aan 

gebieden met gras, lage beplanting en bossen. Een 

kudde blijft zelden langer dan enkele dagen op dezelf-

de plek.

Wist je dat er meer verschillen zijn tussen Afrikaanse en Aziatische olifanten? Afr
ikaanse 

olifanten hebben een bollere rug en twee vingertjes aan het uiteinde van hun sl
urf.

Rare snuiter
Olifanten zijn slurfdieren. De slurf is een Olifanten zijn slurfdieren. De slurf is een 
vergroeiing van hun neus met de boven-
lip. Aan het uiteinde van de slurf  zitten 
twee 'vingers'. Olifanten kunnen van 
alles met die handige slurf! Eten, 
douchen, ruiken, ademen, klappen
 uitdelen en drinken.  Met hun slurf
 kunnen olifanten zelfs voorwerpen op-
pakken die zo klein zijn als een munt-
stuk!

Hoe ziet een Aziatische olifant eruit?
Er bestaan twee soorten olifanten, de Afrikaanse en de Aziatische olifant. Het opvallendste
verschil tussen deze soorten is de grootte van hun oren. De oren van de Afrikaanse olifant zijn
namelijk veel groter dan die van de Aziatische. De gerimpelde grijze huid van de olifanten is op sommige
plaatsen wel 2,5 centimeter dik, maar de huid aan de binnenkant van de oren en rond hun
bek is zo dun als papier! De volwassen mannen heten 'stier' of ‘bul’ en de vrouwen 'koeien'.
Een stier kan wel 3,5 meter hoog zijn! De koeien worden zo'n 2,5 meter hoog. Een stier kan wel 3,5 meter hoog zijn! De koeien worden zo'n 2,5 meter hoog. 



De Aziatische olifant en de familie
Olifanten leven in familiegroepen. Het oudste vrouwtje hee

ft de leiding en 
Olifanten leven in familiegroepen. Het oudste vrouwtje hee

ft de leiding en 

daarnaast bestaat de groep uit haar zussen en dochters met
 hun jongen. 

Binnen deze kudde gelden strenge regels. Dat is handig, wa
nt hierdoor ont-

staan weinig ruzies. Niet alleen de kleintjes worden bescher
md door de groep, 

ook zieke of gewonde dieren krijgen steun. Wanneer manne
tjes in de pubertijd 

zijn, moeten zij hun geboortegroep verlaten. De stieren leve
n  meestal alleen 

of sluiten zich voor een korte periode aan andere mannetje
s. 

Oefening baart kunst
Na een draagtijd van circa 22 maanden wordt een jong van

 ongeveer 75 kilo
Na een draagtijd van circa 22 maanden wordt een jong van

 ongeveer 75 kilo-

gram geboren. Het kalf drinkt drie jaar lang moedermelk. De
 tepels zitten 

tussen de voorpoten. Het jonge dier moet heel wat oefenen
 voordat het de 

slurf goed kan gebruiken. De eerste maanden gebruikt het k
alf de slurf af en 

toe. Drinken slurpt het kleintje ook nog niet op met de slurf
, maar met de 

mond. De hele kudde helpt bij het opvoeden van de kalvere
n. Een koe kan 

eens in de vijf jaar een jong krijgen.

Wist je dat olifanten vijf keer hun kiezen wisselen? De laatste kiezen 
zijn even groot als bakstenen. 

Wat eet de Aziatische olifant?
De olifanten eten voornamelijk  grassen en bladeren van struiken en De olifanten eten voornamelijk  grassen en bladeren van struiken en 
bomen. In de jungle vullen zij dit menu aan met vruchten. Met hun slurf 
kunnen zij niet alleen voedsel van de grond rapen, ook bladeren die op 
zes meter hoogte hangen worden geplukt. Per dag kan één volwassen 
dier bijna tweehonderd kilo eten. Af en toe eet een olifant ook wat 
aarde. Op deze manier krijgen de reuzen zouten binnen die zij nodig 
hebben.

Grote dorstGrote dorst
Een olifant drinkt ongeveer 80 liter water per dag. Drinken doet dit dier 
meestal maar één keer op een dag. Een olifant kan wel een paar dagen 
zonder water. Als er geen plassen of rivieren in de buurt zijn, zoekt de 
reus naar water in de grond. De olifant graaft dan een kuil naar het 
water. Andere dieren hebben dan dankzij de olifant een drinkplaats.

Wist je dat het vermoeden is dat olifanten water kunnen ruiken? Waar-

schijnlijk kunnen zij op vijf kilometer afstand de geur nog opvangen.



Ontmoet onze olifanten
Bijzonder: in ons park wonen vier generaties olifanten. In het Rijk der 

Reuzen kun je in totaal vijf olifanten vinden. War War is de oudste 

vrouw en hierdoor ook de leidster van de kudde. Zij is makkelijk 

te herkennen aan de bult op haar bil en een gaatje in haar linkeroor. 

Mannetjesolifant Maurice leeft soms samen met de groep en soms 

alleen. Hij heeft ook een eigen binnenverblijf waar hij ‘s nachts slaapt. alleen. Hij heeft ook een eigen binnenverblijf waar hij ‘s nachts slaapt. 

Verder bestaat de kudde uit Indra, Kina en de kleine Thabo. 

Trainen
Elke ochtend trainen de olifantenverzorgers samen met de olifanten. Niet 

om spierballen te kweken, maar om de olifanten alvast voor te bereiden 

op eventuele dierenartsbezoekjes. Als de dierenarts iets bij de olifanten 

moet doen (bijvoorbeeld bloed prikken) zijn de olifanten dat al gewend. 

ReuzetrekReuzetrek
De olifanten krijgen van alles in het dierenpark te eten, zoals hooi, takken, 

uien en brood. Daarnaast krijgen de olifanten ook speciale olifantenbrok-

ken. Dit zijn speciale brokken voor de olifanten waar vitamines en andere 

stoffen zitten die de dikhuiden nodig hebben.

Hopelijk weet jij nu heel veel over olifanten.
Succes met je spreekbeurt!

Help!
Het aantal inwoners groeit hard in India.  Hierdoor is er steeds minder 

ruimte voor de natuur.  Natuurgebieden raken versnipperd door 

dorpen en wegen. De olifanten die er leven trekken van gebied naar 

gebied en gaan op hun tocht soms dwars door dorpen heen.  De 

bevolking ziet de dikhuiden als vernielers van hun oogst, terwijl de

olifanten eigenlijk alleen maar op zoek zijn naar ruimte.olifanten eigenlijk alleen maar op zoek zijn naar ruimte.

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
Het World Land Trust heeft samen met lokale gemeenschappen 

verschillende olifantenwegen kunnen bouwen. Hierdoor kunnen 

olifanten van het ene naar het andere gebied trekken, veilig voor de 

grijze reuzen en voor de boeren. Op dit moment is slechts 7,6 procent 

van het gebied beschermt, maar het World Land Trust wil meer land 

opkopen en beschermen.opkopen en beschermen.

Wist je dat de Indische olifant 5,5 tot 6 meter lang wordt, ongeveer 

3 meter hoog wordt en zo’n 5.000  kilo weegt?


