
 

De olifant 
Het grootste landzoogdier op aarde 
 
Ze eten alleen groenvoer maar wegen toch 7000 kilo: olifanten! 
 

Dit is het grootste landzoogdier op aarde. De Afrikaanse olifant. Een volwassen olifant kan 
wel 7000 kilo wegen! 

Mannetjes- en vrouwtjesolifanten hebben allebei slagtanden. Meestal zijn die van het 
mannetje groter. Olifanten zijn herbivoren. Ze eten gras en andere planten.  

Waar jouw neus zit, hebben olifanten een slurf. Die is heel erg lang en ze doen er van alles 
mee. Ademhalen, bijvoorbeeld. Als olifanten lopen, steken ze hun slurf omhoog om lucht op 
te zuigen. 

Tijd voor een bad. Met zijn slurf zuigt hij water op en spuit dat over zijn lijf. Lekker! Maar 
het gekke is dat olifanten zich na hun bad meteen weer vies maken. Wat heeft een bad dan 
voor zin? Toch is het slim. Als hun vel nog nat is, blazen ze er stof over zodat ze een soort 
tweede huid krijgen. En die beschermt ze tegen insectenbeten. Is dat slim of niet? En als 
het etenstijd is, trekken ze met hun slurf blaadjes en brengen die naar hun bek. 

Maar ze gebruiken hun slurf ook nog ergens anders voor: om elkaar te groeten en om te 
vechten! Hoe kan dat? Een slurf heeft wel 600 spiertjes waardoor hij alle kanten op kan 
bewegen. 

Olifanten eten heel veel. Ze eten en eten en eten maar door, bijna de helft van hun 
lichaamsgewicht! Maar wat erin gaat, moet er ook weer uit. Half verteerd gras! Insecten 
zijn dol op opgedroogde olifantenpoep. Ze wonen er zelfs in! Zo zie je maar, in de natuur 
wordt alles gebruikt. 
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