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Antalet schimpanser har minskat drastiskt i 

Sierra Leone de senaste tre årtiondena. I 

början av 1970-talet uppskattades antalet 

vilda schimpanser till ungefärligen  

20 000, idag är de runt 5000. 

 

Syftena med programmet är 
 Att uppmuntra upprätthållandet av existerande internationella och 

nationella lagar för vilt, speciellt de som återfinns i C.I.T.E.S. 
(Convention of the International Trade in Endangered Species).  

 Att uppmuntra lokala myndigheter att arbeta emot handeln med 
schimpanser och andra hotade arter.  

 Att integrera föräldralösa och hotade viltfödda schimpanser in i sociala 
grupper för att kunna rehabilitera dem att komma in i en halvvild 
miljö. 

 Att bistå med utbildande-, forsknings- och frilufts- faciliteter för att öka 
allmänhetens kunskap om tillståndet av Sierra Leones 
schimpanspopulation genom att dra besökare från alla sociala grupper.  

 Att erbjuda en avslappnande och bekväm miljö vilken kan 
upprätthållas genom entréavgifter, bidrag och lokala krafter för att 
främja ekoturismen i Sierra Leone. 

 

Tacugama Chimpanzee Sanctuary är ett schimpansreservat i Sierra Leone som grundades av Sierra Leones regering med hjälp 
av eldsjälen Bala Amarasekaran och Conservation Society of Sierra Leone. Reservatet är del i ett större program, the Sierra 
Leone Chimpanzee Rehabilitation Programme som spelar en viktig roll i arbetet att stoppa handeln med, och att bevara, 
schimpanserna i det vilda. Centret har funnits sedan 1995 och sedan starten då centret var hem åt åtta schimpanser, har det 
hänt mycket. Tacugama är idag hem åt 100 räddade schimpanser men är vida känt för sitt arbete för att se till att lagar och 
förordningar följs, utbildning, bevarande av habitat, forskning om vilda schimpanser, ekoturism och kommunutveckling.  
 
Det övergripande målet för SLCRP är att tillgodose ett tryggt hem för föräldralösa och hotade schimpanser. Den grymma och 
slösaktiga husdjurs- och kötthandeln måste stoppas. Tacugama strävar också för att skydda och bevara arten i det vilda genom 
att engagera allmänheten i aktiviteter och utbildningsprogram.  
 

På hemsidan kan du hitta mer information om Tacugama och se korta filmer från reservatet. Besök www.tacugama.com 

Det började med en liten schimpans vid namn Bruno..  
.. som Bala och hans fru Sharmila hittade under mycket dåliga förhållanden i en by ungefär 10 mil norr om 
Freetown. De stod inte ut med tanken på att lämna den lille att dö där han satt fastkedjad i ett träd. De 
köpte loss honom och tog honom med hem. Från början hade inte Bala och Sharmila mer kunskap om 
schimpanser än någon annan, men allteftersom deras kunskap växte började de också förstå att det fanns 
fler schimpanser i samma situation som Bruno varit i runtom i Sierra Leone. De slog sig ihop med Rosalind 
Alp, som studerade vilda schimpanser, och gjorde en undersökning i antalet tillfångatagna schimpanser. 
Bara i Freetown hittade de 55 stycken! En av dessa schimpanser var Julie, som blivit lämnad av sin 
”ägare”, en skotsk nybyggare. Bala tog sig an Julie också, och snart började människor höra av sig med fler 
och fler schimpansungar. Tanken var att schimpansungarna med hjälp av Jane Goodall skulle ha flyttats till 
Chimfungsi reservatet i Zambia, där de skulle få den omvårdnad de behövde. Men, när Bala satt i sin bil en 
dag och såg ytterligare två schimpansungar till försäljning i Freetown så förstod han att problemet inte 
skulle lösas genom att skicka ett par schimpanser till ett annat land, problemen måste lösas inom Sierra 
Leone. Denna tanke var fröet till dagens reservat i Tacugama! 
 
 
 

 I september 2010 presenterades formellt den första nationella systematiska populationsundersökning av schimpanser i Sierra Leone. 
Denna rapport har gjorts av personal från Tacugama. I rapporten framgår att man funnit indikationer för att populationen av vilda 
schimpanser skulle vara större idag än vad man tidigare trott, dock beror detta resultat på de brister som funnits i 
undersökningsmetodiken vid tidigare undersökningar. Vid intervjuer och jämförelser man gjort under studien har framgått att antalet 
schimpanser faktiskt är lägre idag än tidigare. I rapporten uppskattas Sierra Leones population av vilda schimpanser till ungefär 5580 
stycken, vilket gör landet till det som har det näst högsta antalet västafrikansk schimpans (efter Guinea). En viktig slutsats i rapporten 
är även konstaterandet att mer än halva populationen av schimpanser lever utanför skyddade områden, vilket sätter nya krav på 
bevarandeprojekten. Dessa måste i framtiden lösa konflikten mellan schimpans och människa. 


