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PRAWDZIWI BOHATEROWIE  
NIE MUSZA MÓWIC  
LUDZKIM GLOSEM!

Czy wiecie, że zwierzęta dokonują niezwyk- 
łych rzeczy? Słoń Ning Nong, przeczuwając 
zbliżające się tsunami, na własnym grzbiecie 
przeniósł ośmioletnią dziewczynkę w bez-
pieczne miejsce. Pies Balto samodzielnie 
poprowadził zaprzęg przez śnieżycę, by do-
starczyć lekarstwa dzieciom, a niedźwiedź 
Wojtek zgłosił się do noszenia ciężkich po-
cisków, by wesprzeć polskich żołnierzy pod-
czas bitwy.

Przekonajcie się, że czasami 
odwaga merda ogonem!
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50

DAVID GREYBEARD,  
czYlI SIWOBRODY

Szympans, który pokazał światu, że zwierzęta  
są dużo mądrzejsze, niż nam się wydaje 

D ziś wiemy, że ludzie są tylko trochę inteligentniejsi od niektórych zwierząt 
(choć w kwestii inteligencji nawet niewielka różnica ma oczywiście ogrom-

ne znaczenie). Mówi się, że gdyby inteligencję człowieka ocenić na dziesięć, 
to inteligencja takich zwierząt jak delfiny albo niektóre naczelne (czyli małpy) 
wynosiłaby osiem. 

Ludzie dowiedzieli się o tym dzięki bardzo ważnym badaniom angielskiej an-
tropolog Jane Goodall. Jane od małego była zafascynowana szympansami i gdy 
dorosła, pojechała do Tanzanii, żeby je badać. 

W Tanzanii zdobyła zaufanie szympansa Davida Greybearda, czyli 
Siwobrodego (Jane tak bardzo pokochała szympansy, że nadawała 
im imiona, choć inni obserwujący zwierzęta naukowcy nigdy tego nie 
robili). Spokojny i przyjacielski David wyróżniał się w grupie. Dzięki 
niemu pozostałe szympansy również obdarzyły badaczkę zaufaniem.  

Szybko zauważyła, że David i jego koledzy robią niesamowite rzeczy, o któ-
rych naukowcy nie mieli wtedy pojęcia. Szympansy na przykład używały gałęzi 
do łapania termitów. A nawet odrywały od nich liście i ostrzyły końce, żeby patyk 
lepiej im służył. Ktoś może powiedzieć: „Wielkie mi rzeczy!”, ale odkrycie Jane 
było rewolucyjne, ponieważ do tamtej pory uważano, że tworzenie i  używanie 
narzędzi to jedna z cech stanowiących o inteligencji człowieka (czyli uważano, że 
tylko człowiek potrafi to robić).

Kolejnym niesamowicie ważnym dla nauki faktem – choć dużo mniej przyjem-
nym – który Jane odkryła dzięki Davidowi i jego kolegom, było to, że szympansy 
potrafią prowadzić między sobą „wojny”, planując przy tym, jak przeprowadzić 
atak i jak się bronić. A wcześniej sądzono, że do tego również zdolni są tylko ludzie.

 Jane poświęciła badaniom szympansów pięćdziesiąt lat, dzięki czemu zna-
ny magazyn „Time” uznał Davida za jedno z piętnastu najważniejszych zwierząt 
w historii ludzkości. 

Teraz już wiesz: następnym razem, kiedy użyjesz śrubokrętu, nie myśl sobie, że 
jesteś taki wyjątkowy! 
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