
Under sensommaren 2020 ankom två små orangutanger till Nyaru Menteng. De hade 
blivit räddade av Central Kalimantan Natural Resources Conservation Agency’s (BKS-
DA) räddningsteam för vilda djur, En av dem var Jeni, en liten orangutanghona som 
räddats från ett liv i fångenskap. Vid ankomst vägde 10 månader gamla Jeni endast 5 
kg. Hon hade mycket torr hud och sår på baksidan av det ena benet - tydliga bevis på 
att Jenis tid i fångenskap hade varit traumatiserande.

Under den första tiden hade Jeni svårt att vänja sig vid de nya omgivningarna. Hon 
hade problem med sitt ben och visade tecken på chock. Inte konstigt när man tänker 
på att hon uplevt det mest förfärdliga som en orangutangunge kan uppleva för inte 
länge sedan - nämligen att mista sin mamma. I regnskogen är orangutanger helt 
beroende av sin mamma upp till en ålder av sju till åtta år för att kunna överleva och 
lära sig de nödvändiga färdigheterna. Därför medför det allvarliga trauman att mista 
sin mamma i en så ung ålder som Jeni.

Men veterinärerna och djurskötarna på centret var fast beslutade om att få Jeni att 
känna sig trygg och få henne att trivas i sina nya omgivningar. Och insatsen har varit 
lönsam. Idag är Jeni bekväm i sitt nya liv och har en god aptit - hon älskar särskilt 
mjölk som ger henne den näring hon behöver mest just nu. Hennes ben har blivit 
bättre och hon har börjat utvisa naturligt orangutangbeteende.

Efter de obligatoriska tre månaderna i karantän flyttades Jeni till skogsdagiset och 
djurskötarna sa att det första hon gjorde var att klättra till toppen av ett 3 meter högt 
träd. På trots av att hennes ben fortfarande var i bandage! Uppe i toppen av trädet 
flyttade hon sig omkring genom att använda händerna eftersom hon var väl medveten 
om att benet ännu inte var starkt nog att bära hela hennes vikt.

Jeni är både klok och modig, och det har varit fantastiskt att bevittna hennes fram-
steg under de första 1,5 åren på centret. Om det fortsätter så, har hon riktigt goda 
möjligheter för att en dag återvända till det livet i regnskogen där hon hör hemma.

Jenis historia
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Save the Orangutan
c/o Trojadus Konsult AB
Husargatan 3, 4 tr
211 28 Malmö

Rehabiliteringscenter: 
Nyaru Menteng

Kom till centret:  
24 augusti 2020

Ålder vid ankomst:
10 månader

Nuvarande ålder: 
2 år
 
Placering:
Skogsdagiset


