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Bohaterka planety!
Dr. Jane Goodall

CIEKAWOSTKA
W 1991 r. Jane rozpoczęła 
„Roots & Shoots”, globalny 

program edukacyjny, 
który pomaga dzieciom 

angażować się w projekty 
przynoszące korzyści 
lokalnej społeczności, 
dzikim zwierzętom i 

środowisku. 

CIEKAWOSTKA
Jane studiowała na 

Uniwersytecie Cambridge 
od 1961 r. do uzyskania 
tytułu doktora (PhD) w 

1966 r. Jest jedną z niewielu 
osób w historii, które zostały 

przyjęte bez dyplomu 
ukończenia studiów! 

Ludzie i planeta

Światowej sławy 
naukowiec. 

badania nad zachowaniem zwierząt!

Dr Jane ostatecznie zaprzestała swoich 
badań w 1986 r. i przez ostatnie 

35 lat prowadziła działalność 
informacyjną w ramach 

Instytutu Jane Goodall, 
chroniąc szympansy 
przed takimi zagrożeniami 
jak wylesianie i 
nielegalny handel dzikimi 

zwierzętami. 

Czy wiesz, że…
• Jane podróżuje przez około 300 dni 

w roku. Prowadzi wykłady na całym 
świecie, inspirując ludzi do troski o 
szympansy i ochronę planety.   

• Jane jest wegetarianką od lat 70-tych 
ubiegłego wieku, a niedawno 
została weganką. 

• Dr Jane Goodall jest również znana jako 
Dama Jane Goodall, ponieważ w 2003 r. 
została mianowana Damą Komandorem 
Orderu Imperium Brytyjskiego (DBE).

Jane poznała 
wiele dzikich 
szympansów.
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Angielska prymatolożka (zajmująca się 
badaniem ssaków naczelnych) Dr. Jane 
Goodall urodziła się 3 kwietnia 1934 r. 
Od 10 roku życia wiedziała, że chce 
przeprowadzić się do Afryki i żyć 
wśród dzikich zwierząt. W 1960 r., 
gdy miała 26 lat, dotarła wreszcie do 
Tanzanii, aby badać szympansy.

Pomimo braku formalnego wykształcenia 
akademickiego Jane spędziła tysiące godzin 
na obserwacji szympansów, nadawała im 
imiona i poznawała ich społeczeństwo. Była 
świadkiem tworzenia i używania narzędzi 
przez małpy, co według naukowców było 
możliwe tylko dla ludzi! Nagrywała też te 
zwierzęta przytulające się oraz dbające o 
rodzinę i przyjaciół. Doszła do wniosku, że 
szympansy, podobnie jak ludzie, odczuwają 
emocje i mają odrębne osobowości. To 
rewolucyjne odkrycie na zawsze zmieniło 

Obecnie jest już po 
osiemdziesiątce i nadal 
uwielbia przebywać na 

łonie natury.


