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Біографії еколога

ДЖЕЙН ГУДОЛЛ

ДЖЕЙН ГУДОЛЛ народилася в Лондоні. Вона —
приматолог, тобто вивчає поведінку приматів. На цей
час вона є однією з найвидатніших жінок-науковців 20го століття.
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Коли Джейн була маленькою, вона любила читати «Книгу джунглів»
і мріяла поїхати до Африки та писати про тварин. Одного разу, коли
дівчинці було 4 роки, вона захотіла дізнатися, як кури несуть яйця.
Джейн зайшла до курятника і 4 години, зігнувшись в три дуги, ховалась
і спостерігала за курками, доки одна з них не знесла яйце. Мати
дівчинки дуже хвилювалася, бо не знала, де вона.
Коли Джейн виповнилося 26 років, вона сказала матері, що хоче
поїхати до Гомбе (Танзанія), щоб вивчати поведінку шимпанзе в
дикій природі. Мама, яка дуже любила Джейн, підтримала її мрію та
вирішила поїхати разом із нею. Тож, не довго думаючи, вони взяли
намет і вирушили до африканських джунглів.
У Гомбе Джейн щодня вставала вдосвіта, о 5:44, і з’їдала на сніданок
банан із чашкою кави, дивлячись на озеро Танганьїка під місячним
світлом. Через десять хвилин вона хапала обід, бінокль, камеру,
блокнот і олівці та прямувала на схил гори. Там спали шимпанзе.
Джейн сиділа, чекаючи, доки вони прокинуться.
Багато днів спостерігаючи за звичками та поведінкою шимпанзе в
дикій природі, дівчина виявила, що насправді люди і шимпанзе мають
деякі спільні риси. Наприклад, Джейн використовувала інструменти,
як-от молоток, щоб встановити кілки для наметів, або виделку, щоб
їсти. Шимпанзе також використовували інструменти з лісу, зокрема
каміння та сухі гілки, щоб розламати насіння або видалити термітів, які
є частиною їхнього раціону.

Сторінка 3

Біографії еколога. ДЖЕЙН ГУДОЛЛ

Після цього та багатьох інших відкриттів Джейн почала сильно
хвилюватися, тому що з часом вона бачила, як середовище
проживання цих мавп погіршується і багато тварин зникає. Вона часто
питала себе: «Що
станеться, коли всі ці види тварин і місця їх проживання зникнуть?»
Щоб таке питання не стояло, вона вирішила, що для захисту
різних видів тварин та їхніх екосистем вона буде подорожувати
світом і розказувати жителям планети про важливість збереження
середовища існування та захисту розмаїття видів живої природи.
Відтепер її місія полягатиме в підвищенні свідомості людей та в захисті
дикої природи.
Відтак, Джейн почала виступати з лекціями в усіх країнах світу, щоб
пояснити, що головна загроза для шимпанзе та інших тварин в
африканських джунглях — знищення їхнього середовища проживання
та браконьєрство. Джейн розповідала, як багато тварин страждають
від незаконного полювання. Їх продають на м’ясо, використовують як
домашніх тварин, а також як тварин для цирків, особливо молодняк.
Джейн завжди закінчувала свої лекції словами: «Кожен із нас має
значення. Кожна людина щодня може змінювати ситуацію. Ми
повинні користуватися даром нашого життя, щоб зробити цей світ
кращим для всіх». Зараз Джейн уже не така молода, але вона й досі
допомагає зберігати різні види тварин і місця їх проживання, таким
чином втілюючи свою мрію в життя.
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JANE GOODALL

Jane Goodall nació en Londres y es primatóloga, es
decir, estudia el comportamiento de los primates. En
la actualidad, es una de las mujeres científicas más
importantes del siglo XX.
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Cuando era pequeña, le encantaba leer El libro de la selva y soñaba con ir a
África y escribir sobre los animales. Un día, cuando tenía 4 años, quiso saber
cómo hacían las gallinas para poner un huevo. Así que, se metió dentro
de un gallinero y se quedó 4 horas agachada, escondida, observando a
las gallinas, hasta que una de ellas puso un huevo. Su madre estaba muy
preocupada, pues no sabía dónde estaba.
Cuando cumplió 26 años le dijo a su madre que quería viajar a Gombe
(Tanzania) para estudiar el comportamiento de los chimpancés en libertad.
Su madre, que la quería mucho, apoyó su sueño y se fue también, con ella.
Así que, sin dudarlo, cogieron la tienda de campaña y se fueron a la selva
africana.
En Gombe se levantaba cada día a las 5:44 de la madrugada y se sentaba
a contemplar el lago Tanganika, bajo la luz de la luna, mientras tomaba su
desayuno – un plátano y una taza de café. Diez minutos más tarde, cogía su
comida, sus prismáticos, su cámara, su libreta y sus lápices y subía la cuesta
de la montaña. Allí estaban los chimpancés, durmiendo. Jane, se sentaba a
esperar a que despertaran.
Tras días y días observando las costumbres y el comportamiento de los
chimpancés en libertad descubrió que, en realidad, los chimpancés y ella
tenían algunas cosas en común. Por ejemplo, Jane utilizaba herramientas,
como el martillo o el tenedor, para colocar las piquetas de la tienda y
comer. Los chimpancés también utilizaban herramientas del bosque, como
piedras y ramas secas para romper las semillas o sacar las termitas, parte
de su alimentación.
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Después de aquel y otros muchos descubrimientos Jane empezó a
preocuparse mucho, pues con el paso del tiempo estaba viendo cómo el
hábitat de estos chimpancés se estaba deteriorando y muchos animales
estaban desapareciendo. A menudo, se preguntaba: ¿qué pasará cuando
todas estas especies y sus hábitats desaparezcan?
Para evitar tener que responder a esa pregunta decidió que para defender
a las especies y a sus ecosistemas, viajaría por el mundo y así concienciaría
al planeta de la importancia de conservar los hábitats y proteger la
biodiversidad. Su misión sería, a partir de ahora, concienciar a la población y
defender la vida salvaje.
Y así fue como Jane empezó a dar conferencias, en todos los países del
mundo, para explicar que la principal amenaza de los chimpancés, y del
resto de animales de la selva africana, es la destrucción de su hábitat
y la caza furtiva. Jane contaba cómo muchos animales son cazados de
manera ilegal para ser vendidos como carne, como mascotas y para los
circos, sobre todo las crías.
Jane siempre terminaba sus charlas diciendo: “Cada uno de nosotros
importa. Cada individuo marca una diferencia, cada día. Debemos usar
el don de nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor para
todos y todas”. Hoy en día Jane ya es un poco mayor, pero sigue ayudando
a la conservación de las especies y de sus hábitats, en definitiva, haciendo
su sueño realidad.
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