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SŁOŃ LEŚNY – OLBRZYM
Z EEMSKICH LASÓW

 

Plejstoceńskie słonie leśne (Palaeoloxodon antiquus) były
imponującymi zwierzętami, których historia trudna jest do
jednoznacznego opowiedzenia. Mimo to istnieje wiele danych na
temat ewolucji tych zwierząt, środowiska i trybu ich życia czy diety. 

Najczęściej przyjmuje się, że najstarszym
przedstawicielem tej gałęzi ewolucyjnej był afrykański
Palaeoloxodon recki (3,5–1 mln lat temu; ryc. 1). 
Najlepiej poznanego osobnika, zaliczanego do tego
gatunku, można szacować na 423 cm wysokości w kłębie.
Swojego czasu były to bardzo powszechnie występujące
zwierzęta, dominujące w ekosystemach północo-
–wschodniej Afryki. Dopiero później rolę tę przejął od nich
sawannowy słoń afrykański (Loxodonta africana).

Ewolucja, środowisko i tryb życia, i dieta 

Fot. Peter Roworth, Natural England (CC BY-NC-ND 2.0).
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Historycznie, w obrębie gatunku Palaeoloxodon recki
wyróżniano szereg podgatunków, które miały tworzyć
ciąg ewolucyjny. Dzisiaj wiemy, że ich zasięgi
stratygraficzne zazębiały się ze sobą i te różne
„podgatunki” mogły potencjalnie występować wspólnie
na jednym obszarze. Zarówno pomiędzy, jak i w obrębie
„podgatunków” P. recki można stwierdzić dość dużą
zmienność morfologiczną. Ogólnie, da się jednak
zaobserwować trend w czasie do zwiększania się liczby
płyt zębowych i stopnia pofałdowania warstewek szkliwa
przy jednoczesnej redukcji ich grubości.

https://www.flickr.com/photos/44791479@N05/6764890421
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
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Nowe analizy ewolucyjne (Zhang 2018),
oparte na metodach kladystycznych 
i morfologii czaszek (a nie zębów) sugerują,
że poszczególne „podgatunki” P. recki 
nie były blisko ze sobą spokrewnione. 
Z gałęzią ewolucyjną plejstoceńskich słoni
leśnych można prawdopodobnie wiązać
tylko najpóźniejszy „podgatunek” typowy 
– P. recki recki. „P. recki” atavus,
proponowany jako przodek słoni leśnych 
w niektórych wcześniejszych publikacjach,
okazał się być taksonem siostrzanym
względem współczesnego słonia
azjatyckiego (Elephas maximus). 
Z kolei najstarszy „podgatunek” – 
„P. recki” brumpti, zajął pozycję bazalną
względem gałęzi ewolucyjnej Elephas-
-Mammuthus (jeszcze przed rozdzieleniem
się tych dwóch rodzajów). 
Wszystkie powyższe „podgatunki” 
powinny zostać wyodrębnione, jako
niezależne gatunki i oprócz P. recki recki,
zaliczone do innych rodzajów 
niż Palaeoloxodon.

Powyższe wyniki należy traktować jako
wstępne i niepewne. Pokazują one jednak, 
że tradycyjnie wyróżniany gatunek
Palaeoloxodon recki należy raczej rozumieć,
jako kompleks kilku podobnych do siebie
gatunków, które mogły być dość odlegle 
ze sobą spokrewnione i tylko jeden z nich
rzeczywiście reprezentuje gałąź ewolucyjną
słoni leśnych. W tym ujęciu, słonie leśne
wyodrębniły się spośród innych
słoniowatych co najmniej 1 mln lat temu, 
w północno-wschodniej Afryce, jako
Palaeoloxodon recki sensu stricto.

Historycznie, słonie leśne uważano za
spokrewnione bliżej ze współczesnymi
słoniami azjatyckimi niż ze słoniami
afrykańskimi i mamutami. Znajduje to
odzwierciedlenie również w historii ich
taksonomii i systematyki. Za takim stanem
rzeczy przemawiały przede wszystkim zęby
policzkowe tych zwierząt oraz niektóre
elementy budowy czaszki, jak np. dwa guzy
na szczycie głowy. Obecnie wiemy, że
morfologia zębów była często wynikiem
konwergencji lub paralelizmu ewolucyjnego
– niespokrewnione blisko ze sobą gatunki
wykształcały bardzo podobne do siebie
cechy uzębienia w wyniku działania zbliżonej
presji środowiska, a nie w wyniku bliskości
genetycznej. Detale w budowie zębów
pozwalają nam odróżnić od siebie
poszczególne gatunki, ale niestety nie
mogą nam wiele powiedzieć o ich 
realnych pokrewieństwach.

Nie wiemy kiedy i w jakiej kolejności doszło
do tych dwóch epizodów hybrydyzacji, 
ale najprawdopodobniej stało się to jeszcze
w Afryce. Badania genetyczne nie
rozwiązują niestety problemu wzajemnych
relacji ewolucyjnych w obrębie kompleksu
gatunków Palaeoloxodon recki sensu lato.
Ten zespół kopalnych słoniowatych wpisuje
się jednak dość dobrze w przedstawiony
scenariusz ewolucyjny, bo zawiera w sobie
najprawdopodobniej zarówno przodków
plejstoceńskich słoni leśnych, jak i mamutów
oraz słoni azjatyckich.

Słonie leśne (rodzaj Palaeoloxodon)
przedostały się do Eurazji około 800 tys. lat
temu, najprawdopodobniej poprzez obszar
Lewantu. Ich szczątki z tego rejonu liczą
sobie bowiem około 900 tys. lat. 
Po dostaniu się do Eurazji i wyodrębnieniu
się poszczególnych gatunków (P. antiquus,
P. namadicus i być może P. naumani),
zwierzęta stały się bardzo konserwatywne
ewolucyjnie, tj. nie zmieniały się już
znacząco przez resztę swojej historii.
Odstępstwem od tej reguły są oczywiście
karłowate słonie leśne z wysp Morza
Śródziemnego.

Nowe badania genetyczne (Palkopoulou 
i in. 2018) przedstawiają nam zupełnie inny 
od dotychczasowego obraz ewolucji słoni
leśnych. W badaniach tych posłużono się
DNA europejskiego słonia leśnego
(Palaeoloxodon antiquus), którego
pozyskanie było nie lada osiągnięciem.
Najmłodsze szczątki słoni leśnych są już 
na tyle stare, że DNA miałoby prawo dawno
ulec rozpadowi. Na szczęście trafiły się
osobniki na tyle dobrze zachowane, że 
udało się od nich pobrać materiał
genetyczny.

Palaeoloxodon antiquus okazał się
taksonem siostrzanym względem gałęzi
ewolucyjnej słoni afrykańskich (rodzaj
Loxodonta). Jego nazwa rodzajowa okazała
się więc bardzo adekwatna. Na tym jednak
historia się nie kończy. W toku swojej
ewolucji, przodkowie europejskiego słonia
leśnego doświadczyli przynajmniej dwóch
epizodów hybrydyzacji, tj. krzyżowania się 
z innymi gatunkami słoni, co zaowocowało
„pożyczeniem” od nich części materiału
genetycznego. Najważniejszymi „dawcami
genów” byli bezpośredni przodkowie
żyjącego współcześnie afrykańskiego słonia
leśnego (Loxodonta cyclotis). Europejski,
plejstoceński słoń leśny, „pożyczył” od
swojego dalekiego, afrykańskiego kuzyna
około 35–39% genów. Mniejszą domieszkę
genów (do 10%), Palaeoloxodon antiquus
otrzymał z kolei ze strony linii ewolucyjnej
prowadzącej do mamutów (rodzaj
Mammuthus) i być może też (w mniejszym
stopniu) słoni azjatyckich (rodzaj Elephas).

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Nowe wyniki badań

Ryc. 1. Drzewo ewolucyjne przedstawiające pokrewieństwa między plejstoceńskim słoniem leśnym (zaznaczony na czerwono) a pozostałymi słoniowatymi.
Krzyżami zaznaczono taksony wymarłe. Niebieskie przerywane strzałki reprezentują epizody hybrydyzacji. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie (na podstawie Palkopoulou i in. 2018).
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Ryc. 2 W czasie optimum klimatycznego interglacjału eemskiego (ok. 125–120 tys. lat temu) obszary
Europy Środkowej były zdominowane przez wielogatunkowe lasy liściaste. 

Początkowo lasy te były bardzo widne, co umożliwiało wzrost licznej roślinności zielnej 
w piętrze runa. W drzewostanie dominowała leszczyna, której towarzyszyły inne światłolubne gatunki

drzew, np. dęby. Fot. Peter Roworth, Natural England (CC BY-NC-ND 2.0).
 

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

https://www.flickr.com/photos/44791479@N05/6764890421
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl


4

Szczątki europejskich słoni leśnych
(Palaeloxodon antiquus) są znajdowane
niemal w całej Europie (wyjąwszy większą
część Skandynawii i północne obszary Rosji).
Występują one w osadach interglacjalnych,
tj. powstałych w czasie ciepłych okresów,
które oddzielały od siebie poszczególne
zlodowacenia. Wykorzystując podział
stratygraficzny plejstocenu stosowany 
na terenie Polski, były to odpowiednio:
druga połowa interglacjału podlaskiego
(780–676 tys. lat temu), interglacjał
ferdynandowski (621–478 tys. lat temu),
interglacjał mazowiecki (424–374 tys. lat
temu), interglacjał Zbójna (337–300 tys. lat
temu), interglacjał Lublina (243–191 tys. lat
temu) i  interglacjał eemski (130–115 tys. lat
temu). Na obszarze Polski, ale również
Niemiec, osady starszych interglacjałów 
są często zdeformowane w wyniku
nasuwania się na nie lądolodów kolejnych
zlodowaceń. Bywało, że lądolody docierały
bardzo daleko na południe, opierając się 
o Karpaty i Sudety. W związku z tym,
szczątki zwierząt najczęściej ulegały
zniszczeniu.

Ostatnie ze zlodowaceń, zlodowacenie 
Wisły (zwane też zlodowaceniem
północnopolskim; 115–11,7 tys. lat temu)
cechowało się mniejszym zasięgiem niż
wcześniejsze. Na wschodzie lądolód
zatrzymał się na południowych granicach
dzisiejszej Warmii i Mazur. Na zachodzie
dotarł do południowych granic Wielkopolski.
Dzięki temu na terenach położonych dalej
na południe, osady poprzedzającego
zlodowacenie interglacjału eemskiego
(około 130–115 tys. lat temu) zachowały
się niezdeformowane i niekiedy zawierają
szczątki zwierząt. Kości lądowych ssaków
najczęściej znajduje się w osadach
pochodzenia jeziornego. Były to zwierzęta,
które przybyły nad zbiornik wodny by się
ochłodzić lub zaspokoić pragnienie, ale
ugrzęzły w błotnistym podłożu i zginęły, 
nie mogąc się już wydostać. Alternatywnie,
mogły też paść ofiarą drapieżników lub ich
szczątki zostały przyniesione przez powódź.
Kości warszawskiego słonia leśnego,
prezentowane w PAN Muzeum Ziemi 
w Warszawie, również pochodzą z osadów
jeziornych interglacjału eemskiego. 

Przesłanki, które posiadamy, wskazują, 
że wraz z dalszym ochładzaniem się klimatu
zasięg słoni leśnych kurczył się do
izolowanych refugiów na południu 
Europy (Półwysep Iberyjski, Półwysep
Apeniński, Bałkany, Grecja) i w Azji Mniejszej.
Na obszarach tych wciąż rosły wówczas
drzewa, podczas gdy na północy 
Europy ustępowały one na rzecz tundry 
i stepotundry. Biomy te są w swojej 
naturze środowiskami bezdrzewnymi.

Słonie leśne można więc traktować 
jako zwierzęta związane z obszarami
lesistymi klimatu ciepłego i
umiarkowanego. Wraz z paroma innymi
gatunkami, jak np. nosorożec leśny
(Stephanorhinus kirchbergensis), traktuje
się je jako wyznacznik tego typu biomów 
w zapisie kopalnym. Pod względem
zasiedlanego środowiska, plejstoceńskie
słonie leśne przypominały najbardziej
współczesne słonie azjatyckie (Elephas
maximus) i afrykańskie słonie leśne
(Loxodonta cyclotis).

Przybycie słoni leśnych (Palaeloxodon
antiquus) do Europy z Afryki zbiegło się 
w czasie z przybyciem z Azji mamutów
stepowych (Mammuthus trogontherii) 
i jednoczesnym zniknięciem z zapisu
kopalnego mamutów południowych
(Mammuthus meridionalis). 
Mamut stepowy był gatunkiem
stosunkowo dobrze przystosowanym 
do chłodnego klimatu i bardziej 
otwartych ekosystemów, takich jak
step lub stepotundra. Poza okresami
przejściowymi pomiędzy klimatem ciepłym 
i chłodnym, zwierzęta te nie konkurowały
więc ze słoniami leśnymi o pokarm. 
Mamuta południowego uważa się jednak 
za mieszkańca środowisk leśnych 
lub przynajmniej zadrzewionych. 
Niektórzy badacze spekulują, że 
pojawienie się lepiej zaadaptowanych 
słoni leśnych przyczyniło się do wyginięcia
mamutów południowych w Europie. 
Jak do tej pory nie odkryto jednak stanowisk,
w których byłyby obecne obydwa te
gatunki w tym samym czasie, co mogłoby
potwierdzać ich współwystępowanie 
i konkurowanie o zasoby pokarmowe.

Oprócz znajdowanych czasem kości, 
osady jeziorne dostarczają nam bogatej
wiedzy o ówczesnej szacie roślinnej 
i panującym klimacie. W najcieplejszym
okresie interglacjału eemskiego (optimum
klimatycznym około 125–120 tys. lat temu)
średnie roczne temperatury na obszarze
Polski były porównywalne z tymi, których
doświadczamy obecnie. Klimat był jednak
łagodniejszy, tzn. różnice temperaturowe
między latem a zimą były nieco mniejsze. 
W porównaniu ze stanem obecnym,
szczególnie zimy były cieplejsze. 
Obszary Polski otrzymywały też więcej
opadów w skali roku. Pyłki roślin, które
zachowały się w osadach, mówią nam, 
że większość terenów była zdominowana
przez bogate, wielogatunkowe lasy 
liściaste (ryc. 2, 3). Początkowo znaczną
rolę odgrywała w nich leszczyna,
przypuszczalnie rosnąc nie tylko 
w podszycie, ale również współtworząc 
piętro koron. Na tym etapie lasy były
prawdopodobnie dość widne (ryc. 2), 
na co wskazuje obecność wielu roślin
zielnych i światłolubne gatunki drzew, 
m.in. dęby. Później dominującą rolę 
w drzewostanie przejęły graby (ryc. 3). 
Ich dominacja oznaczała zagęszczanie się
lasów. Graby są drzewami bardzo dobrze
znoszącymi zacienienie. Młode siewki są 
w stanie całymi dekadami wzrastać powoli 
w cieniu dorosłych kuzynów czekając na
swoją szansę. Kiedy jakieś stare drzewo
runie, młody grab przyspiesza swój wzrost 
i zajmuje miejsce poprzednika. Siewki wielu
innych drzew, np. dębów, zginęłyby zanim
taka szansa by się nadarzyła.

W obrębie lasów niemal na pewno
występowały też otwarte polany i łąki
zdominowane przez roślinność zielną, 
w tym trawy. Szczególnie mogło to mieć
miejsce wokół jezior i wzdłuż rzek. 
Miejsca takie były żerowiskami dla
wyspecjalizowanych trawożerców, takich 
jak np. tury (wołowate) i kułany (koniowate).

Istnieje stosunkowo niewiele stanowisk 
z okresów zlodowaceń, w których znaleziono
szczątki słoni leśnych. W niektórych
stanowiskach, reprezentujących okresy
przejściowe pomiędzy klimatem ciepłym 
a chłodnym, słonie leśne występowały 
na wspólnych obszarach z mamutami –
przede wszystkim mamutem stepowym
(Mammuthus trogontherii). 
W takich sytuacjach mamuty zwykle
dominują w zapisie kopalnym.
Niewykluczone, że słonie leśne były 
w stanie żyć również w bardziej otwartym
środowisku, ale nie były do niego aż tak
dobrze przystosowane jak mamuty, 
wobec czego przegrywały z nimi
konkurencję o zasoby.

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Środowisko życia europejskiego
słonia leśnego
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Ryc. 3. W drugiej połowie optimum 
klimatycznego interglacjału eemskiego dominującą 
rolę w drzewostanie przejęły graby, a lasy zaczęły się
zagęszczać. Fot. Adrian Tync (CC BY-SA 4.0).
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Ryc. 4. Nadwodne i śródleśne łąki oraz polany
interglacjału eemskiego stanowiły miejsca żerowania
wyspecjalizowanych trawożerców, takich jak np. tury 
i kułany. Fot. Johan Neven (CC BY 2.0).
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Odcyfrowywanie trybu życia dawno
wymarłych zwierząt zawsze obarczone
jest pewnym stopniem niepewności.
Współcześnie żyjące słoniowate zalicza się
do dwóch różnych rodzajów (dwa gatunki
do rodzaju Loxodonta i jeden do rodzaju
Elephas), jednak na podstawowym poziomie,
wszystkie wykazują dość zbliżony zestaw
zachowań. Możemy więc z dużym
prawdopodobieństwem przypuszczać, 
że plejstoceńskie słonie leśne
(Palaeoloxodon antiquus) również 
je wykazywały.

Współczesne słoniowate są zwierzętami,
które w środowisku naturalnym tworzą
złożone społeczności. Obowiązuje przy 
tym podział na żeńskie i męskie sieci relacji. 
W przypadku samic, podstawową 
jednostkę społeczną stanowi matka 
i jej młode. Dorosłe samice rzadko jednak
żyją samotnie – zazwyczaj występują 
w rodzinnych grupach (ryc. 5). 
Grupie takiej przewodzi najstarsza 
i najbardziej doświadczona samica, 
a pozostałe dorosłe członkinie stada są 
w większości jej córkami lub wnuczkami
(ewentualnie siostrami). Sieć wzajemnych
powiązań wykracza jednak poza obręb
grupy rodzinnej. Blisko ze sobą
spokrewnione rodziny są wobec siebie
przyjaźnie nastawione. W różnych
sytuacjach mogą się one ze sobą spotykać 
i wspólnie żerować oraz przemieszczać, 
by potem znowu podzielić się na
poszczególne grupy rodzinne. 
Na jeszcze wyższym poziomie można
wyróżnić słoniowe klany. Jeden klan
obejmuje wszystkie te rodziny, które 
w trakcie pory suchej (kiedy zasoby są
najbardziej ograniczone) tolerują nawzajem
swoją obecność. Tak więc samice słoni 
mogą naprzemiennie tworzyć większe 
bądź mniejsze grupy, w zależności od
warunków środowiskowych. W literaturze
anglojęzycznej taką strukturę społeczną
nazywa się fission-fussion.

Pomimo podobieństw na podstawowym
poziomie, pomiędzy trzema współczesnymi
gatunkami występują różnice, 
które wynikają głównie z odmiennych
ekosystemów, w których żyją zwierzęta.
Sawanny stanowią otwarte środowiska
trawiaste o stosunkowo niewielkiej liczbie
drzew i zarośli. Bardzo trudno jest się 
w takich warunkach ukryć – zwłaszcza 
tak dużym zwierzętom, jak słonie. 
Podlegają więc one dużej presji ze strony
drapieżników. Najbardziej zagrożone są
oczywiście cielęta, ale niektóre stada lwów
polują również na dorosłe samice słoni. 

Ponieważ europejskie słonie leśne
(Palaeloxodon antiquus) stanowiły gatunek
mocno związany ze środowiskiem leśnym,
można przypuszczać, że tworzyły
relatywnie małe grupy rodzinne –
liczące od 3 do 5 dorosłych samic 
(plus cielęta i młodzież obojga płci), 
a struktura społeczna była bardziej
podobna do tej występującej u słoni
azjatyckich (Elephas maximus), niż do tej
reprezentowanej przez sawannowe słonie
afrykańskie (Loxodonta africana).

Wśród współczesnych słoni, młode, 
wciąż jeszcze niedojrzałe byki, z czasem
zaczynają odbywać coraz liczniejsze
samodzielne wędrówki, w trakcie których
poznają swoje środowisko i inne grupy
rodzinne. Proces usamodzielniania się 
może trwać kilka lat, ale w końcu samce
opuszczają swoje rodziny na dobre. 
Mają wówczas przed sobą do wyboru trzy
podstawowe możliwości: żyć samotnie,
zbierać się w jednopłciowe grupy męskie
lub przyłączać się do obcych rodzin.

W przeszłości panowało przekonanie, 
że dorosłe byki generalnie żyją samotnie.
Nowsze badania wykazały, że w przypadku
sawannowych słoni afrykańskich
(Loxodonta africana) nie jest to aż 
takie proste. Okazuje się, że byki tego
gatunku nawet do 30% swojego czasu
spędzają w męskich grupach, których
członkowie wspólnie żerują i podróżują. 
Przy tym młodsze byki zdają się skupiać
wokół najstarszych samców, które
odgrywają rolę analogiczną do matron 
w żeńskich grupach rodzinnych. 
W ten sposób młodsi mogą się uczyć od
starszych zarówno sztuki przetrwania, 
jak i sztuki uwodzenia. Starsze samce
szukają raczej towarzystwa swoich
rówieśników, którzy służą im jako
partnerzy sparingowi. Zwierzęta mogą 
w ten sposób ustalić między sobą hierarchię
i sprawdzić swoje siły w bardziej
„zrelaksowanej” atmosferze, kiedy w ich
pobliżu nie ma płodnych samic.

Życie w grupie zwiększa bezpieczeństwo
poszczególnych członków stada.
Jednocześnie, sawanny są dość
produktywnym środowiskiem – 
obfitującym w różnorodność roślin, 
które nadają się do jedzenia. 
Wobec tego, istnieje stosunkowo 
niewielkie współzawodnictwo o zasoby
pokarmowe wewnątrz grupy – jedzenia
wystarcza dla każdego. Sawannowe słonie
afrykańskie (Loxodonta africana) żyją 
więc w proporcjonalnie dużych grupach
rodzinnych o bardzo stabilnym charakterze.

Słonie azjatyckie (Elephas maximus)
zamieszkują natomiast tropikalne 
i subtropikalne lasy. Pomimo dużych
rozmiarów, w gęstej dżungli nawet słoń
może się dobrze ukryć. O ile drapieżniki
wciąż stanowią zagrożenie, to presja z ich
strony jest mniejsza niż w otwartym
środowisku sawannowym. Tropikalne lasy
stanowią jedne z najproduktywniejszych
środowisk lądowych. Istnieje jednak pewien
problem – wiele leśnych roślin broni się
przed zjedzeniem, m.in. wkomponowując 
w swoje tkanki liczne, szkodliwe substancje
chemiczne (np. alkaloidy i taniny). 
Mogą one czynić roślinę niesmaczną,
zaburzać procesy trawienne lub po prostu
są trujące. Stężenie tych substancji zmienia
się też w zależności od fazy wzrostu danej
rośliny, a więc zależy od pory roku. 
Leśni roślinożercy muszą wobec tego
starannie wybierać co i kiedy jedzą. 
Podnosi to poziom wewnątrzgrupowego
współzawodnictwa o zasoby pokarmowe.
Przede wszystkim ten czynnik sprawia, że
słonie azjatyckie żyją w wyraźnie mniejszych
grupach rodzinnych o mniej stabilnym
charakterze, tj. poszczególne samice ze
swoimi młodymi mogą się odłączać czasowo
od grupy, szukając pożywienia na własną
rękę, by potem połączyć się ponownie ze
swoją rodziną. Afrykańskie słonie leśne
(Loxodonta cyclotis) żyją w nawet
mniejszych grupach niż słonie azjatyckie.

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Tryb życia europejskiego 
słonia leśnego

Ryc. 5. Samice słoniowatych najczęściej żyją 
w rodzinnych grupach, złożonych z najstarszej 
matrony oraz jej córek i wnuczek, którym towarzyszą
tegoroczne cielątka oraz młodzież obojga płci. 
Fot. Benh Lieu Song (CC BY-SA 2.0).

https://www.flickr.com/photos/75729488@N03/7234330010
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
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Męskie grupy są na ogół dużo mniejsze 
i cechują się mniejszą stabilnością
(członkowie swobodnie dołączają do grupy
lub z niej odchodzą). Przez pozostałe 70%
czasu, samce rzeczywiście żyją samotnie 
lub dołączają tymczasowo do grup żeńskich.
To ostatnie zjawisko ma związek głównie 
z poszukiwaniem rujnych samic, ale może 
się też odbywać niejako przypadkowo, 
gdy obydwie płcie trafiają na siebie
poszukując tych samych źródeł pokarmu.

W przeciwieństwie do sawann, 
w przypadku ekosystemów leśnych, 
dorosłe samce prowadzą głównie
samotniczy tryb życia (wnioskując na
przykładzie słoni azjatyckich Elephas
maximus). Są na tyle duże, żeby nie musieć
obawiać się większości drapieżników. 
Jeśli tworzą męskie grupki, są one bardzo
małe. Młode byki najchętniej spotykają 
się ze swoimi rówieśnikami, a nie 
z najstarszymi osobnikami. Byki słoni
azjatyckich nie szukają więc „nauczycieli”, 
a jedynie „partnerów sparingowych”. 
Tym niemniej, samce zdają się mieć swoich
„ulubionych kolegów”, z którymi spotykają
się częściej niż z innymi. Różnice 
w strukturze społecznej samców są
najprawdopodobniej podyktowane, 
tak jak u samic, odmiennością środowiska 
i jego zasobów. Ze względu na ich leśny 
tryb życia, ponownie możemy
domniemywać, że byki plejstoceńskich,
europejskich słoni leśnych (Palaeoloxodon
antiquus) posiadały strukturę społeczną
bliższą tej słoni azjatyckich.

Byki w mast są często bardzo agresywne 
– głównie wobec innych samców, ale
wszystko, co stanie na ich drodze może 
czuć się zagrożone. Gruczoły skroniowe
produkują substancję o bardzo
intensywnym i nieprzyjemnym zapachu.
Pełni ona prawdopodobnie głównie
funkcję sygnałową – informuje inne
zwierzęta o stanie byka. Uważa się, 
że opuchnięte gruczoły skroniowe
wywierają nacisk na gałki oczne, 
powodując irytację lub ból, któremu
zwierzęta próbują zapobiec m.in. ryjąc
ciosami w ziemi. Okresowi mast 
towarzyszy również ronienie moczu, 
który ścieka po wewnętrznej stronie 
tylnych nóg i powoduje też zazielenienie
okolic intymnych. Podobnie, jak wydzielina
gruczołów skroniowych, mocz ma
intensywny zapach i zapewne informuje
inne słonie w okolicy o stanie byka. 
Samce w mast są hiperaktywne seksualnie
i cały czas przemieszczają się pomiędzy
stadami w poszukiwaniu płodnych samic.

Wśród samców obowiązuje hierarchia
oparta na rozmiarach i masie ciała. 
Różnice te są zwykle dość oczywiste 
w przypadku osobników w różnym wieku, 
bo najstarsze byki są też największe.
Problem pojawia się wówczas, gdy 
spotykają się osobniki w podobnym wieku
i o zbliżonych rozmiarach. 
Wzajemną pozycję społeczną trzeba
wówczas ustalić w drodze walki (ryc. 6).
Zależnie od wcześniejszych relacji 
pomiędzy samcami, oraz innych czynników
(jak np. obecność płodnych samic), 
walki te mogą mieć charakter niewinnych
przepychanek lub ostrych starć, 
kończących się niekiedy poważnymi 
ranami lub nawet śmiercią.

W tym kontekście należy wspomnieć 
o tym, że samce współczesnych słoni
(zarówno tych z rodzaju Loxodonta, 
jak i Elephas) przechodzą regularnie przez
okres zwany mast (ang. musth; ryc. 7).
Mast występuje sezonowo, zwykle raz 
do roku i trwa od paru dni do kilku 
miesięcy (tym dłużej im starszy jest 
samiec). Zjawisko nie jest jednak
skorelowane pomiędzy samcami w danej
populacji tak, że wchodzą one w ten stan 
w różnym czasie. Poziom testosteronu 
w ich krwi wzrasta wówczas 
wielokrotnie (nawet 60–140 razy). 

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Ryc. 6. Wśród samców słoniowatych panuje hierarchia
oparta na rozmiarach i masie ciała. Kiedy spotykają się
dwa samce o zbliżonych rozmiarach muszą ustalić,
który z nich jest ważniejszy w drodze walki. 
W zależności od okoliczności, walki te mogą się mieć
charakter niewinnych przepychanek lub zamieniać 
się w brutalne starcia, niekiedy kończące się
poważnymi ranami, a nawet śmiercią. Fot. Steve Garvie
(CC BY-NC-SA 2.0). Zmienione przez Michała Lobę,
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0).

https://www.flickr.com/photos/50079771@N08/8197948442
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Sezonowy charakter mast kontroluje życie
towarzyskie samców. Poza mast mogą one
być bardzo przyjacielskie i łagodne, tworząc
męskie grupy, o których wspomnieliśmy
wcześniej. W czasie mast byki mają 
w głowie jedynie seks i bójki. Inne samce,
nawet większe i normalnie cieszące się
wyższą pozycją społeczną, schodzą zwykle 
z drogi osobnikom w mast. Poziom agresji
jest zróżnicowany między poszczególnymi
samcami. Niektórzy badacze wskazują, że 
o ile mast trwa dłużej u najstarszych byków,
to przechodzą go one często łagodniej 
– są bardzo aktywne seksualnie, 
ale niekoniecznie bardzo agresywne.
Możliwe, że to, jak dany byk radzi sobie 
z mast jest też kwestią indywidualnego
charakteru. Samice słoni wyraźnie
preferują byki w mast, szczególnie 
w połączeniu z sędziwym wiekiem. 
Tym niemniej, ruja u samic nie jest związana
z jakimś określonym sezonem, a powtarza
się cyklicznie w ciągu roku, podobnie jak cykl
menstruacyjny u kobiet. W związku z długą
ciążą i okresem karmienia cieląt mlekiem,
samice są jednak płodne mniej więcej 
co 4–5 lat. W związku z powyższym, 
w czasie gdy byki wchodzą w mast, 
niektóre samice w populacji mogą akurat
być aktywne seksualnie, ale inne nie. 
Poza tym, byki są płodne i mogą poszukiwać
rujnych samic również poza mast, 
chociaż nie są wówczas aż tak aktywne 
i cieszą się mniejszym zainteresowaniem 
ze strony potencjalnych partnerek.
Ponieważ zjawisko to występuje u byków
wszystkich współczesnych gatunków,
możemy przypuszczać, że również samce
plejstoceńskich słoni leśnych 
przechodziły mast.

Plejstoceńskie słonie leśne (Palaeoloxodon
antiquus) osiągały większe rozmiary niż
współczesne gatunki i rosły dłużej. 
Samice mogły rosnąć niemal tak długo, 
jak byki współczesnych słoni afrykańskich
kończąc swój wzrost około czterdziestki.
Można przypuszczać, że również ciąża
trwała u nich dłużej, jak i okres zależności
cielęcia od matki. Tempo rozmnażania 
się było więc jeszcze mniejsze niż 
u współczesnych gatunków. Byki rosły
przynajmniej do pięćdziesiątego roku życia.
Z drugiej strony, osobniki, którym 
udało się przeżyć do momentu osiągnięcia
maksymalnych rozmiarów, mogły być 
może żyć nawet 80–100 lat.
Utrwalone w osadach tropy potwierdzają
stadne zachowania słoni leśnych. 
Ich tryb życia możemy też w dużym 
stopniu odtwarzać poprzez analogie 
do współczesnych leśnych gatunków. 
Nie na wszystkie pytania jesteśmy jednak 
w stanie odpowiedzieć w ten sposób. 
Klimat w środkowej Europie był 
w interglacjale eemskim zbliżony do
obecnego. Lata były ciepłe, ale potem
przychodziła zima.

Zimy były najpewniej dość łagodne, 
z temperaturami bardzo rzadko
spadającymi poniżej zera, a zwykle
utrzymującymi się wyraźnie powyżej 
tej wartości. Niskie zimowe temperatury 
nie były prawdopodobnie największym
problemem. Dzięki swoim ogromnym
rozmiarom, nawet współczesne słonie
potrafią sobie nieźle radzić z chłodem.
Przynajmniej dorosłe słonie leśne
prawdopodobnie byłyby w stanie znieść
interglacjalne zimy całkiem dobrze i to bez
wykształcania gęstszej okrywy włosowej, 
niż ich współcześni kuzyni z Afryki i Azji.
Poważniejszy problem stanowiło drastyczne
ograniczenie zasobów. Drzewa zrzucały
wówczas liście i większość roślin
wstrzymywała procesy wegetatywne,
dokładnie tak, jak ma to miejsce obecnie. 
Jak słonie sobie z tym radziły? 
Czy zostawały na miejscu, czy może
migrowały na południe Europy, by powrócić
do nas wiosną? Jak duża była populacja 
w środkowej Europie? Dotychczas nie
znamy odpowiedzi na te pytania.

Słoniowate należą do najwolniej
rozmnażających się zwierząt na Ziemi. 
Ciąża u sawannowych słoni afrykańskich
trwa około 22 miesięcy. Na świat
przychodzi zwykle tylko jedno cielątko.
Nowo narodzony słonik pozostaje 
zależny od matki i jej mleka przez 
okres nawet 4–5 lat. Przez ten czas samica
ma wstrzymany cykl menstruacyjny i nie
zachodzi ponownie w ciążę. Współczesne
słonie rosną najintensywniej przez pierwsze
10 lat życia. W tym wieku samice osiągają
dojrzałość płciową. Przez kolejne pięć lat,
tempo wzrostu jest wciąż wysokie, ale
samce rosną wyraźnie szybciej niż samice.
Po skończeniu 15 lat, tempo wzrostu samic
wyraźnie spada, ale rosną one stopniowo 
do około dwudziestego piątego roku życia.
Byki mają zdolność produkcji spermy 
już od około dziesiątego roku życia, 
ale prawdziwą dojrzałość fizyczną,
hormonalną i społeczną osiągają 
w wieku 17–20 lat. Stają się wówczas
aktywne seksualnie. Tym niemniej, 
w wyniku zajmowanej hierarchii
społecznej, rzadko mają szansę na
kopulację zanim nie osiągną przynajmniej
30 lat. Wówczas, po raz pierwszy 
wchodzą w mast. Wraz z wiekiem, 
byki rosną coraz wolniej, ale nie 
przestają przynajmniej do czterdziestki. 
Samice wyraźnie preferują najstarsze
osobniki. Stąd też samce po czterdziestym
roku życia, w okresie mast, mają najwyższy
sukces rozrodczy. Zarówno samce, jak 
i samice, jeśli uda im się już dożyć 
sędziwego wieku, mogą żyć bardzo długo, 
nawet do 75 lat. Analogiczne wartości dla
słoni azjatyckich są nieco niższe. 
Afrykańskie słonie leśne są pod tym
względem słabo przebadane.

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Ryc. 7. Byki słoni regularnie przechodzą przez mast
(musth, ang.). W tym okresie ich organizm produkuje
ogromne ilości testosteronu. Zewnętrznym objawem
mast jest obfita wydzielina gruczołów skroniowych 
oraz ronienie moczu. Byki w mast są hiperaktywne
seksualnie i bardzo agresywne, tak że nawet większe
osobniki, normalnie stojące wyżej w hierarchii,
ustępują im pola. Fot. A. J. T. Johnsingh, WWF-India
and NCF (CC BY-SA 3.0). Zmienione przez Michała
Lobę, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-SA
4.0).

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62771733
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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Wszystkie współczesne słonie 
można określić jako roślinożerców 
o diecie mieszanej. Oznacza to, że 
większość ich diety składa się 
z wegetatywnych, zielonych części 
roślin zarówno dwuliściennych, 
jak i jednoliściennych. Wśród roślin
dwuliściennych są to przede wszystkim 
liście i pędy drzew oraz krzewów. 
Słonie nie pogardzą też jednak roślinami
zielnymi. W przypadku roślin
jednoliściennych chodzi przede wszystkim 
o trawy, ale także o zbliżone do nich
morfologicznie turzyce i sitowie. 
Jeśli mają ku temu okazję, słonie zjadają 
też bardzo chętnie owoce, zarówno te
soczyste, jak i suche, np. szeroko rozumiane
orzechy. Dokładny skład diety zależy od
lokalnych warunków środowiskowych oraz
pory roku. W czasie pory deszczowej
zwierzęta jedzą więcej traw. Drzewa i krzewy
pozostają ważnym źródłem pożywienia
przez okrągły rok, ale ich znaczenie wzrasta
jeszcze bardziej w trakcie pory suchej.

Analiza makro- i mikrouszkodzeń zębów
plejstoceńskich słoni leśnych (Palaeloxodon
antiquus) sugeruje, że tak jak współczesne
słoniowate, zwierzęta te miały dietę
mieszaną. Trudno jednak orzec, które 
źródło pokarmu dominowało – rośliny
dwuliścienne (gł. drzewa i krzewy) czy raczej
jednoliścienne (gł. trawy). Jak by nie było,
zwierzęta musiały jeść bardzo dużo. 
Szacuje się, że byki współczesnych
sawannowych słoni afrykańskich
potrzebują zjeść codziennie około 
200–300 kg pokarmu. Plejstoceńskie
słonie leśne były dużo większe od swoich
współczesnych krewniaków, więc
najprawdopodobniej musiały jeść jeszcze
więcej, 350–450 kg dziennie.

PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Dieta europejskiego słonia leśnego

Podsumowanie

Plejstoceńskie słonie leśne (Palaeoloxodon
antiquus) były niewątpliwie imponującymi
zwierzętami. Byki tego gatunku przeciętnie
osiągały około 4 m wysokości w kłębie 
i masę 13 t. Samice natomiast mogły 
dorastać do 3 m wzrostu i około 5,5 t wagi.
Samice były więc niemal tak duże, jak 
byki współczesnych sawannowych słoni
afrykańskich (Loxodonta africana), które 
są największymi lądowymi ssakami
zamieszkującymi obecnie naszą planetę.

Te niezwykłe zwierzęta wywodziły się
najprawdopodobniej z linii ewolucyjnej
pokrewnej słoniom afrykańskim (rodzaj
Loxodonta), ale w wyniku hybrydyzacji
„pożyczyły” dużo materiału genetycznego
zarówno od afrykańskich słoni leśnych
(Loxodonta cyclotis), jak i od mamutów
(rodzaj Mammuthus). Doszło do tego
jeszcze w Afryce. Przodkiem lub bliskim
krewnym słoni leśnych mógł być któryś 
z gatunków w obrębie kompleksu
Palaeoloxodon recki sensu lato, którego
przedstawiciele zamieszkiwali obszary
północno-wschodniej Afryki pomiędzy 
3,5–0,8 mln lat temu.

Po dotarciu do Eurazji, około 800 tys. lat
temu, europejskie plejstoceńskie słonie
leśne (Palaeoloxodon antiquus)
przystosowały się do życia w lasach
ciepłego i umiarkowanego klimatu
interglacjałów. W tych ciepłych okresach,
oddzielających od siebie poszczególne
zlodowacenia, zamieszkiwały niemal całą
Europę. W trakcie zlodowaceń, zwierzęta
wycofywały się do izolowanych refugiów na
południu kontynentu, gdzie wciąż rosły ich
ulubione lasy.

Jako zwierzęta leśne, plejstoceńskie słonie
miały zapewne strukturę społeczną zbliżoną
do współczesnych słoni azjatyckich (Elephas
maximus) lub afrykańskich słoni leśnych
(Loxodonta cyclotis). Żyły zapewne 
w niewielkich grupach rodzinnych,
obejmujących od 3 do 5 dorosłych samic
oraz cielęta i młodzież obojga płci. Dorosłe
byki przez większą część życia były
samotnikami.

Nie wiemy, jakie konkretnie rośliny
stanowiły ulubione przysmaki
plejstoceńskich słoni leśnych, ale możemy
powiedzieć, że tak, jak współczesne gatunki,
słonie leśne miały dietę mieszaną,
obejmującą w różnych proporcjach drzewa,
krzewy, trawy i rośliny zielne, a kiedy tylko
były dostępne, również owoce.

Europejskie słonie leśne (Palaeoloxodon
antiquus) wyginęły w okresie pomiędzy 
50 a 30 tys. lat temu. Nie jesteśmy
dokładnie pewni, ponieważ ich szczątki 
z tego okresu są dość rzadkie, a ich
datowania niepewne. Nie wiadomo, 
co było przyczyną zniknięcia tych
zwierząt. Wspomniany okres, to czas 
w obrębie zlodowacenia Wisły 
(115–11,7 tys. lat temu), który cechował 
się postępującym ochładzaniem 
i osuszaniem klimatu oraz ekspansją
stepotundry na rozległych obszarach
Europy, gdzie rolę szczytowego 
roślinożercy odgrywał mamut włochaty
(Mammuthus primigenius). Tym niemniej,
wycofując się do refugiów na południu
kontynentu, słonie leśne przetrwały
wcześniej 5 innych zlodowaceń. 
Wiemy, że zwierzęta te były źródłem 
mięsa m.in. dla neandertalczyków, 
ale niewykluczone, że to pojawienie się 
w Europie naszego gatunku około 
40 tys. lat temu przypieczętowało ich los.



Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Na potrzeby pracy magisterskiej zajmował się histologią kości
udowych metopozaura z Krasiejowa, a jego dysertacja doktorska
dotyczyła zróżnicowania jurajskich rozgwiazd i wężowideł 
w Polsce. Poza tym Michał interesuje się najbardziej historią
ewolucyjną ssaków. Szczególnie bliskie są mu kopalne trąbowce,
a także ssaki kopytne (parzysto- i nieparzystokopytne). 
Jako paleontologowi, najbardziej zależy mu na odcyfrowywaniu
przebiegu ewolucji, a także biologii i etologii dawno wymarłych
gatunków. Drugą pasją Michała jest popularyzacja nauk
przyrodniczych w społeczeństwie. Pasję tę realizuje pracując 
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

dr Michał Loba  
Dział Paleozoologii 
PAN   Muzeum Ziemi w Warszawie 
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