Project Primate Inc. (PPI) &
Centre de Conservation pour Chimpanzes (CCC)
Utsättningsprogrammet
Efter mer än tio år av planering och förberedelser så var CCC den 27 juni 2008 den första organisationen i västra
Afrika att återintroducera rehabiliterade schimpanser till det vilda. Tolv föräldralösa, men vid den här
tidpunkten vuxna, schimpanser släpptes fritt i Haut Niger Nationalpark (PNHN) i Guinea. Schimpanserna var
försedda med VHF- eller GPS-sändare för att personalen på CCC skulle kunna övervaka deras förflyttningar. De
har klarat sig bra i det vilda och har inte visat några tecken på att vara beroende av människor, de verkar till och
med undvika mänskligheten. De betedde sig dock inte exakt som personalen förutspått, de höll nämligen inte alls
samman gruppen när de väl var tillbaka i friheten. När de har etablerat hemområden så förflyttar de sig inte
speciellt mycket längre. Hanarna har inte interagerat något med vilda schimpanser men en utav honorna vet man
lever tillsammans med en vild grupp. Ytterligare en god nyhet var när honan Mama i mars 2010 födde en liten
dotter i det vilda!

Bakgrund till projektet
Estelle Raballand grundade Project Primate Inc. 1998 i Georgia, USA, och numera sköts
administrationen ifrån Illinois.
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CCC’s mål är att upphålla en livskraftig och
självförsörjande population av den västafrikanska
schimpansen i Nationalparken Haut Niger (PNHN).
Parken är ett utav de sista sammanhängande skyddade
områdena i västra Afrika och att bevara skyddet detta
område är nödvändigt om den västafrikanska
schimpansen ska leva vidare.
De primära syftena för CCC är att
 återintroducera ett maximalt antal rehabiliterade schimpanser till det vilda.
 fortsatt stödja skyddet av PNHN för att bevara vilda och återintroducerade
schimpanspopulationer samt andra vilda djur i parken.
 främja allmänhetens kunskap om hoten mot schimpansen för att stoppa handel
med schimpanser och schimpanskött i regionen.

Arbetet
För att kunna lyckas med återintroduktion av schimpanser till det vilda arbetar CCC mycket med
förberedande träning av schimpanserna. Detta arbete kallas återsocialisering och inkluderar träning i
matsök, bo-byggande och rovdjursmedvetenhet. Man gör även beteendestudier och
gruppdynamikstudier på de djur som ska släppas ut för att se att de utvalda individerna är lämpliga för
ett liv i det vilda.
CCC använder informationsafficher, radiosändningar och massmedia-kampanjer för att nå ut till
allmänheten med sitt budskap.

