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Var i världen ligger Gombe nationalpark?

Forsknings-
station

Kasakela 
schimpanskoloni
(ungefärligt)

Afrika

Gombe nationalpark

Tanzania



Gombe-schimpansernas familjeträd

Här är en lista på en del av schimpanserna från Kasakela-kolonin i Gombe 
nationalpark som kan ses i filmen Jane Goodalls vilda schimpanser och på 
www.discoverchimpanzees.org
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= hanne
= hona

Obs: enbart schimpanser sammanbundna med streck är släkt med varandra. 



Gombe-schimpansernas biografier

Fifi 
Född 1958 Fifi var bara två år gammal när Dr. Jane
Goodall påbörjade sin forskning vid Gombe 1960. Hon
är född av högt rankade Flo och är för närvarande den
äldsta av de Kasakela-schimpanser man känner till. 

Som liten var Fifi fascinerad av andra ungar och ”kid-
nappade” ofta sina yngre syskon. Hon handskades 
mycket försiktigt med dem på sina färder och vid puts-
ning och lek. Hon deltog tillsammans med sin mamma i
många sociala sammanhang och fick därför mycket social
träning, vilket troligen ledde till hennes senare framgång. 

Idag är Fifi den mest framgångsrika honan i Gombe; 
hon har fått åtta ungar (varav sju har överlevt). Hennes
äldste son Freud var den starkaste hannen i kolonin
mellan 1993 och 1997, då han besegrades av sin yngre
bror Frodo, som för tillfället är alfahanne. Hon har också
två tonårssöner, Faustino och Ferdinand, och hennes
yngsta är en lekfull dotter som heter Flirt. 

Fifi är också mormor. Hennes äldsta dotter Fanni bor
nära henne och har två söner, Fudge och Fundi. En
annan dotter, Flossi, flyttade till en grannkoloni där 
även hon har erhållit hög rang och fick 2001 sin andra
son som heter Fansi. 

Flirt
Född 1998 Flirt är Fifis åttonde unge. Hon var jättestor
redan när hon föddes, och fortsätter att växa förvånans-
värt fort. Man ser extra tydligt hur stor hon är när hon
är tillsammans med Gremlins tvillingar som är lika gamla
som hon men mycket små. Och i hennes stora kropp
finns en ännu större personlighet! Hon är en väldigt 
tuff och akrobatisk liten schimpans och har inga pro-
blem att hävda sig när hon leker med sin äldre bror
Ferdinand eller någon av de andra schimpanserna. 
Flirt har ett specifikt beteende som säger en hel del 
om hennes personlighet. De andra unga schimpanserna
rider på sina mammors rygg i en böjd position, som en
jockey, men Flirt står ofta upp när de färdas och stam-
par med fötterna på Fifis rygg – som om hon vore redo
att erövra världen. 

Freud
Född 1971 Det var ingen som trodde att Freud någonsin
skulle bli alfahanne. Han har alltid varit en väldigt av-
slappnad schimpans, och tillbringar mycket tid ensam.
Men plötsligt en dag när han var 21 år utmanade han
Wilkie och blev alfahanne.

I motsats till sin yngre bror Frodo upprätthöll inte Freud 
sin position genom att använda råstyrka. Trots att han
är en stor schimpans med imponerande uppvisningar
använde han också fredlig taktik för att behålla herra-
väldet. Efter att ha genomfört en laddad uppvisning
kunde han ofta sitta och putsa sina rivaler, ibland 
timmar i sträck, för att lösa upp spänningar och be-
hålla lugnet. 

Freud var alfahanne i fyra och ett halvt år. Efter att ha
förlorat toppositionen har han visat föga intresse för 
att slåss för att höja sin status. Men han har genom
sina skräckinjagande uppvisningar visat att han fort-
farande är en kraft att räkna med. 

Frodo
Född 1976 Frodo är Fifis andra son och var en busig
unge som ofta kastade sten på såväl andra schimpanser
som människor. Frodo har vuxit till att bli den största
schimpansen i Gombes schimpansprojekts historia och
väger nu ungefär 52 kilo. Frodo har kunnat dra fördel 
av sin storlek, och med sina imponerande uppvisningar
och våldsamma attacker har han avancerat snabbt i den
manliga dominanshierarkin. Den 2 oktober 1997 beseg-
rade Frodo sin bror Freud och blev den högst rankade
hannen. Han har varit alfahanne ända sedan dess, och
är väldigt säker på sin position. Det är inte ovanligt att
se honom bli putsad av tre eller fyra schimpanser sam-
tidigt! Han återgäldar sällan putsningen. 

Frodo tycker mycket om kött, och trots sin storlek 
är han snabb och rörlig när han hoppar genom träd-
kronorna under sin jakt på colobusapor. Han viker
undan när colobusaphannarna försöker försvara sig 
och slår till dem eller slänger dem i marken när han
jagar mammorna och ungarna. Om han misslyckas 
under en jakt stjäl han ofta ett kadaver från en mer
lyckosam jägare, eller skrämmer honom tills han delar
med sig en stor bit. 

Frodos våldsamma sätt har gjort honom till en ganska
impopulär figur, både bland forskarna och schimpanserna. 

Gaia
Född 1993 Gaia är Gremlins äldsta dotter. Hon är en rar
och rolig schimpans som bara älskar att leka med sina
små tvillingsystrar Golden och Glitter. Hon är också
mycket skicklig på att fånga termiter och fortsätter ofta
långt efter det att hennes mamma har tagit en vilopaus. 

Elizabeth Vinson Lonsdorf berättar: ”Mitt favoritminne 
av Gaia är från en dag med ett våldsamt regnoväder.
När det börjar regna hukar sig schimpanser ibland 
under ett träd i närheten för att dra fördel av lövens
skydd och kan hålla sig torra ganska länge. Men när 
det har regnat ett tag rinner regnet genom löven och
allting blir blött. Vid ett sådant tillfälle satt Gaia hukad
under ett träd och började bli väldigt blöt. Uppen-
barligen hade hon fått syn på ett bättre ställe för hon
hoppade och plaskade över stigen (på två ben, med
sina armar i kors över bröstet) mot ett annat träd. Men
på vägen halkade hon på ett vått palmblad och hamna-
de platt på rygg! Hon kastade snabbt en blick på mig
som skrattade hysteriskt, och hoppade sedan upp och
sprang (på alla fyra) till det nya stället. 

www.discoverchimpanzees.org



Gombe-schimpansernas biografier

Goblin 
Född 1964 Goblin är för närvarande den äldsta hannen i
Kasakela-kolonin. Goblin var den yngsta hannen någon-
sin att uppnå alfastatus, och det gjorde han första gång-
en 1979 då han var 15 år. Många tror att han lyckades
dominera de andra hannarna genom ren envishet. Han
var känd för att gå upp tidigt på morgonen och knuffa
andra schimpanser ur deras bon! Denna envishet hjälpte
honom att återfå toppositionen efter det att Figan, den
tidigare alfahannen, kortvarigt lyckades slå sig tillbaka
till toppen. 

Goblin förlorade slutligen sin alfastatus den 25 oktober
1989 när han blev mycket hårt attackerad av de andra 
hannarna. Han flydde, men det var endast på grund 
av att personalen på fältet hjälpte till och gav honom
antibiotika som han överlevde. Han tillbringade veckor 
i ensamhet, vilade, fick medicin och sprang sin väg när
han hörde andra schimpanser komma. När han var helt
frisk igen återvände han slutligen till gruppen. 

Efter att ha förlorat sin topposition har Goblin ändå 
alltid lyckats upprätthålla en relativt hög position i 
hierarkin genom att knyta vänskapsband med alfahan-
nen. Goblin tillbringar en hel del tid tillsammans med
alfahannen, putsar honom, vilar nära honom och visar
på samma gång upp sig. På grund av den här vänska-
pen kan det hända att alfahannen stödjer Goblin när
han kivas med de andra hannarna. Det är mindre troligt
att de andra schimpanserna hämnas på Goblin om alfa-
hannen är i närheten. 

Goblin är snabb att förändra sina förbindelser så snart
alfahannen byts ut. Under september 1997 tillbringade
Goblin mycket tid med Freud, alfahannen. Han stöttade
Freud i kampen mot andra hannar, och putsade honom
en hel del. Men så snart Freud förlorade sin position till
sin yngre bror Frodo förändrade Goblin genast sitt bete-
ende; han lämnade Freud och började skapa en allians
med Frodo. Utan tvekan kommer detta mönster att upp-
repa sig när Frodo besegras.

Golden & Glitter
Född 1998 De mänskliga observatörerna blev väldigt 
förvånade sommaren 1998 när de fick se Gremlin föda
inte bara en utan TVÅ ungar – tvillingar! Personalen på
Gombe upptäckte snart att det var två honor och Jane
döpte dem till Golden och Glitter. Tvillingar är väldigt
sällsynt, Golden och Glitter är bara det tredje tvilling-
paret någonsin i Gombe. I inget av de tidigare paren 
har båda tvillingarna överlevt till vuxen ålder. Det var
faktiskt Gremlins mamma Melissa som fick ett av de 
tidigare tvillingparen. Det var bara en unge som över-
levde, Gremlins bror Gimble. Hans tvilling dog redan
under det första året; medan Gimble bara blev större
och starkare så blev hans tvilling sjuk och dog till slut.
Lyckligtvis så har Golden och Glitter klarat sig genom 
de kritiska första, andra och tredje åren, är lika stora
och starka, och båda verkar vara väldigt friska. Trots 
att de är tvillingar så har de väldigt olika personligheter.
Glitter är blyg, håller sig närmare sin mamma och tittar
noggrant på allting. Golden är mycket mer vild av sig 
och gillar att ge sig av och upptäcka saker på egen hand. 

Gremlin
Född 1970 När Gremlin var sju år gammal så födde hen-
nes mamma Melissa Gombes första tvillingpar. Gremlin
hade en väldigt nära relation med sin mamma och en
relativt trygg barndom, vilket troligen resulterade i 
hennes självtillit och oberoende som unge, och senare
ledde till hennes framgång i vuxenlivet. 

Gremlin hjälpte ofta till med att ta hand om sina yngre
syskon när hon var liten, så det är inte förvånande att
Gremlin idag är väldigt beskyddande, duktig och säker
på hur hon ska hantera sin egen avkomma. Dr. Jane
Goodall beskriver Gremlin som ”en underbar mamma,
hon är kärleksfull, öm och lekfull”. 

Gremlin har fött sex ungar, inklusive Gombes tredje 
tvillingpar i juli 1998. Tyvärr dog hennes första två 
söner innan de hade nått vuxen ålder. För närvarande
har Gremlin tre ungar att ta hand om, åttaåriga Gaia och
tvillingarna. Forskare har nu möjlighet att kartlägga hur
hennes tvillingpar utvecklas i frihet och studera likheter
och skillnader mellan dem. De har väldigt olika person-
ligheter – Golden är modig och synnerligen social,
medan Glitter är försiktig, påhittig och nyfiken. Gremlin
är också känd i kolonin för att vara en mästare på att
fånga termiter, även om hennes dotter Gaia en dag kan
komma att överträffa henne i skicklighet. 

Patti 
Född 1961 Patti är inte född i Gombes huvudkoloni,
utan kom till gruppen som ung schimpans 1973. Trots 
att hon kom utifrån var hon ganska självsäker från 
början och är det fortfarande. Man kan oftast se Patti
färdas ensam med sin avkomma snarare än med andra
mödrar eller gruppmedlemmar. 

Hon var inte så tursam som mamma till att börja med,
för hon verkade inte veta vad hon skulle göra med sina
ungar. Till följd av det så dog hennes första unge kort
efter födelsen. Hennes andra unge överlevde en ganska
tuff barndom, men dog senare ung. Likväl har hon idag
fyra ungar som har överlevt, två döttrar och två söner,
och har nyligen blivit mormor. Båda hennes döttrar, 
Tita och Tanga, lever i huvudkolonin och är förstagångs-
mödrar själva. Hennes son Titan är sju år gammal och
har blivit en rätt dominant och aggressiv ung schim-
pans. Hennes nya unge, Tarzan, är två år gammal och
älskar att busa med sin äldre bror. 

www.discoverchimpanzees.org



Arbetsblad för observationer av djur
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Objekt Tid Beteende Anteckningar

Använd detta arbetsblad för att anteckna vad du ser när du tittar på filmerna om schimpanser. Jämför sedan
med forskarens kommentarer. Du kan också använda det för dina egna observationer av djur! 



Lär dig tala som en schimpans

Instruktioner
Välj ut de läten som du vill veta mer 
om på webbplatsen 
www.discoverchimpanzees.org 

Använd definitionerna på den här
sidan för att komma ihåg vad lätena
betyder. 

Skriv ut sidan med meddelanden på
nästa sida, klipp isär dem och lägg 
dem i en burk eller liknande. 

Välj ett av meddelandena ur burken.
Använd schimpansläten för att kom-
municera meddelandet till andra. 
Kan de förstå dig? 

Fortsätt tills du har gått igenom alla
läten och pröva sedan om du kan 
kombinera dem för att göra mer 
komplicerade schimpansmeddelanden. 

www.discoverchimpanzees.org

Vanliga läten
Flämtande skrik Ett rop med en inledning
som successivt stegras, når en höjdpunkt
och sedan klingar av. 

Grymtande Ett läte som signalerar under-
kastelse och som används när en schim-
pans med högre rank närmar sig. 

Skällande skrik Ett läte som signalerar
underkastelse och som används när en 
apa med högre rank närmar sig. Högre 
och mer intensivt än ett grymtande. 

Gnyende Ett kort, skällande, gnällande
läte. 

Skrik Används för att visa ilska eller 
rädsla. Låter nästan som ett skrik från 
en människa. 

Matgrymtande Används när schimpansen
äter något gott. 

Haa När en schimpans attackeras brukar 
de andra som ser på ofta använda detta
skällande haa-läte. 

Hoo Liknar gnyendet. Det här är det 
ljud som många människor använder 
när de försöker agera som en schimpans.
Schimpanser använder lätet för att kom-
municera med en vän eller en släkting. 



Lär dig tala som en schimpans
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Flämtande 
skrik

Skällande
skrik

Matgrymtande

Grymtande

Gnyende Hoo

Skrik Haa

Klipp ut beteckningarna för de olika ljud som schimpanser använder och följ sedan 
anvisningarna på föregående sida.



Spåra djur

Människor som är utomhus i kallt väder
och bläddrar i en fälthandbok med djur-
spår kanske inte tycker det är så roligt
med vinter. Teckningar och bilder av spår 
i fälthandböcker brukar inte särskilt ofta 
se ut som de spår man hittar på marken.
Det är mycket lättare att börja spårandet
inomhus där det är varmt och skönt. Om
du har en hund eller katt kan du släppa 
ut den på gården när det nyss har snöat
och se efter var den går, hur den rör sig
och vad den gör. Skriv ner exakt vad du
ser. Ta in hunden eller katten igen och gå
själv ut för att se hur spåren stämmer med
beteendet som du observerade. Om du
inte har något husdjur kan du titta på en
ekorre eller en hare som passerar tomten. 

Även om ett djur har lämnat spår när du
inte tittade kan du ändå uppskatta hur
stort det var eller hur det rörde sig. Titta
hur stora spåren är och hur djupa de är i
snön. Mät fotstegen eller hur långt det är
mellan spåren. Mät steglängden eller av-
ståndet mellan dem. När stegen blir längre
eller kommer med längre mellanrum vet 
du att djuret rörde sig snabbare. 

Du kommer förmodligen bara att se några
få olika djurspår i närheten av där du bor.
Spår av hundar, katter och ekorrar ser man
ganska ofta.

Både hund- och kattspår har fyra tår runt
trampdynan men det är bara i hundspår
som man ser spår av klor. Om du hittar
små, nätta spår som ser ut som om de
kommer från en liten hund kan det vara
en räv som gått där. Till skillnad från hun-
dar så rör sig rävar och katter med viss
eftertänksamhet. Eftersom de försiktigt 
placerar baktassarna i samma spår som
gjordes av framtassarna ser spåren ut 
som en prickad linje i snön. En hund 
trampar runt lite hur som helst. 

Ekorrar och harar lämnar också spår som
vid första anblicken ser likadana ut. De
förflyttar sig som om de lekte hoppa bock;
när de hoppar lämnar baktassarna spår
precis framför de mindre framtassarna. 
Det finns dock en viktig skillnad. Ekorrar
och andra djur som klättrar i träd placerar
framtassarna sida vid sida när de hoppar.
Harar och andra djur som håller sig på
marken sätter ned framtassarna i vinkel. 

Om du ser spår som slutar vid en trädstam
och sedan bara försvinner kan du förstås
vara ganska säker på att spåren inte 
gjordes av en hare! 

www.discoverchimpanzees.org

Det är svårt att se schimpanser eller andra vilda djur som smälter in i omgivningen. Forskare
måste kunna tyda olika spår som djur lämnar efter sig när de rör sig i landskapet. Alla kan
tyda spåren som djur lämnar efter sig. Allt du behöver göra är att titta efter ordentligt. 
Då kommer du att kunna se vad djuren gör och till och med när de gör det. 

Om du har turen att bo där det är snö på vintern kommer djuren som passerar där du bor
att lämna bevis i snön som berättar för dig vad de gör när du inte tittar på. 

Här kommer några tips för hur du kan observera djurlivet hemma på din egen tomt genom 
att tyda spåren som djuren lämnar efter sig. Använd sidan 2 som hjälp att identifiera vanliga
djurspår. I avsnittet med lästips finns förslag på handböcker om djurspår och djurbeteenden.



Spåra djur

Kan du hitta alla de här spåren där du bor? Om du inte har snö så försök hitta 
ett lerigt område i närheten av en skog. 

www.discoverchimpanzees.org

Hare Ekorre

Rådjur
HundKatt

Hittade du något spår som inte passar in på dessa? Rita av spåren i rutan nedan,
kanske kan du ta reda på vilket djur de kommer ifrån senare. 



Instruktioner 
Du behöver inte vara konstnär för att kunna 
teckna. 

Ta ett A4-papper och en penna. Vänd papperet
med långsidan mot dig och markera eller vik 
det i fyra delar. 

Skriv ut bilden du vill kopiera (sidan 2 i det
här avsnittet). 

Linjerna som delar den utskrivna bilden i fyra
delar använder du som hjälp när du placerar 
ut skisslinjerna på din kopia. 

Medan du tecknar så tänk dig att du har en
trådögla som du kan flytta och förändra tills
formen på insidan ser ut precis som det du
kopierar. 

När du tycker att du har kopierat formen riktigt
gör du denna mörkare än de omgivande fälten.
Du kan se exakt var i skissen linjen bör vara. 

När du är nöjd med råskissen lägger du till 
fler detaljer från bilden. 

Om du försöker få fram de exakta formerna
du ser och inte bilden du tror att du borde
se kommer dina fältskisser att bli korrekta
avbilder. 

Gör bilden avsiktligt suddig genom att kisa
lätt. Det hjälper dig att se huvudformerna och
du blir inte distraherad av detaljer som borde
tecknas senare. Med lite övning kommer du
inte att behöva rita hjälplinjer utan du kommer
att automatiskt se skiljelinjerna. 

www.discoverchimpanzees.org

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Naturforskare behöver registrera synintryck och fotografering är inte alltid lämpligt.
Fältskisser gör det möjligt för forskarna att fånga beteenden och belysa vissa drag. 

Fokusera undan för undan på FORMERNA du ser genom
att lägga till detaljer till områdena som föreslås ovan. 

Hemligheten med att skissa är att teck-
na former i stället för ting. Försök inte
följa konturerna; ett litet misstag någon-
stans kommer att förstöra hela skissen.
Skissa lätt; börja från mitten och dra ut
formen. Försök inte få det exakt rätt. 
Du kan alltid utöka formen ytterligare
om det behövs och minska ner den där
det behövs. 

Kan du inte teckna? Närliggande aktiviteter

Observationer av djur 

Gör en fältskiss



Gör en fältskiss



Gör rörliga schimpansfigurer

Instruktioner
Skriv ut de två mönsterpapperna. 

Klipp ut delarna på det första papperet
längs de svarta linjerna.

Använd ett uträtat gem och gör försik-
tigt hål där prickarna sitter. 

Sätt ihop bitarna med pappersklämmor
(se bild).

Klipp ut delarna på det andra papperet
längs de svarta linjerna. 

Använd ett uträtat gem för att göra hål
där prickarna sitter. 

Sätt ihop bitarna med pappersklämmor
(se bild). 

Pröva det här också!
Ge schimpansen en kroppsställning 
så att den uttrycker något med sitt
kroppsspråk. 

När den har fått rätt kroppsställning 
lägger du ett papper under och ritar 
av ytterkonturerna. Skriv upp vad 
kroppsställningen uttrycker för något. 

www.discoverchimpanzees.org
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Förslag på materialkällor där du kan
få veta mera

Böcker
A Guide to the Behavior of Common Birds, volymerna II, III
och I. Donald W. Stokes och Lillian Q. Stokes. Little, Brown,
and Company. 
Varje volym i serien redovisar 25 olika fågelarter och ger en
sammanfattning av fåglarnas beteende under olika årstider.
Bild- och ljudillustrationer åtföljs av korta beskrivningar. 
Här beskrivs revirbeteende, parningslek, bobyggande, upp-
födning av ungar, byte av fjäderdräkt, årstidsbetingade flytt-
ningar och sociala beteenden för vanliga fåglar som enkelt
kan observeras. Den första volymen tar upp de fåglar som
är enklast att observera. 

Tracking and the Art of Seeing: How to Read Animal Tracks
and Signs. Paul Rezendes. 1987. 
En naturfotograf ligger bakom den här handboken som har
färgfoton av olika spår efter djur i olika situationer och på
olika underlag. 

Tom Brown’s Field Guide to Nature Observation and
Tracking. Tom Brown, Jr. och Brandt Morgan. 1988. En hand-
bok som i detalj beskriver hur man läser av ett djurs bete-
ende genom att analysera spår och andra tecken. 

Field Guide to Mammal Tracking in North America. 
James Halfpenny. 1988. En handbok som hämtar exempel 
på olika djurspår, gångarter och lämningar av djur från
Nordamerikas djurliv. 

Stokes Guide to Animal Tracking and Behavior. Donald W.
Stokes och Lillian Q. Stokes. 1987. Författarna använder
teckningar av vanliga djurspår som enkla identifierings- 
och analyseringsverktyg. 

Essentials of Animal Behavior (Studies in Biology) Second
edition. P.J.B. Slater. 1999. 
Texten fokuserar på historiken och grundbegreppen i studier
av djurbeteenden. 

Measuring Behavior: An Introductory Guide. Second edition.
Paul Martin och Patrick Bateson. 1993. Den här handboken
är skriven för universitetsstudenter som studerar djurs bete-
enden. Den ger grunderna i vetenskaplig forskning, behand-
lar urval av metoder och sampelstorlekar samt datasamling
och dataanalys. 

My Life with the Chimpanzees. Jane Goodall. 1988. Denna
självbiografi handlar främst om Janes liv, från barndomen 
till vistelsen i vildmarken i Tanzania. Hon skildrar sina
vetenskapliga upptäckter kring schimpanser under tre
decennier och diskuterar den betydelse de har haft för 
vår förståelse av beteenden hos djur. 

I människans skugga. Jane Goodall. 1970. Boken skildrar
hur Jane Goodalls studier av individer och grupper i Gombe-
reservatet ledde till upptäckten av verktygstillverkning,
aggressivitet inom arten och andra tidigare okända sociala
beteenden hos schimpanser. Se även uppföljningen.
Through a Window. Jane Goodall. 1990.

Tidningar
”Jane Goodall.” National Geographic. Volym 188, nr 6.
December 1995 Artikeln ger en översikt av Jane Goodalls 
liv och hennes ansträngningar att skydda schimpanserna
och deras naturliga miljö. En två sidor lång sammanfattning
tar upp de viktigaste upptäckterna i Gombe sedan 1960.

Filmer
Jane Goodall. My Life with the Chimpanzees. National
Geographic. 1995. 

Jane Goodall’s Wild Chimpanzees. (Nature-serien på PBS).
1996.

Webbplatser
Jane Goodall Institute www.janegoodall.org Den officiella
webbplatsen om Jane Goodall och hennes projekt. 

Roots and Shoots www.rootsandshoots.org/rs/ Jane Goodall
Institutes internationella program för miljö och humanitära
frågor riktat till unga människor. Uppgiften är att uppmuntra
till respekt och deltagande för allt levande, att främja förstå-
else för alla kulturer och trosuppfattningar och att inspirera
varje enskild människa till att agera för att göra världen
bättre för både djur och människor. 

Chimpanzoo chimpanzoo.arizona.edu/sitemap.html Det här är en
webbplats för ett konsortium av djurparker och laboratorier
som studerar schimpanser. Den har länkar till ett flertal
organisationer och Internetkällor. 

Scientific American Frontiers ”Chimps R Us”
www.pbs.org/saf/1108/index.html Det här är webbplatsen för
april-avsnittet 2001 om schimpanser som producerades för
PBS-serien Scientific American Frontiers. Här finns en inter-
vju med Jane Goodall av Alan Alda och sammanfattningar
om schimpansobservationer, det växande hotet från jakt 
och om schimpansernas inlärningsförmåga. 

Nature: ”Jane Goodall’s Wild Chimpanzees-35 Years in the
Wild” www.pbs.org/wnet/nature/goodall/index.html Det här är
webbplatsen för avsnittet under 2001 i PBS-serien Nature
som handlade om Jane Goodall och hennes studier av
schimpanser. 

Primate Info Net www.primate.wisc.edu/pin/peduc.html En webb-
plats för University of Wisconsin’s Regional Primate Research
Center som har länkar till utbildningscentrum för studier av
primater. 

Behavioral Ecology Course 
cas.bellarmine.edu/tietjen/animal_behavior_and _ethology.htm

Denna Internetkurs på universitetsnivå i djurbeteenden 
vid University of California-Santa Cruz har länkar till ett 
antal källor. Kursen omfattar etologi- och djurkommunika-
tionshistoria, parningsbeteenden, predation, matningsbete-
enden, fysiologi, sociala beteenden samt medvetenhet och
intelligens hos djur. 

www.discoverchimpanzees.org

Obs: På grund av ändringar i tryckta publikationer och i publicerat material på Internet kan utgivarna av denna handledning inte garantera att de
böcker eller webbplatser som rekommenderas här finns tillgängliga. Utgivaren av denna handledning tar inte heller ansvar för att de uppgifter som
publiceras på ovan angivna webbplatser är korrekta.


