
DE AZIATISCHE OLIFANT
ELEPHAS MAXIMUS 

STROPERIJ
De vraag naar de huid, het ivoor 
en het vlees van olifanten blijft de 
handel op de zwarte markt in Azië 
aanvuren.

Deze uitdaging is nog groter door de 
betrokkenheid van georganiseerde 
misdaadnetwerken.  

ONTBOSSING
In het begin van de jaren 1970 was drie 

vierde van Zuidoost-Azië nog bedekt 
door wouden. In de loop van de drie 

voorbije decennia is meer dan 30% van 
het bosgebied verdwenen. Daardoor 

zitten de olifanten ingesloten in kleine 
gefragmenteerde zones.

KLIMAATVERANDERING
Aziatische olifanten zijn 
extreem gevoelig voor de 
klimaatverandering, en voor 
droogte in het bijzonder. 

De voortdurende zoektocht naar 
water beïnvloedt hun dagelijkse 
activiteiten, hun voortplanting en 
hun migratie, en kan de conflicten 
tussen mensen en olifanten 
aanzienlijk verergeren.

CONFLICTEN  
TUSSEN MENS EN DIER

Azië is het dichtstbevolkte continent 
ter wereld. Een enorm deel van het 

oorspronkelijke leefgebied van de olifant is 
al verwoest.

Olifanten en mensen komen daardoor vaker 
met elkaar in contact, wat het risico op 

onderlinge conflicten vergroot.

VOORNAAMSTE BEDREIGINGEN:

Populatie:
40 000

Dieet:
herbivoor

Levensverwachting:
60 – 70 jaar  
in vrijheid

Gewicht:
tot vijf ton

Conservatiestatus:
met uitsterven 

bedreigd

Habitat:
dichte en 

schaduwrijke wouden
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Het nationaal park van Kui Buri maakt deel uit van 
het landschap van Dawna Tenasserim, een oase van 
wildleven op de grens van Thailand en Myanmar, in 
een streek die nochtans steeds diepgaander verandert 
door de snelle economische ontwikkeling. Bantengs, 
olifanten, otters en zeldzame vogels gedijen nog altijd 
goed in deze bosomgeving. Het is dan ook een van de 
belangrijkste beschermde gebieden van het land. 

WWF zet zich in om de mens in harmonie te laten leven  
met de natuur. Jij kan vandaag het verschil maken  

voor de Aziatische olifanten. Bedankt!

BE04 1911 5747 6331

SAMEN REDDEN WE DE AZIATISCHE OLIFANTEN
Kui Buri, een succes voor het natuurbehoud

WWF werkt sinds 2005 in het nationaal park van Kui Buri. We 
hebben er een doeltreffend project opgestart om de olifanten 
te beschermen en de stroperij te bestrijden. 

Door het herstel van het leefgebied en patrouilles tegen 
stroperij te combineren met een ecotoerismeproject van en 
voor de lokale bevolking, is het project uitgegroeid tot een 
groot succes. De conflicten tussen mensen en olifanten, maar 
ook de stroperij zijn er de voorbije jaren gedaald.

De Aziatische olifant in cijfers

40 000
Er leven nog maar 40 000 
Aziatische olifanten in het wild. 
Ze zijn officieel met uitsterven 
bedreigd.

2 tot 9 jaar
Een vrouwtje heeft maar om  
de twee tot negen jaar een jong.  
Elk olifantenjong telt!

15 % 
Momenteel beschikt de Aziatische 
olifant nog maar over 15% 
van zijn oorspronkelijke 
leefgebied.

225 liter
Dat is de dagelijkse hoeveelheid 
water die een gemiddelde olifant 
nodig heeft om te drinken en 
zich te verfrissen.

WAAROM VANDAAG EEN GIFT DOEN VOOR DE OLIFANTEN?
DIT IS EEN NOODSITUATIE: help ons de conflicten tussen mensen en olifanten tegen te gaan

Sinds de uitbraak van COVID-19 en het wegvallen 

van toerisme is de situatie jammer genoeg snel en 

aanzienlijk achteruitgegaan. We mogen hen niet 

laten vallen na zoveel inspanningen!

Help olifanten te 
detecteren die 

landbouwgrond 
naderen

KUI BURI 
NATIONAL PARK

Myanmar

Thailand

Verbeter de habitat 
van olifanten door 

voor voldoende 
water te zorgen

Help de lokale 
bevolking de huidige 

moeilijkheden te 
doorstaan

Neem deel aan 
de oprichting van 
beschermde zones

Help de stroperij  
stop te zetten
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