
Slon africký (Loxodonta africana) je najväčší suchozemský cicavec. Samce 
v priemere dosahujú výšku 3,5 metra a vážia približne 6 ton. Samice sú 
s výškou 2,8 metra a váhou presahujúcou 3,5 tony, menšie. Od svojho 
ázijského príbuzného sa africké slony odlišujú väčšími (tajnička 1) 
a chobotom, ktorý má na konci dve protiľahlé predĺženia. Slony sú 
bylinožravce a denne spotrebujú viac ako 200 kg potravy. Zjesť také veľké 
množstvo potravy zaberie podstatnú časť dňa, a slony tejto aktivite venujú 
viac ako 16 hodín. Na spánok im stačí približne 4-5 hodín. Slony potrebujú 
aj veľa vody a ich denná dávka predstavuje približne 200 litrov. Keďže slony 
majú slabé trávenie, musia potravu dobre rozžuvať. K tomu slúžia stoličky, 
ktoré sa obnovujú (tajnička 2 a 3). Keď sa opotrebujú aj posledné zuby, slon 
zahynie od hladu, pretože nedokáže stráviť potravu, ktorá nebola rozžutá. 
Stane sa tak približne vo veku 70 rokov. Slony sú spoločenské zvieratá
a žijú v organizovaných skupinách, ktoré tvoria samice a mláďatá. Dospelé 
samce sú samotári a k skupinám sa pripájajú v čase párenia. Gravidita trvá 
zvyčajne 22 mesiacov. Mláďa má po narodení približne 90 cm a váži viac ako 

100 kg. Matka ho dojčí dva roky. Mladý slon dospieva približne v trinástom roku. Dospelé jedince nemajú v prírode prirodzených nepriateľov. 
Iba mláďatá sa občas stanú korisťou pre väčšie mačkovité šelmy. Najväčším nepriateľom je však človek. Napriek snahám o ochranu týchto 
zvierat je pytliactvo v Afrike stále prítomné a slony sú zabíjané predovšetkým pre ich kly. Slonovina (skamenená zubovina sloních klov), ktorá 
sa už v minulosti považovala za symbol čistoty, sa využíva najmä v šperkárstve a to napriek tomu, že obchod s ňou je ilegálny. Kedysi sa 
slony vyskytovali v celej Afrike, no dnes sa ich výskyt obmedzuje predovšetkým na chránené oblasti v strednej, východnej a južnej Afrike.        
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