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Problem otyłości jest coraz poważniejszy. Dotyczy 
on nie tylko ludzi, ale również zwierząt domowych, 

głównie psów i kotów. Wynika przede wszystkim z nad-
miernej podaży energii i zbyt małej ilości ruchu. W ostat-
nich latach zwraca się coraz większą uwagę na problem 
nadwagi i otyłości u niektórych gatunków zwierząt trzy-
manych w ogrodach zoologicznych, zwłaszcza słoni.

Słonie żyjące w warunkach naturalnych żywią się 
różnymi komponentami roślinnymi. Skład dawki po-
karmowej zależy od pory roku i dostępności pożywie-
nia. Według jednych obserwacji słonie azjatyckie ży-
jące na wolności pobierają ponad 50 gatunków roślin 
(1). Średnie dzienne pobranie suchej masy wynosi około 
1–2% masy ciała. Młode słonie pobierają więcej paszy 
w przeliczeniu na masę ciała w porównaniu z osobni-
kami dorosłymi. Słonie gorzej wykorzystują składni-
ki odżywcze w porównaniu z innymi ssakami roślino-
żernymi. Dodatkowo w ich diecie dominują pokarmy 
trudno strawne, bogate we włókno. Z tych względów 
słonie większość czasu poświęcają na poszukiwanie 
i pobieranie pokarmu. Niska strawność włókna może 
wynikać z szybkiego pasażu treści w przewodzie po-
karmowym i najprawdopodobniej nie ma związku ze 
składem mikroflory jelitowej, w której jest wystar-
czająco dużo bakterii fibrolitycznych (2). Procesy fer-
mentacji zachodzą przede wszystkim w jelicie grubym, 
które jest krótkie, lecz bardzo pojemne. W wyniku roz-
kładu włókna powstają znaczne ilości lotnych kwa-
sów tłuszczowych, które stanowią źródło energii (3).

Słonie mają stosunkowo krótki przewód pokarmo-
wy. W literaturze naukowej jest jednak bardzo mało da-
nych na ten temat. Cechą charakterystyczną przewodu 
pokarmowego tych zwierząt jest krótkie jelito grube, 

w porównaniu z jelitem cienkim. Długość jelita cien-
kiego wynosi od 9 do ponad 22 m. Długość jelita ślepe-
go waha się od 0,5 do 1,5 m, a okrężnicy od 5 do ponad 
10 m. W kilku pracach zaprezentowano wyniki badań 
dotyczących masy ciała i długości jelit słoni. Obserwacje 
zostały dokonane na słoniach żyjących w naturze lub 
w ogrodach zoologicznych. Słonie żyjące w warunkach 
naturalnych mogą cierpieć na niedostatek pokarmu, na-
tomiast osobniki trzymane w ogrodach zoologicznych 
mogą pobierać zbyt duże ilości paszy. Z tych względów 
interpretacja dostępnych danych jest utrudniona. Moż-
na jednak stwierdzić, że słonie azjatyckie mają dłuższe 
jelita od słoni afrykańskich. W przypadku trzech słoni 
azjatyckich, które ważyły 2,27–3,22 tony, długość jelit 
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wahała się od 28,4 do 29,9 m. Czwarty osobnik ważył 
4,23 tony, a długość jelit wynosiła 33,0 m. Dla porów-
nania długość jelit słonia afrykańskiego ważącego po-
nad 7 ton nieznacznie przekraczała 28 m. Masa ciała 
drugiego osobnika wynosiła 3,14 tony, a długość jelit 
19,6 m. Słonie azjatyckie dłużej trawią pokarm i lepiej 
wykorzystują składniki odżywcze. Różnice w budo-
wie przewodu pokarmowego i procesach trawiennych 
mogą mieć związek z różnicami w składzie diety (4).

Zasadniczym elementem opieki nad słoniami jest 
ocena kondycji ciała (body condition scoring, BCS), któ-
ra pozwala oszacować stan odżywienia danego zwierzę-
cia. Głównymi czynnikami wpływającymi na kondycję 
słoni są ilość i jakość pokarmu oraz dostępność wody. 
Spośród innych czynników trzeba wymienić występo-
wanie chorób, wiek zwierząt oraz konkurowanie o po-
karm i wodę (5). Zła kondycja może być efektem choro-
by, dlatego jej ocena ma duże znaczenie w ocenie stanu 
zdrowia. Ocena kondycji ciała słoni polega na ogląda-
niu każdego osobnika i oszacowaniu stopnia otłuszcze-
nia i umięśnienia określonych okolic ciała. Amerykań-
scy naukowcy opracowali metody oceny kondycji słoni 
afrykańskich i azjatyckich, które polegają na oszacowa-
niu ilości tłuszczu zgromadzonego wokół kręgosłupa, 
żeber i kości miednicy. Bardzo chude słonie mają BCS 1. 
W przypadku bardzo grubych osobników BCS wynosi 5. 
Bardzo pomocne są ilustracje przedstawiające zwierzęta 
o różnych kondycjach. Ocenę kondycji można przepro-
wadzić, porównując ocenianego osobnika z ilustracja-
mi (6, 7). W badaniach przeprowadzonych na samicach 
słonia afrykańskiego wykazano, że im wyższe BCS, tym 
większa grubość podskórnej tkanki tłuszczowej (6).

Podobną metodę opracowano do oceny kondycji sło-
ni azjatyckich. Kondycję ocenia się w skali od 1 do 10 
(1 – bardzo chudy, 10 – bardzo otyły). Metoda ta wymaga 
jednak obserwacji głowy i okolicy łopatki (5). Wcześniej 
opracowano metodę, w której skala jest jeszcze szersza 
(od 0 do 10) (8). W innej metodzie kondycję słoni azjatyc-
kich ocenia się w skali od 0 do 14. Bierze się pod uwagę 
siedem okolic ciała, między innymi głowę. Każdą oko-
licę ocenia się w skali od 0 do 2. Po zsumowaniu punk-
tów uzyskuje się wynik końcowy (9). Metoda ta została 
opracowana na podstawie innej metody, w której oce-
nia się sześć okolic ciała, a skala wynosi od 0 do 11 (10).

Słonie żyjące w warunkach naturalnych muszą prze-
mieszczać się w celu poszukiwania pokarmu. Dystans 
pokonywany w ciągu dnia waha się od 1 do prawie 30 km. 
Szacuje się, że wynosi średnio 5–10 km. Największe od-
ległości udokumentowano w przypadku słoni afrykań-
skich. Istotnymi czynnikami wpływającymi na dystans 
pokonywany przez dzikie słonie są: pora roku, dostęp-
ność pokarmu, obecność młodych i stan fizjologiczny (11). 
Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko otyłości. W nie-
których krajach azjatyckich słonie są wykorzystywa-
ne do pracy. W badaniach przeprowadzonych w Indiach 
wykazano, że praca trwająca cztery godziny dziennie 
(wożenie turystów) nie wywiera niekorzystnego wpły-
wu na ilość pobieranej paszy i parametry biochemicz-
ne krwi słoni. Jednocześnie stwierdzono, że praca po-
prawia strawność składników odżywczych i zmniejsza 
ryzyko nadmiernej podaży energii (2).

Innym czynnikiem, który zapobiega otyłości w wa-
runkach naturalnych, jest ograniczona dostępność 

pokarmu. W przypadku niedostatku pokarmu niektóre 
słonie mogą być wychudzone. W badaniach przeprowa-
dzonych w Indiach najwięcej przypadków złej lub śred-
niej kondycji odnotowano w suchej porze roku. Może to 
wynikać z mniejszej dostępności pokarmu niż w porze 
deszczowej. Problem ten dotyczy głównie dorosłych sa-
mic i może mieć związek z niedostateczną podażą ener-
gii w okresie laktacji. W porze suchej ponad 5% doro-
słych samic miało złą kondycję. Dla porównania w porze 
deszczowej wartość ta wynosiła 1,6%. Wszystkie mło-
de osobniki miały dobrą kondycję (9).

Niedobór wody i pożywienia i/lub pogorszona war-
tość pokarmowa pobieranych roślin stanowią czynniki 
stresowe. Według badań przeprowadzonych na słoniach 
azjatyckich żyjących na wolności osobniki o najgorszej 
kondycji (BCS 1) charakteryzują się najwyższym stęże-
niem metabolitów hormonów stresu w kale. Znacznie 
niższe stężenia występują w kale osobników, których 
BCS wynosi 2. Najniższe wartości notuje się w przypad-
ku BCS 3, 4 i 5. W suchej porze roku słonie mają szczu-
plejszą sylwetkę niż w porze deszczowej. Wtedy czę-
ściej obserwuje się osobniki o pogorszonej kondycji. 
Sezonowe zmiany kondycji stanowią zatem odzwier-
ciedlenie stopnia narażenia zwierząt na czynniki stre-
sowe (mniejsza dostępność wysokowartościowej paszy 
i wody w suchej porze roku). Dotyczy to zwłaszcza sa-
mic. Samice w okresie laktacji mogą być bardziej po-
datne na stres związany z niedoborem pokarmu (12).

Słonie trzymane w ogrodach zoologicznych często po-
bierają zbyt duże ilości paszy lub jest ona zbyt kalorycz-
na. Dodatkowo zwierzęta te mają ograniczoną przestrzeń 
do wykonywania wysiłku fizycznego. Podawanie nad-
miernych ilości paszy może przyczynić się do skrócenia 
pokonywanego dystansu. Słonie więcej czasu poświę-
cają bowiem na pobieranie pokarmu. Nadmierna podaż 
energii i zbyt mała ilość ruchu stwarzają ryzyko odkła-
dania się dużych ilości tkanki tłuszczowej. Słonie star-
sze i cięższe zazwyczaj wykazują mniejszą aktywność 
i pokonują krótsze dystanse, w porównaniu z młodszy-
mi i lżejszymi osobnikami. Zapewnienie słoniom odpo-
wiedniej ilości wysiłku fizycznego ma kluczowe znaczenie 
w zapobieganiu otyłości. Słonie mające dostęp do dużych 
wybiegów mogą pokonywać odległości zbliżone do odle-
głości pokonywanych przez słonie żyjące w warunkach 
naturalnych. Przykładowo słonie azjatyckie trzymane 
w ogrodzie zoologicznym w Melbourne w Australii poko-
nują średnio 9 km dziennie. Słoń, który wykazywał naj-
mniejszą aktywność, pokonywał średnio 6,2 km dzien-
nie. W przypadku najaktywniejszego osobnika wartość ta 
była prawie dwa i pół razy większa (15 km dziennie; 11).

Otyłość jest coraz większym problemem wśród słoni 
trzymanych w ogrodach zoologicznych. Według obserwa-
cji amerykańskich naukowców mediana BCS samic słonia 
afrykańskiego trzymanych w ogrodach zoologicznych wy-
nosi 4 w skali 5-punktowej. W przypadku osobników ży-
jących na wolności w Republice Południowej Afryki war-
tość ta jest niższa o 1 punkt. Najwyższą liczbę punktów 
uzyskało 40% osobników trzymanych w ogrodach zoo-
logicznych i tylko 4% osobników żyjących na wolności. 
W przypadku słonic żyjących w warunkach naturalnych 
dominuje BCS 2 (39%). Żaden słoń z ogrodu zoologiczne-
go nie uzyskał najniższej oceny. Taką ocenę uzyskał pra-
wie co dziesiąty osobnik żyjący na wolności (6). W innej 
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pracy zaprezentowano wyniki oceny kondycji słoni afry-
kańskich i azjatyckich trzymanych w północnoamerykań-
skich ogrodach zoologicznych. Stwierdzono, że otyłość 
(BCS 5) występuje u 34% słoni. 40% osobników otrzyma-
ło 4 punkty w skali 5-punktowej. W przypadku 22% sło-
ni BCS wynosi 3, a około 4% osobników ma BCS 1 lub 2. 
Wykazano, że samice są znacznie bardziej narażone na 
wystąpienie nadwagi i otyłości (BCS 4 i 5) (7). W innych 
badaniach oceniono kondycję słoni azjatyckich żyjących 
w zamknięciu. Mediana BCS wynosiła 7 w skali 10-punk-
towej. Wysoką wartość mediany odnotowano w przypadku 
słoni w USA (BCS 8). Sporo osobników miało BCS 9. Były 
nawet słonie z BCS 10 (bardzo otyłe). Słoni z BCS 9 i 10 nie 
obserwowano w warunkach naturalnych (5).

Zbyt duża masa ciała może przyczyniać się do roz-
woju chorób układu ruchu, które stanowią istotny pro-
blem w przypadku słoni trzymanych w ogrodach zoo-
logicznych. Prawidłowa kondycja samic ma kluczowy 
wpływ na rozród. Według danych z amerykańskich ogro-
dów zoologicznych przypadki padnięć słoni afrykań-
skich przeważają nad urodzeniami. Wynika to w dużym 
stopniu z zaburzeń rozrodu. Otyłość ma niekorzystny 
wpływ na przebieg ciąży. W ostatnich latach odnoto-
wano duży wzrost częstości występowania zaburzeń 
cyklu płciowego. Wśród przyczyn wymienia się oty-
łość i towarzyszące jej zmiany metaboliczne (6, 13, 14).
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