
African elephant spent 24 years at Anchorage zoo 

Loài voi châu Phi đã trải qua 24 năm tại sở thú Anchorage 

 

As we write this story, the temperature in Anchorage, Alaska, is minus-8 degrees Celsius. Bitter cold, in 

other words, as you might expect on an early-winter day in a state that’s sometimes called “America’s 

Ice Box.” 

 

Khi chúng tôi viết câu chuyện này, nhiệt độ ở Anchorage, Alaska, là âm-8 độ Celsius. Gió lạnh, nói cách 

khác, như bạn có thể mong đợi vào một ngày đầu đông tại  một bang vẫn thường được gọi là "Chiếc tủ 

lạnh xứ Mỹ quốc". 

 

Meanwhile, Maggie, the Elephant is strolling about the 12-hectare grounds she shares with nine other 

pachyderms at an animal-rescue society’s compound in California’s Sierra Mountains, where it’s also 

chilly at the moment, but a degree or two above freezing at least.  

 

Trong khi đó, chú voi Maggie đang dạo quanh trên mảnh đất rộng 12 hécta mà nó đang sinh sống chung 

với 9 loài động vật da dày khác trong khu bảo tồn của một tổ chức cứu hộ động vật ở dãy núi Sierra 

Mountains miền California, nơi mà lúc này cũng lạnh lẽo, nhưng ít nhất cũng trên nhiệt độ đóng băng, 1 

hoặc 2 độ. 

 

This is all relevant because the African elephant spent 24 of her first 25 years at the Alaska Zoo in 

Anchorage, where she was the only elephant and lived in a cage that had only a small outdoor enclosure.  

 

Tất cả đều có liên quan bởi vì loài voi châu Phi đã dành 24 trong 25 năm đầu tiên của mình tại vườn thú 

Alaska ở Anchorage, nơi nó là con voi duy nhất và sống trong một cái chuồng chỉ có một khu vườn nhỏ 

ngoài trời. 

 

Highly social elephants need a lot of rooms, for obvious reasons. And the death of Peaches, a 55-year-

old elephant at Chicago’s Lincoln Park Zoo in 2005 - just three months after another elephant died there 

- ignited a debate about whether these furless beasts can tolerate cold climates. 

 



Vì nhiều lý do hiển nhiên, loài voi có tính xã hội cao cần rất nhiều phòng. Và cái chết của Peaches, một 

con voi 55 tuổi ở Sở thú Công viên Lincoln miền Chicago vào năm 2005 - chỉ ba tháng sau khi một con voi 

khác chết đã ở đó - đã làm nóng lên một cuộc tranh luận về việc liệu những động vật lớn không lông có 

thể chịu được khí hậu lạnh hay không. 

 

 

The Alaska Zoo was pressured to send Maggie to a facility in warmer climes. But it resisted - even 

building the world’s only elephant treadmill, at a cost of $100,000 - to give Maggie, who was a good 

2,000 kilos overweight, something to keep her occupied. 

 

Sở thú Alaska buộc phải đưa Maggie đến một cơ sở nằm trong những khu vực ấm hơn. Nhưng nó đã 

chống cự - thậm chí là xây dựng một chiếc chuồng nhốt voi duy nhất trên thế giới, một thứ gì đó để nhốt 

nó với chi phí là 100.000 đô la - để đưa Maggie, con vật có cân nặng 2.000 kg. 

 

 

But Maggie would go nowhere near the contraption. 

 

Nhưng Maggie sẽ không đi đến đâu gần chuồng nhốt này. 

 

Finally in 2007, after TV game-show host Bob Barker donated $750,000 to help pay for her transfer and 

future care, the Alaska Zoo Board relented, and Maggie took a flight on a cargo plane to her new home 

in California. 

 

Cuối cùng vào năm 2007, sau khi Bob Barker, chủ nhân của chương trình truyền hình Bob Barker đã giúp 

đỡ quyên góp 750.000 đô la để nhằm đưa chú voi này tới nơi chăm sóc mới, Hội đồng Sở thú Alaska đã 

nhượng bộ, và Maggie được đưa đến nhà mới ở California bằng một máy bay chuyên chở hàng. 

Other northern zoos have also given up their elephants. In 2005, for instance, the zoo in nippy Detroit, 

Michigan, closed its elephant exhibit and sent its two specimens - Winky and Wanda - to a sanctuary in 

Toastier Tennessee.  

Những con voi tại các các vườn thú khác ở phía Bắc củng đã được chuyển đi. Ví dụ, vào năm 2005, vườn 

thú ở Detroit, Michigan, đã đóng cửa triển lãm voi và gửi hai mẫu vật - Winky và Wanda - tới một khu 

bảo tồn ở Toastier Tennessee. 



 

These days, Maggie the world traveler - Africa to Alaska to California - is warmer, slimmer, and has lots 

of elephantine friends. 

Ngày nay, Maggie kẻ lữ hành chu du khắp bốn bể - từ Châu Phi đến Alaska đến California - ấm hơn, bớt 

kềnh càng hơn, và có rất nhiều bạn bè đồ sộ như mình. 


