Dier:

Aziatische olifant
Elephas maximus

Leefgebied:

Zuidelijk Azië

Voedsel:

Bladeren, takken, vruchten,
grassen

Leeftijd:

70 jaar

Gewicht:

4000 – 6000 kilo

Draagtijd:

22-24 maanden

Aantal jongen:

Eén jong per keer

Status in het wild:

Bedreigd

Ze zijn enorm, intelligent, sterk en sociaal. Mensen zijn al
eeuwen onder de indruk van olifanten! Maar als je denkt dat
alle olifanten er hetzelfde uitzien, kijk dan eens goed. Tussen
de Afrikaanse olifanten en de Aziatische olifant zie je een paar
kenmerkende verschillen:
▪ De beide soorten Afrikaanse olifanten (de savanneolifant
en de bosolifant) hebben grote oren die de vorm hebben
van het continent Afrika, zowel mannetjes als vrouwtjes
hebben zichtbare slagtanden, en aan het uiteinde van hun
slurf hebben ze twee “vingers” die hen helpen om dingen
op te pakken.
▪ Aziatische olifanten hebben kleinere oren, meestal hebben
alleen de mannetjes zichtbare slagtanden, en ze hebben
maar één "vinger" aan de uiteinden van hun slurf. Ook is
hun rug wat boller.

Aziatische olifanten leven in India, Nepal en delen van
Zuidoost-Azië. Ze leven daar in struikgewas en
regenwouden. Ook worden ze vaak langs rivieren
aangetroffen.
Olifanten eten alle soorten planten, van gras en fruit tot
bladeren en schors – ongeveer 75 tot 150 kilo per dag.
Ze besteden gemiddeld 16 uur per dag aan eten!
Alle olifanten leven in hechte kuddes, bestaande uit
verwante vrouwtjes en hun nakomelingen. De leider van
de kudde wordt de matriarch genoemd; zij is gewoonlijk
de oudste en meest ervaren vrouw in de groep. De
matriarch herinnert zich waar zij voedsel en water kan
vinden, hoe zij roofdieren kan vermijden en waar zij het
beste kan schuilen en leert dit aan de rest van de kudde.

Volwassen mannetjes leven meestal niet in een kudde.
Als mannetjesolifanten oud genoeg zijn om hun eigen
voedsel te vinden en zichzelf te beschermen, verlaten ze
de kudde en leven op zichzelf of vormen
vrijgezellenkuddes met andere mannetjes. Alleen tijdens
het paarseizoen bezoeken ze kort de vrouwtjes.
Bij de geboorte kan een babyolifant, kalf genaamd, al 90
kilo wegen. Een kalf is behoorlijk behaard, heeft nog
maar een korte slurf, en is erg afhankelijk van zijn
moeder en tantes in de kudde. Het kalf gebruikt zijn
mond om de melk van zijn moeder te drinken. Ze
groeien gemiddeld 1 kilo per dag in hun eerste jaar!
Kalveren zijn in het begin erg onhandig met hun lichaam
en slurf, maar leren deze te gebruiken naarmate ze
ouder worden.

De oren van een olifant werken als een airconditioner.
Als olifanten op een warme dag met hun oren klapperen,
wordt het bloed dat door de vele bloedvaten in de oren
stroomt gekoeld. Dit werkt het beste als ze net een duik
in het water hebben genomen. Olifanten zijn dol op
zwemmen.
De huid van een olifant kan op sommige delen van zijn
lichaam tot 2,5 centimeter dik zijn. Hoewel de huid dik is,
is de huid van een olifant ook erg gevoelig voor
aanraking en zonnebrand. Ze kunnen zelfs een vlieg op
hun huid voelen landen. Olifanten sproeien zichzelf vaak
met water en gooien zand op hun rug ter bescherming
tegen de zon en bijtende insecten.

De slurf van een olifant is zowel een bovenlip als een
neus. Er zitten geen botten in de slurf, maar wel
ongeveer 150.000 spieren! Deze zorgen ervoor dat de
slurf van een olifant zo sterk is dat hij bomen kan duwen
en zo flexibel dat hij een enkel stuk stro kan oppakken.
Olifanten gebruiken hun slurf ook zoals wij onze handen
gebruiken; ze kunnen ermee grijpen, vasthouden,
oppakken, reiken, aanraken, trekken, duwen en gooien.
De slurf heeft aan het uiteinde twee neusgaten. Olifanten
gebruiken hun slurf ook om te drinken, maar het water
gaat niet als een rietje helemaal de neus in; in plaats
daarvan zuigt de olifant water tot halverwege de slurf op,
krult dan zijn slurf naar zijn bek en laat het water uit de
slurf in zijn mond stromen.

Slagtanden zijn de snijtanden van een olifant. Ze worden
gebruikt voor verdediging, graven naar water en voedsel,
en dingen optillen. De slagtanden van olifanten bevatten
ivoor en hebben een aparte glans. Slagtanden groeien
gedurende het hele leven van een olifant.
Olifanten hebben ook vier kiezen in hun mond. Een kies
kan ongeveer 2,3 kilo wegen en is zo groot als een
baksteen! Door het malen van plantaardig voedsel slijten
de kiezen en worden ze gewisseld voor nieuwe. Deze
nieuwe kiezen groeien van achteren naar voren en
duwen de oude versleten tanden naar buiten. Wanneer
olifanten oud worden, zijn hun resterende kiezen
gevoelig en versleten, dus eten ze liever zachter voedsel.

De enige vijand van een gezonde volwassen olifant is
een menselijke stroper met een krachtig geweer. Er is
meedogenloos op Afrikaanse olifanten gejaagd om hun
slagtanden. Het ivoor van de slagtanden wordt veel
gebruikt bij bijvoorbeeld het maken van beeldjes of
armbanden. Olifanten worden nu beschermd, maar nog
steeds zijn stropers een bedreiging.
Daarnaast worden olifanten bedreigd omdat hun
leefgebieden steeds kleiner worden. De dieren zijn groot
en hebben veel voedsel nodig. Hierdoor komen olifanten
en mensen vaak in conflict met elkaar omdat olifanten
buiten hun ‘thuisland’ gaan zoeken naar voedsel.

