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Rädda orangutangen – men hur? 

Susanna Gustavsson 

Orangutangen är en mycket hotad art som på grund av skogsskövling, handel och jakt nu 

endast finns på de sydostasiatiska öarna Borneo och Sumatra. Det absolut största hotet är den 

snabbt ökande skogsskövlingen som till stor del beror på utbredningen av palmoljeplantager. 

Fortsätter skövlingen i den takt den har gjort kommer största delen av orangutangens livsmiljö 

vara försvunnen runt 2032 och arten kan komma att vara utdöd om bara 50 år. 

Syftet med min uppsats var att komma lite närmare svaret om hur vi ska kunna bidra till att 

rädda orangutangen och få en överblick över vilka fördelar respektive nackdelar det finns med 

att jobba med bevarande av orangutangen på olika sätt. Föremålen för min undersökning var 

två zoologiska parker i Skandinavien och två rehabiliteringscentra på Borneo. Metoden jag 

använde mig av var intervjuer och frågeformulär.  

Resultaten visar att det finns fördelar med att jobba på båda sätten. De zoologiska parkerna 

visade en bättre förmåga att sprida budskapet om de största hoten mot orangutangen och hur 

man som privatperson kan bidra för att hjälpa till att bevara den. Rehabiliteringscentrena å 

andra sidan drar ett tungt lass i att rehabilitera och återplacera orangutanger till deras naturliga 

miljö där de kan leva och reproducera sig och därmed få population att växa.  

Svar på frågeformulär som delades ut till besökare visade att båda typerna av anläggningar 

har lyckats bra med målet att lära sina besökare om orangutangen och de största hoten mot 

dem. De har också lyckats påverka besökarnas åsikter om orangutangen och dess livsmiljö. 

Attityderna hos de anställda skiljde sig i vissa avseenden en hel del mellan 

rehabiliteringscentren och de zoologiska parkerna. Anställda vid rehabiliteringscentren var i 

större utsträckning positiva till att utnyttja regnskogen för ekonomiska ändamål samt till 

orangutangens potential som en turistattraktion, än de zoo-anställda. De ansåg inte heller att 

det är lika viktigt att skydda alla ekosystem även om de inte är till direkt nytta för oss, som 

zoo-personalen. De här skillnaderna beror antagligen på de kulturella och ekonomiska 

skillnader som finns mellan Skandinavien och Malaysia.    

Studien kan användas som diskussionsunderlag när man ska planera och fördela stöd till olika 

typer av bevarandearbete. Förhoppningsvis kan den även väcka ett intresse för orangutangens 

bevarande hos sina läsare.   

 


