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På öarna Borneo och Sumatra lever två genetiskt- och morfologiskt skilda arter av 
orangutanger, Borneos Pongo pygmaeus och Sumatras Pongo abelii. Populationsstorleken för 
dessa två arter uppskattas till ca. 60.000 respektive 5.000 individer men antalet minskar 
ständigt, mest på grund av skogsskövling och tjuvjakt. Orangutanger är till största delen 
fruktätare men äter, i brist på annat, även löv, bark och insekter. Ungefär halva tiden av det 
vakna dygnet spenderas av att äta där de kan äta mellan 1800 och 7000 kcal per dygn 
beroende på tillgången av föda. 
 
Hemområdet, eller inom den yta inom en viss tidsrymd där sannolikheten är störst att påträffa 
en individ, varierar mellan honor och hanar. Hanar rör sig över större områden och längre 
sträckor medan honor rör sig över mindre områden och kortare sträckor. Honorna vid 
fältstationen Tuanan har tidigare preliminärt uppskattats till att röra sig på ytor om ca 300ha. 
Detta varierar dock från individ till individ. Tidigare uppskattningar av orangutangers 
hemområden har använt sig av metoder vars antaganden Till exempel ”cirkelmetoden” där 
ytan beräknas av ett en cirkel ritas baserad på de två punkter som befinner sig längst ifrån 
varandra, eller ”polygonmetoden” där en yttre gräns ritas baserad på de punkterna som 
befinner sig längst ut i en individs användningsområde. Båda dessa metoder producerar med 
största sannolikhet en överskattning av hemområdet.  
 
En av de senare metoder som har utvecklats är ”kernel density estimator”. Denna metod 
uppskattar hemoråden genom att beräkna sannolikheten att träffa på en mätpunkt inom ett 
visst område, dvs. fler punkter ger en större uppskattning av hemområdet. Denna 
sannolikhets-baserade metod har erkänts som den metod som ger bäst uppskattning av 
hemområden. Dock är denna metod beroende av valet av parametrar som alla påverkar 
resultatet av uppskattningen.  
 
Med den senaste metoden uppskattades hemområden till en storlek av cirka 600 ha för 2004 
med en stor variation mellan individer och till cirka 284 ha under 2006, även här med en stor 
variation mellan individerna. Alla orangutanghonor överlappade, i varierande grad, under 
2006 med 2004 hemområde, vilket ger en indikation om att dessa områden är stabila över en 
längre tid. Uppskattningarna stämde också väl överens med de tidigare uppskattningarna 
baserade på polygonmetoden. Den relativa skillnaden i storlek anses inte bero på skillnader i 
frukttillgång då denna uppskattades vara lika stor mellan åren. I stället spekuleras det i att 
skillnaderna i hemområdenas storlek istället är mer beroende av fysiologisk status, så som 
allmäntillstånd, sjukdom, reproduktivt tillstånd. 
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