Bevarandet av regnskogen och
den akut hotade orangutangen
Mawas, centrala Kalimantan, Borneo - Best Practice Conservation

Save the Orangutans arbete
för de vilda orangutangerna
på Borneo

Ditt stöd till
Save the Orangutan
och Mawas bidrar till att:

Restaurering av regnskogen gagnar klimatet och
ökar orangutangens överlevnadsmöjligheter.

• Beskydda fler än 2 500 vilt levande orangutanger
• Återplantera ödelagd regnskog och skapa nytt habitat
• Minska koldioxidutsläppen
• Reducera risken för skogsbränder
• Utveckla hållbara intäktskällor
• Säkra ursprungsbefolkningens rättigheter

Bevarandet av regnskogen säkrar naturliga
livsmiljöer för orangutangerna.
Lokal samhällsutveckling och stöd till ursprungsbefolkning säkrar långsiktiga och hållbara lösningar.
Konflikthantering och forskning skyddar de vilda
orangutangerna.

Mawas – hem för en av
världens största bestånd
av vilda orangutanger
I Kalimantan – den indonesiska delen av Borneo
– ligger Mawas. Ett område med 309 000 hektar
(3090 km2) kolrik, tropisk torvmosseskog. Save
the Orangutan har sedan 2007 arbetat tillsammans med indonesiska BOS Foundation i Mawas.
Mawas-området är unikt då det, utöver de 62
mindre byarna, också är hem för ett av världens
största bestånd av vilt levande orangutanger:
över 2 500 individer.
Aktiviteterna i Mawas är ett exempel på ”best
practice conservation” och framgången baserar
sig på en hållbar och mångfacetterad insats tillsammans med BOS Foundation. Många projekt
utförs med hopp om att kunna utöka och inspirera förvaltning av andra områden på Borneo
som är värda att bevaras.

Kontakt:
Save the Orangutan
C/O Karlén & Stavegren
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov
Telefon: 08-55 91 24 38
E-post: info@savetheorangutan.se
Hemsida: savetheorangutan.se
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Bekämpning av illegal skogsavverkning
Dagliga patrulleringar i samarbete med
lokalinvånare skyddar skogen mot illegala
aktiviteter så som skogsavverkning och
andra hot.
Politiskt arbete
Det politiska arbetet säkerställer ett fortsatt
formellt skydd av Mawas-området och
skapar harmoniserade planer för området
som skyddar de vilda orangutangbestånden.

Ursprungsbefolkningens rättigheter
Stöd till ursprungsbefolkningen Dayakernas
rättigheter till mark och skog är det mest
hållbara sättet att bevara regnskogen på.
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Hållbara intäktskällor och utbildning
Lokala familjer stöttas i att utveckla hållbara intäktskällor, som alternativ till skövling av regnskog. Skolklasser får även miljöundervisning.
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Bekämpning av skogsbränder
Lokalbefolkningen utbildas och förses med
utrustning för att patrullera och bekämpa
bränder, som ofta uppstår i den ytterst
sårbara och förstörda torvmosseskogen.

Hållbara buffertzoner
I perifera områden, som gränsar till Mawas,
stöttas lokalbefolkningen i etableringen av
hållbara inkomstkällor och agroskogsbruk,
vilket minskar trycket på naturresurserna i
Mawas.
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Ökad kunskap om orangutangen
En fast forskningsstation möjliggör insamling
av ny kunskap om bland annat orangutangens levnadssätt och bidrar till att optimera
insatserna för artens överlevnad.
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Återplantering samt växtskola
Avskogade områden återplanteras med
fröplantor från lokalt grundade växtskolor
och växterna kommer framöver att säkra
föda till orangutangerna i området.
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Restaurering av ekosystem
Återvätning av nedbruten torvmosseskog,
genom att blockera människoskapta kanaler,
gör att skogen åter blir mindre sårbar för
skogsbränder samt att koldioxidutsläppen
minimeras.
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Konflikthantering i oljepalmplantager
Utbildning och informationsarbete i oljepalmplantager som gränsar till Mawas-området
minskar risken för konflikter mellan orangutanger och människor.

