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bardziej skomplikowanych narzędzi o różno-
rakich zastosowaniach (Visalberghi i współ-
aut. 2009a).

Zróżnicowanie kulturowe człowieka 
współczesnego jest niewspółmiernie więk-
sze niż u jakiegokolwiek zwierzęcia. W przy-
padku naszego gatunku opisano do tej pory 
kilkaset odmiennych kultur, podczas gdy do-
tychczasowe badania prowadzone nad szym-
pansem zwyczajnym obejmują 12 odmien-
nych kultur (boesch 2012). Dlatego wielu 
naukowców jest zdania, że najważniejsze w 
przypadku obserwacji Pan troglodytes oraz 
Cebus apella są badania długofalowe, które 
mogą poszerzać wiedzę w ramach zagadnień 
społecznego uczenia się, relacji socjalnych 
oraz obróbki i używania prostych narzędzi. 
Dzięki takim obserwacjom człowiek może 
wyciągać wnioski dotyczące ewolucji 
również własnego gatunku.

w zdobywaniu pokarmu, duże urozmaice-
nie zachowań socjalnych, społeczne uczenie 
się — u szympansów najczęściej od matek, u 
kapucynek od najbardziej efektywnych, nie-
koniecznie spokrewnionych członków stada. 
Młode szympansy i kapucynki uczą się zacho-
wań narzędziowych również poprzez zabawę 
i wzajemne obserwacje (ottoni i współaut. 
2005). Warto zauważyć, że duże znaczenie 
dla międzypokoleniowego przekazywania 
wiedzy ma także długość życia człowieka i 
wspomnianych naczelnych; szympansy na 
wolności dożywają ok. 40, a kapucynki ok. 
47 lat (Perry 2011). 

Badania nad wczesnymi hominidami do-
wiodły, że używały one, podobnie jak szym-
pansy i kapucynki obecnie, nieobrobionych 
narzędzi kamiennych. Uderzenia kamienia o 
kamień z odpowiednią siłą i zręcznością po-
wodowało kruszenie się materiału, co w na-
stępstwie prowadziło do wykonywania coraz 
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Streszczenie

Od 1964 roku rozpoczęto dogłębne obserwacje 
populacji szympansa zwyczajnego (Pan troglodytes) 
mające na celu zbadanie jego zachowań narzędzio-
wych. Zanotowano, że małpy z tego gatunku potra-
fią wykonywać i stosować zróżnicowane narzędzia, 
między innymi do wybierania termitów i mrówek z 
gniazd. Nowsze publikacje donoszą o wykorzystywa-
niu narzędzi do rozłupywania orzechów, rozgniata-

nia owoców chlebowca, użyciu włóczni do polowań 
na mniejsze naczelne, czy stosowaniu dużych liści 
jako parasola. 

Wielu naukowców jest zdania, że zachowania na-
rzędziowe charakterystyczne dla danej populacji są 
wynikiem procesu nauczania i protokultury danej 
grupy (pierwotnej formy kultury), przekazywanych z 
pokolenia na pokolenie.

DIVERSITY OF TOOL USE BY COMMON CHIMPANZEE

Summary

Since 1964 tool behaviour of chimpanzees 
(Pan troglodytes) populations have been a subject 
of thorough studies. It was noted that apes of this 
species are able to make different tools, and use 
them for fishing ants and termites from their nests. 
Latest publications also refer to using the tools for 
nut crashing, breadfruit smashing, hunting smaller 
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primates with spears, or making umbrellas of big 
leaves.

Many scientists suggest that tool behaviour char-
acterizing specific population comes as a result of 
learning process and protoculture (primal form of 
culture) that are passed from generation to genera-
tion.
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