Mød Cece – Orango Coffee’s charmerende adoptivdatter:

Cece er en rigtig flot orangutang med langt, mørkt
hår, som næsten sidder i hanekam.






Køn: Hunkøn
Estimeret fødselsdato: 26. april 2011
Dato for ankomst: 8. februar, 2015
Plejested: Batu Mbelin Quarantine Centre
Fysisk tilstand: Sund og rask

Cece blev konfiskeret fra temaparken ”Hill Park” i Medan, som ligger i den nordlige del af Sumatra,
tilbage i februar 2015. Det blev hun, fordi borgerne havde rapporteret til myndighederne at der var
orangutanger i Park Hill, og efter sagen var efterforsket, overgav bestyreren af temaparken Cece til
myndighederne. Fluks blev Cece flyttet til et karantæne center, som styres af SOCP (Sumatran
Orangutan Conservation Programme), så hun kunne få behandling og ordentlig pleje.
Da Cece ankom til centeret, vejede hun 15 kg og var i en sund og stabil tilstand. Efter at have
gennemgået diverse helbredsundersøgelser af veterinærteamet, blev hun introduceret til ”baby
gruppen”. Cece var i starten meget genert, men hun faldt hurtigt til og blev en af de dominerende
orangutanger i baby gruppen.
Derefter blev Cece introduceret til en ældre gruppe. Her udviste hun dog meget nervøsitet og havde
svært ved at få nok mad. Hun flyttede tilbage til baby gruppen, hvor hun nu var den ældste. Ceces
tætteste ven var Bobina, og de to små orangutanger konkurrerede altid med hinanden om
opmærksomhed. Cece elskede at forsøge sig med at bygge reder af tørre blade og legede altid med sine
venner.
Medarbejderne I centeret lavede en “skov skole” hvor alle de unge orangutanger kan lære at klatre og
lege i træer. Cece klatrede hurtigt helt op i toppen af træerne, og elskede at hænge i rebene, mens hun
spiste, hvad end hun kunne finde i madkurvene.

Update – Sådan har Cece det nu:
Cece har haft nogle rigtig spændende måneder!
Hun flyttede for nyligt fra baby gruppen og hen til en mindre socialiseringsgruppe sammen med sine
gode venner Kemala og Bobina.
Cece var meget nervøs de første par dage, hvor hun både skulle møde de andre orangutanger, nye
plejere og havde mindre menneskelig kontakt end før. Dog er hun faldet hurtigt til, og er nu glad og
aktiv i sin nye gruppe. Her er det muligt for Cece at lære mere naturlig orangutang adfærd gennem
socialisering, hvilket gør hende meget mindre afhængig af sine plejere. Hun er også i færd med at
videreudvikle de færdigheder, der kræves for, at hun kan vende tilbage til naturen.
Der er sket en betydelig udvikling I Ceces opførsel, siden hun flyttede gruppe. Hvor hun før var en af de
mest opmærksomhedssøgende orangutanger, går alt hendes tid nu med at være sammen med de andre
orangutanger i den lille socialiseringsgruppe, og hun kommer sjældent ned fra toppen af burene bare
fordi mennesker er i nærheden. Cece iagttager de ældre orangutanger, når de ”fisker” efter mad ved
hjælp af kviste, en færdighed, der bliver nyttig til at tappe saft fra træerne og insekter i naturen. Hun er
også begyndt at samle grene til redekurvene om aftenen.
Cece går stadig i skov skole hver uge, og når hun først er oppe i træerne, er hun slet ikke til at få ned
igen! Hun er endda begyndt at ”kiss-squeake” (*) og kaste grene ned på menneskerne oppe fra
træenerne. En opførsel, der er helt normal for vilde orangutanger.
Vi er enormt stolte af Ceces udvikling i de sidste par måneder, især da vi før var bekymrede for, at hun
var for menneske-orienteret og ville have svært ved at rehabilitere. Ceces færdighedsudvikling har givet
os håb om at hun i de kommende år vil være en god kandidat til at blive sluppet løs i sine naturlige
omgivelser, og kan hjælpe mere at lave en ny vild population af sumatranske orangutanger.
Godt gået Cece!
(*) En pibelyd orangutanger laver med hænderne

