
Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
  

Procolobus badius (Kerr, 1792) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.001 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Western Red Colobus, Bay Col obus, Brown Colobus, Ferrugineous Colobus 
 esp.: Colobo herrumbroso occidental 
 fr.: Colobe bai d'Afrique occidentale, Colobe ferrugineux 
 de.: Westafrikanischer brauner Guereza, Roter Stummelaffe 
 ital.: Colobo ferruginoso ekajansi 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus badius 
 P.b. badius içinde: 

Simia ferruginea Shaw, 1800 
Colobus ferruginosus Geoffroy, 1912 
Colobus rufoniger Ogilby, 1838 

 P.b. temminckii Kuhl, 1820 içinde: 
Colobus fuliginosus Ogilby, 1835 
Colobus rufo-fuliginosus Ogilby, 1838 
Cercopithecus temmincki Ogilby, 1838 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymundur; küçük kafasına kıyasla uzun 

bacakları ve tabanı etli olan geniş bir burnu vardır; kuyruk püsküllü değildir. 

Ölçümler: Baş vücut uzunluğu 70 cm’ye kadar. 
Renk: Kafanın üstünde alın, boyun, omuzlar, kolların üstü ve sırttan, kalçaların üst tarafına kadar yoğun 

siyah; bıyıklar parlak kırmızı, kızıl kahverengi, ya da turuncu; ön kollar, bacaklar ve alt taraflar 
kırmızı/kızıl ya da turuncu; yüz siyah, gözleri çevreleyen pembe “gözlükler” var; arka ayaklarda, 
kalozitelerden dizin iç kirişlerine kadar beyaza üçgen bir alan; kuyruğun bazal yarısı koyu kırmızı, 
aşağı kısmı siyah. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçük. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: P. b. temminckii: Gambiya, Batı Gine, Gine Bisav, Güney Senegal. 
P. b. badius: Doğu Gine, Batı Fildişi Sahili, Liberya, Doğu Sierra Leone. 
P. b. waldroni: Gana, Doğu Fildişi Sahili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Büyük ölçüde belirsizdir, ama kesin arboreal bir tür olarak (yağmur ormanları ve galeri ormanları) 

ormanların kesilmesiyle tehlike altına girmektedir; ayrıca eti ve derisi için çok sayıda avlanır. Veri 
yoktur. 

Tutsak popülasyon: Veri yoktur. 

 

Ticareti: 1982’den 1984’ kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticaret yoktur. 

 
Türiçi varyasyon: P. b. badius: Özellikler yukarıdaki gibidir. 

P. b. temminckii (Temminck's Colobus, Smoky Colobus; Colobe fuligineux): daha açık renk, üst 
kısımlar duman rengi, alt kısımlar açık turuncu.  
P. b. waldroni Hayman, 1936 (Miss Waldron's Colobus): Burnun altında etli bir taban yoktur; P. b. 
badius’a benzer ama alın ve kalçaların dış tarafı koyu kırmızı değildir, kuyruk kara kehribar 
siyahıdır. 

 Yazara bağlı olarak farklılık gösteren, taksonomik konuma ilişkin şu görüşler ortaya konmuştur: 
: waldroni ayrı bir tür ya da P. pennantii’nin alttürüdür. P. pennantii ve onun alttürü gibi P. 
rufomitratus ve onun alttürü P. badius da böyledir.  

 
Benzer türler: Procolobus pennantii: Renk, alttüre göre farklılık gösterir ancak her zaman kırmızı ve kahverengi 

tonlarındadır; alt taraf sarımsı- kırmızımsı kahverengiden duman rengine ya da saf beyaza kadar 
değişir. P. p. kirkii belirgin biçimde üç renkli bir kürke ve ön tarafta beyaz kıllardan meydana gelen 
uzun püsküllere sahiptir (belge A-106.008.006.003). 

 Procolobus rufomitratus: Üst kısımlar koyu zeytuni kahveden siyah- kahverengine kadar değişir; 
boynun ön tarafı, göğüs, bacakların alt tarafı ve iç tarafı griden zeytin yeşiline kadar değişir; alında 
dikey kıllardan meydana gelen bir “tarak” vardır (belge A-106.008.006.006). 

 Procolobus preussi: Sırtın ortası koyu kahverengi, yanlar ile kol ve bacaklar turuncu- kızıl 
kahverengi; alt tarafta krem rengi dar bir bant (belge A-106.008.006.005). 

 Procolobus verus: Daha küçük, üst kısımlar koyu zeytin yeşilinden zeytuni kahverengiye kadar 
değişir; alt kısımlar ve yüz barut rengidir; alında her biri üzerinde gri bir benek taşıyan iki sarmal 
vardır; burun profili düzgündür (belge A-106.008.006.007). 

Kaynakça: Bkz. belge A-106.008.006.000a 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Colobus guereza Rüppell, 1835 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.002 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Guereza, Abyssinian Black-and-white Colobus, Mountain Guereza 
 esp.: Colobo rojo guereza 
 fr.: Colobe guereza, Colobe à épaules blanches, Colobe de l'Abyssinie 
 de.: (Abessinischer oder Nördlicher) Guereza, Weisschwanzguereza, Mantelaffe 
 ital.: Guereza del Nord 
 local: dojo, echu, ekiremu, etepes, kuluzu, mongasiet, mbega, ngeye 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus abyssinicus Oken, 1816 

Colobus albocaudatus Lydekker, 1906 
Colobus caudatus Matschie, 1913 
Colobus elgonis Granvik, 1925 
Colobus escherichi Matschie, 1914 
Colobus managaschae Matschie, 1913 
Colobus matschiei, Matschie, 1913 
Colobus occidentalis Lorenz, 1914 
Colobus percivali Heller, 1913 
Colobus poliurus Thomas, 1901 
Colobus roosevelti Heller, 1913 
Colobus ruppelli Gray, 1870  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri yapılı, sağlam bir maymundur, beyaz kıllardan meydana gelen 

tanımlayıcı bir pelerini vardır; tacın üstündeki kıllar dik duran bir başlık meydana getirir; burnun ucu 
neredeyse ağza kadar uzanır; başparmak indirgenmiştir. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 54-75 cm, kuyruk 167-89 cm. 
Renk: Baskın renk siyahtır; omuzlardan, yanlardan ve arka ayaklardan sarkan ve sırtın aşağısının orta 

çizgisinde birleşen beyaz pelerine; yüzü çevreleyen beyaz kıllar (sakal, bıyık ve kaş bandı); kuyruk 
değişken miktarda beyaz ancak kuyruğun bazali her zaman siyah. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçük. 

Jüvenil: Beyaz, yaş ilerledikçe giderek koyulaşır. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: 
C. g. Caudatus: Kuzeydoğu Tanzanya, (Kilimanjaro ve Meru Dağları) 
C. g. gallarum: Güneydoğu Etiyopya. 
C. g. guereza: Güneybatı Etiyopya, olasılıkla Kuzey Kenya.  
C. g. kikuyensis: Kenya (Kenya ve Aberdares Dağları). 
C. g. matschiei: Batı Kenya, Kuzey Tanzanya, Doğu Uganda. 
C. g. occidentalis: Güney Kamerun,Güney  
 Orta Afrika Cumhuriyeti  

Kuzey Kongo, Kuzey Gabon 
Güneydoğu Nijerya, Güney Sudan, 
Batı Uganda, Kuzey Zaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Büyük ölçüde belirsizdir, ama kesin olarak arboreal bir tür olduğu için (yağmur ormanları, dağlık 

ormanlar ve galeri ormanları) ormanların kesilmesiyle tehlike altına girmektedir; ayrıca eti ve derisi 
için çok sayıda avlanır. 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982 yılı içinde 12 koleksiyonda 19, 1983’te ise 10 
koleksiyonda 21 C. guereza yavruladığını bildirmektedir.  

Ticareti: 1982’den 1984’e kadar CITES Tarafları’nca 131 canlı örnek kaydedilmiştir.  
Türiçi varyasyon:  C. g. occidentalis (Magistrate Colobus): Sırt tarafındaki pelerine oldukça kısadır, uzun siyah bir 

kuyruğu ve beyaz kuyruk püskülü vardır (kuyruk uzunluğunun 1/5 ile ¼’ü arası). 
 C. g. guereza (Guereza): kuyruğun bazalini örten uzun pelerin; kuyruğun bazal yarısı genellikle 

yere yer beyaz serpiştirilmiş siyah, aşağı tarafta kalan yarısı tamamen beyaz ve püsküllü 
 C. g. gallarum: (Neumann's Black Colobus): oldukça kısa bir pelerine; kuyruğun bazal yarısı siyah, 

aşağı yarısı beyaz, kısa bir püskül var.  
 C. g. matschiei (Mt. Eigon Guereza): kuyruğun bazalinin ötesinde dışarı çıkıntı yapan uzun pelerin; 

kuyruğun bazal yarısı siyah, beyaz kuyruk püskülü toplam uzunluğun yarısı kad 
C. g. kikuyuensis (Mt. Kenya Guereza): kuyruğun üçte birini kaplayan uzun pelerine; bazali hariç 
kuyruğun tamamı beyaz ve neredeyse bazalden başlayan gür bir püsküle sahip. 

 C. g. caudatus (Kilimanjaro Guereza): yanlarda ve arka ayaklarda, kuyruğun bazal yarısını da 
kaplayan çok uzun kürk; kuyruk bazali hariç tamamı beyaz ve neredeyse bazalden başlayan 
hacimli bir püsküle sahip. 
Bazı yazarlar bunlara ek bazı al türler tanımlar ve/ ya da bu formların C. polykomos’un alttürü 
olduğu görüşündedir. Aşağıdaki yayılışa ve Sayı 4’e (kürk bölümü) de bakınız. 

Benzer türler:  Colobus polykomos (siyah- beyaz olan tek diğer Colobus türüdür): C. p. polykomos ve C. p. 
angolensis: Yanlardan ve arka ayaklardan sarkan beyaz kürk yok; kuyruk kısmen ya da tamamen 
beyaz, püskül daha küçük ya day ok; C. p. satanas: tamamen siyah ve omzunda bile pelerin yok 
(belge A-106.008.006.004). 

 
Kaynakça: Bkz. belge A-106.008.006.000a 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I/II 
 

Procolobus pennantii Waterhouse, 1835 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.003 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Red Colobus, Pennant's Colobus 
 esp.: Colobo rojo 
 fr.: Colobe bai 
 de.: Brauner Guereza, Rotkopfguereza 
 local: ekajansi 
 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus brunneus Lönnberg, 1919 Colobus likualae Matschie, 1914 

Colobus powelli. Matschie. 1913 Piliocolobus anzeliusi Matschie, 1914 
Colobus graueri Dollmann, 1909 Colobus lovizetti Matschie, 1913 
Colobus schubotzi Matschie, 1914 Piliocolobus ellioti Matschie, 1914 
Colobus gudoviusi Matschie, 1914 Colobus multicolor Lorenz, 1914 
Colobus umbrinus Matschie, 1914 Piliocolobus kabambarei Matschie, 1914 
Colobus langi Allen, 1925 Colobus nigrimanus Trouessart, 1906 
Colobus variabilis Lorenz, 1914 Piliocolobus lulindicus Matschie, 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymundur; başparmak indirgenmiştir; 

vücuduna kıyasla küçük bir başı vardır; burnun tabanı etli değildir; iyi gelişmiş bıyıkları ve kulakların 
arkasında sert bir kıl sarmalı vardır (P. p. kirkii dışındakilerde); alında halka yoktur ve tacın üstünde 
püskül yoktur; kuyruk püsküllü değildir; orta uzunluktadır; kolun üst tarafındaki kıllar uzundur. 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu 59-67 cm, kuyruk 66 cm. 
Renk: Alttüre göre değişiklik gösterir ama her zaman kırmızı ve kahverengi ağırlıklıdır ve omuzlar 

siyahımsı bir renktedir; yüz barut rengidir, ara sıra ten renginde beneklere rastlanır; alt kısımlar 
sarımsı- kırmızımsı kahverengiden duman rengine ya da saf beyaza kadar değişir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçüktür. 

P.c. kirkii [Colobus badius kirkii 
olarak da adlandırılır] Ek I’de 
listelenmiştir. 
Diğer bütün türler EK II’dedir. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: 
P. p. bouvieri: Güneydoğu Kongo. 
P. p. ellioti: Kuzeydoğu Zaire. 
P. p. foai: Doğu Zaire. 
P. p. Gordonorum: Güneybatı Tanzanya (Uzungwa Dğ.). 
P. p. kirkii: Tanzanya (Zanzibar). 
P. p. oustaleti: Doğu Kongo. Kuzey Zaire 
P. p. parmentieri: Orta Zaïre Lomami 

ve Lualaba nehirleri arası. 
P. p. pennantii: Ekvator Ginesi, (Fernando Poo). 
P. p. tephrosceles: Kuzeybatı ve Batı Tanzanya, Güneybatı Uganda. 
P. p. tholloni: Orta Zaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: P. p. bouvieri, gordonorum ve kirkii ( Ek I’de bulunan ve US ESA’ya göre tehlike altında olduğu 

düşünülen tek alttür) çok sınırlı bir yayılma alanına sahiptir; avlanma gibi habitat yıkımı da 
(ormanların kesilmesi) bu nedenle ciddi bir tehlikedir. Diğer alttürler için popülasyon tahmini 
yapılamamaktadır ancak aynı etkilerin sıkıntısını çektikleri düşünülmektedir. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1984’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticaret yok.  

 

Türiçi varyasyon: bkz. belge 3. 

 
Benzer türler: Procolobus badius (western red colobus): Taç, pelerin, ve kol ve bacakların yukarısı siyah, kol ve 

bacakların aşağısı ve alt tarafı kestane rengi ya da turuncu; gözleri çevreleyen pembe “gözlükler” 
var (Belge A-106.008.006.001). 

 Procolobus rufomitratus (Tana River red colobus): Yukarı taraflar koyu zeytuni kahverengiden 
siyah- kahverengiye kadar değişir; boynun ön tarafı, göğüs ile bacakların alt ve tarafı griden zeytin 
yeşiline kadar değişir; alında dikey kıllardan meydana gelen bir “tarak” mevcut; çoğu 
P.pennantii’den daha az kırmızımsı ancak P.p. tephrosceles (Belge A-106.008.006.006) ile 
kıyaslanabilir. Procolobus preussi: Sırtın ortası koyu kahverengi, yanlar, kol ve bacaklar turuncu 
kırmızımsı kahverengi; alt tarafta krem rengi bir bant mevcut; büyük olasılıkla en çok P.p. tholloni 
(Belge A-106.008.006.005) ile karşılaştırılabilir. Procolobus verus (olive colobus): Daha küçüktür; 
üst kısımlar koyu zeytin yeşilinden zeytuni kahverengiye kadar değişir; alt taraflar ve yüz barut 
rengidir; alnın üzerinde her biri gri bir benek taşıyan iki sarmal vardır (Belge A-106.008.006.007). 

Kaynakça:  Colyn, M.M. & Verheyen, W.N. (1987). Colobus rufomitratus parmentieri, une nouvelle sous-espèce 
du Zaïre (Primates, Cercopithecidae). Rev. de Zool. afro 101,125-132. 

 Ayrıca bkz. Belge A-106.008.006.000a. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae 
 

Procolobus pennantii 3 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.003 
1987 (1) 
 

Türiçi varyasyon: P.p. pennantii (Pennant's Colobus): bıyıklar ve alt taraflar beyaz ya da yoğun krem rengi; siyah 
kıllardan meydana gelen başın ön taraftaki bölme alın ve şakaklara kadar uzanır. 

P.p. bouvieri (Bouvier's Colobus): P. p. pennantii’ye benzer, ama daha açık renktedir. 

 P.p. oustaleti : bıyıklar grimsi; taç, sırt ile aynı renkte; kulakların üstünde kıl püskülü mevcut. 
 P.p. ellioti (Elliot's Colobus): kollar da dahil olmak üzere vücudun ön yarısı parlak kırmızı, kuyruk 

tarafındaki yarısı koyu kahverengimsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P. p. ellioti 

 

 

 

 

 P. p. foai (Foa Colobus): çok çeşitli, alında kırmızı bir püskül mevcut. 
 P. p. tephrosceles (Bay Uganda Colobus): üst kısımlar koyu kahverengi, çok fazla karşıtlık içermez; 

ta. Kırmızımsı kahverengi; alt taraflar beyazımsı.  
 P. p. gordonorum (Gordon's Bay Colobus; Iringa or Uhehe red Colobus): başın tepesi yoğun pas 

rengi, sırt parlak siyah; kollar siyah, bacaklarda siyah ve gümüş rengi karışık; kuyrukta siyah ve 
koyu sarı karışık; alt kısımlar beyaz. 

 P. p. tholloni (Thollon Colobus): baş ve omuzlarda koyulaşarak akaju rengine dönen çok parlak 
kırmızımsı kahverengi kürk; alt kısımlar daha açık renkte; kuyruk bazalinin her iki yanında uzun 
siyah kıllar mevcut. 

 P. p. kirkii (Kirk's Colobus; Sansibarstummelaffe): diğer alttürlerden güçlü biçimde ayrılır: omuz ve 
kollarda siyah, sırtta, boynun aşağı kısmı ve taçta parlak kestane rengi olan üç renkli bir kürk; 
boğaz, kol ve bacakların alt ve iç tarafları ile bacakların aşağısının dış tarafı beyaz; kalçaların dış 
tarafı grimsi; ön taraftaki beyaz kıllardan meydana gelen ve başın arka taraflarına uzanan uzun 
püsküller.  

 P. p. parmentieri: eller ve ayaklar ayırt edici biçimde siyah, başın tepesi kızıl kahve ve burada 
püskül yok; boyun ve sırtın yukarı kısmı siyahımsı; sırtın aşağı kısmı ile kol ve bacakların yukarı 
tarafı kırmızımsı; kol ve bacakların alt kısımları ve iç tarafları beyazımsı gri.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Bu grubun taksonomisi biraz baş karıştırıcıdır: Bazı yazarlar onları P. badius’un alttürü olarak değerlendirir; bundan dolayı P. 
badius’un yaygın adları da onları niteleyebilir. Diğer kaynaklara göre ellioti, foai, gordonorum, oustaleti, parmentieri ve 
tephrosceles, P. rufomitratus’un alttürleridir. Dahası, P. preussi ve P. badius waldroni de bazen bu türün alttürleri olarak 
değerlendirilirken, tholloni ve kirkii’nin tür olduğu iddia edilir. 
Bu belgede sözü geçenden çok daha fazla sayıda alttür betimlenmiştir- yalnızca Zaire ve Ubangui nehir havzasında toplam 18- 
ancak çoğunun geçerli olmadığı düşünülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bouvieri 
2 ellioti (anzelius, langi, melanochir, 

multicolor ve variabilis dahil) 
3 foai (including graueri, kabambarei 

ve lulindicus) 

4 gordonorum 

5 kirkii 
6 oustaleti (brunneus, nigrimanus, 

powelli, schubotzi ve umbrinus dahil) 

7 parmentieri 

8 pennantii 

9 tephrosceles 
10 tholloni (lovizettii dahil, 

haritada lovizettii’nin tip lokalitesi gösteriliyor) 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Colobus polykomos (Zimmermann, 1780) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.004 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.:           Kral geraza 
 engl.: Southern or Western Black-and-white Colobus, Ursine Colobus, King Colobus, Full-

bottom Monkey 
 esp.: Colobo blanco y negro de Africa occidental 
 fr.: Colobe à longs poils, Colobe blanc et noir d'Afrique occidentale, Colobe à camail, 

Colobe ourson 
 de.: Südlicher Guereza, Weissbart-Stummelaffe, Bären-Stummelaffe 
 ital.: Guereza dei Sud 
 local: kuluzu, mbega, munyunga, nkomo 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus benamakimae Matschie, 1914 Simia comosa, Shaw, 1800 

Colobus maniemae Matschie, 1914 Simia polycomos Schreber, 1800 
Colobus metternichi Krumbiegel, 1942 Simia regalis Kerr, 1792 
Colobus palliatus Matschie, 1913 Simia tetradactyla link, 1795 
Colobus sandbergi Lönneberg, 1908 Stachycolobus municus Matschie, 1917 
Colobus ursinus Ogilby, 1835 Stachycolobus zenkeri Matschie, 1917 
Semnopithecus anthracinus Leconte, 1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. p. polykomos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymundur; başparmak indirgenmiştir; ipeksi, 

uzun kıllı kürkü omuzların ve kolların ön kısmında uzamıştır; tacın üstünde sarmal vardır; kuyruk 
püskülsüzdür; burnun ucu ağzın gerisine uzanır ya da çıkıntı yapar. 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu 49-65 cm, kuyruk 72-89 cm. 
Renk:  Baskın rengi parlak siyahtır ama yüz grimsi kıllarla çevrelenir uzamış omuz kılları gümüş rengi 

olabileceği gibi grimsi de olabilir; kuyruk tamamen beyazdır. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçüktür. 

Jüvenil: Beyaz, yaşla birlikte giderek koyulaşır. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi Tarafından Gönderilmiştir. 

Yayılış: C. p. polykomos, dollmani, vellerosus: Benin, Gambiya, Gana, Gine, Fildişi Sahili, 
Liberya,Güneybatı Nijerya, Sierra Leone, Togo. 
C. p. angolensis: Kuzey Angola, Burundi, Güneydoğu Kenya, Ruanda, Güneybatı ve Doğu 
Tanzanya, Batı Uganda, Zaire, Kuzeydoğu Zambiya. 
C. p. satanas: Güneybatı Kamerun, Kongo, Ekvator Ginesi Equatorial (Fernando Poo dahil), 
Gabon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Büyük ölçekte belirsizdir, ama kesin arboreal olan bir tür olduğu için (yağmur ormanları, dağlık 

ormanlar ve galeri ormanları) ormanların kesilmesiyle tehlike altına girmektedir; ayrıca eti ve derisi 
için çok sayıda avlanır. 

 C. p. satanas US ESA’da tehlike altında olarak listelenmektedir.  
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982 yılı içinde 2 koleksiyonda 3, 1983’te 5 koleksiyonda 6 

C. p. polykomos doğduğunu ve 1983 boyunca 1 C. p. polykomos ile 1 C. p. angolensis doğumu 
olduğunu listelemiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1984’e kadar CITES Tarafları’nca ticaret kaydedilmemiştir. 

 

Türiçi varyasyon: bkz. sf. 3 

 
Benzer türler: Colobus guereza siyah- beyaz renklerde olan diğer tek Colubus türüdür ama omuzlardan, 

yanlardan ve arka ayaklardan sarkan belirgin bir beyaz pelerine sahiptir. (Belge A-
106.008.006.002). 

 

Kaynakça: Bkz. Belge A-106.008.006.000a. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae 
 

Colobus polykomos 3 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.004 
1987 (1) 
 

Türiçi varyasyon: C. p. angolensis (Angolan Black-and-white Colobus; Colobe blanc et noir d'Angola; Mantelaffe):  
 Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymun; başparmak 

indirgenmiş; kürk ipeksi, uzun kıllı; kollar uzun kıllardan meydana gelen apoltlerle kaplı; bıyıklar 
uzun, inc eve orak biçiminde; gözlerin üzerinde dışa doğru uzamış kaküller meydana getiren düz bir 
başlık; kuyruk püskülü göreceli olarak küçük; burnun ucu ağza ulaşmıyor.  

 Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 75 cm’ye kadar. 

 Renk: Baskın rengi parlak siyah; apoletler ve bıyıklar af beyaz; kuyruğun aşağı kısmı beyaz. 

 Eşeysel dimorfizm: C. p. polykomos gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C .p. angolensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Colobus polykomos dollmani Schwarz, 1927 (Dollmann's Col obus): C p. polykomos gibi ama yüzü 

çevreleyen saf beyaz kıllara sahip. 
 Colobus polykomos vellerosus Geoffroy, 1834: C.p. polykomos gibi ama yüz saf beyaz yelelerden 

meydana gelen bir çerçeveye sahip; kalçalar beyaz. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi Tarafından Gönderilmiştir. 

  

 C. p. satanas (Black or Satan Colobus; Colobe noir or satan; Satansaffe, Schwarzer Guereza):  
 Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymun; başparmak 

indirgenmiş; kürk ipeksi, uzun kıllı; kuyrukta püskül yok; kısa burun. 

 Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 75 cm’ye kadar.  

                                             Renk: Tamamen siyah. 

 Eşeysel dimorfizm: C. p. polykomos gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. p. satanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. p. angolensis içinde, kuyruğun beyazlığının miktarı, püsküllenme derecesi ve apoletlerin 
miktarıyla da ilişkili bir grup renk varyasyonu vardır. Bazı yazarlara göre C. polykomos ya da 
angolensis formlarına alttür düzeyi verilmiştir, bazı kaynaklara göre ise bunlar tür düzeyindedir; 
betimlenen formları cottoni, cordieri, prigoginei, ruwenzorii ve palliatus’u içerir. Ayrıca bazı yazarlar 
guereza formlarının (Belge A-106.008.006.002) C. polykomos’un alttürü olduğu kanaatindedir. 
Ayrıca bkz. Say. 4 (Kürk kısmı) Belge F-106.000.000.002.  

 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Procolobus preussi (Matschie, 1900) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.005 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Cameroon Red Colobus, Preuss's Red Colobus 
 esp.: Colobo rojo de Camerun 
 fr.: Colobe bai du Caméroun 
 de.: Kamerun-Stummelaffe 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus preussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, göreceli olarak iri, sağlam yapılı bir maymun, baş vücuduna kıyasla küçük, burnun 

tabanı etli değil; alnın üstünde sarmal yok; kolun yukarısındaki kıllar uzun; kuyruk püsküllü değil, P. 
pennantii formlarına benzer. 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu 70 cm’ye kadar olabilir. 
Renk: Sırtın ortası koyu kahverengi, kırmızı benekler taşıyor; kollar, bacaklar, eller, ayaklar ve yanlar 

turuncu kırmızımsı kahverengi; alt tarafta krem rengi dar bir bant mevcut; kuyruk koyu kırmızı, P. 
pennantii’ye benzer. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçük. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Kamerun (en çok Kamerun Dağları), Nijerya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Büyük ölçüde belirsizdir, ancak kesin olarak arboreal bir tür olduğu için ormanların kesilmesine 

bağlı olarak tehlike altındadır; ayrıca büyük olasılıkla eti ve derisi için avlanmaktadır. 

 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1984’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticaret yok. 

  

Türiçi varyasyon: Yok; bazı yazarlara göre bu tür, P. pennantii’nin alttürü.  

 
Benzer türler: Procolobus badius: taç, pelerin, kol ve bacakların yukarısı siyah, kol ve bacakların aşağısı ile alt 

taraf kestane rengi ya da turuncu; gözleri çevreleyen pembe “gözlükler” var (Belge A-
106.008.006.001). 

 Procolobus pennantii: renkler alttüre göre değişkenlik gösterir ama renk yapısı ayrım gösterse de 
her zaman kırmızı ve kahverengi tonlarındadır; P. p. tholloni alt taraftaki daha geniş beyazlığa, 
kırmızı bir sırta ve koyu renk ellere sahip olmasına karşın bu türle en çok kıyaslanabilecek olandır; 
P. p. kirkii üç renkli, ayırt edici bir kürke sahiptir, başın önündeki beyaz kıllardan meydana gelen 
uzun püskülleri vardır (Belge A-106.008.006.003). 

 Procolobus rufomitratus: yukarı taraflar koyu zeytuni kahverengiden siyah kahverengiye kadar 
değişir; boynun ön kısmı, göğüs, bacakların alt ve iç tarafı griden zeytin yeşiline kadar değişir; 
alında dik duran kıllardan meydana gelen bir “tarak” vardır (Belge A-106.008.006.006). 

 Procolobus verus:daha küçük; yukarı kısımları koyu zeytin yeşilinden zeytuni kahverengiye kadar 
değişir; alt taraf ve yüz barut rengidir; başın ön tarafında her birinin üstünde gri bir benek bulunan 
iki halka vardır (Belge A-106.008.006.007). 

Kaynakça: Bkz. Belge A-106.008.006.000a. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Procolobus verus (Van Beneden, 1838) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.006.007 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Olive Colobus, Green Colobus, Van Beneden's Colobus 
 esp.: Colobo verde 
 fr.: Colobe de Van Beneden, Colobe à huppe, Colobe vrai, Colobe vert 
 de.: Grüner Guereza, Grüner Stummelaffe, Schopf-Stummelaffe 
 ital.: Colobo verde di Van Beneden 
 
Bilimsel sinonimler: Colobus verus 

Semnopithecus olivaceus Wagner, 1840 
Colobus chrysurus Gray, 1866 
Colobus cristatus Gray, 1868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Uzun kuyruklu, orta boylu bir maymun; en küçük kolobus; başparmak indirgenmiş; baş küçük, 

yuvarlak; burun profile düzgün; başın ön tarafındaki orta tepe iki halkayı ayırıyor; bıyıklar oldukça 
uzun; yüz çıplak ya da seyrek kıllı; kuyrukta püskül yok. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 43-55 cm, kuyruk 57-65 cm. 
Renk: Koyu renk, az miktarda karşıtlık içerir; yukarı kısımlar zeytunidir, sırtta zeytuni kahverengiye döner; 

kolların ve bacakların tümü zeytuni gri; kuyruk sırta benzer ama aşağı tarafı daha grimsidir; alt taraf 
ve yüz barut rengidir; başın ön tarafındaki halkalar iki belirgin gri benek meydana getirir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler erkeklere benzer, ama tepeleri yoktur. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: Gerold Stocker, Basel 
Çizimler: Eva Weber, Basel 
İsviçre Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Gana, Fildişi Sahili’nin Güney kesimleri, Liberya, Sierra Leone, Togo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Büyük olasılıkla nadir ve bölgesel; öncelikli olarak eti için avlanması nedeniyle tehlike altında.  

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1984’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticaret yok. 

 

Türiçi varyasyon: Yok. 

 
Benzer türler: Procolobus badius: taç, pelerin, kol ve bacakların yukarısı siyah, kol ve bacakların aşağısı ile alt 

taraf kestane rengi ya da turuncu; gözleri çevreleyen pembe “gözlükler” var (Belge A-
106.008.006.001). 

 Procolobus pennantii: daha iri, renkler alttüre göre değişkenlik gösterir ama her zaman kırmızı ve 
kahverengi tonlarındadır; alt taraf sarımsı kırmızımsı kahverengiden duman rengine ya da saf 
beyaza kadar değişir (Belge A-106.008.006.003). 

 Procolobus rufomitratus: daha iri; rengi benzer ancak daha kahverengimsidir; alında gri benekler 
taşıyan iki halka yerine dik duran kıllardan meydana gelen bir “tarak” vardır; burun biraz daha 
kalkıktır (Belge A-106.008.006.006). 

 Procolobus preussi: daha iri; sırtın ortası koyu kahverengi, kırmızı benekler taşıyor; kollar, bacaklar 
ve yanlar turuncu kırmızımsı kahverengi; alt tarafta krem rengi dar bir bant mevcut (Belge A-
106.008.006.005). 

 Semnopithecus (Hanuman langur): Bu Asya formu yüzün genel duruşu ve görünüşü bakımından 
benzerdir (Belge A-106.008.008.003). 

Kaynakça: Bkz. Belge A-106.008.006.000a. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Nasalis larvatus (Wurmb, 1787) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod A-106.008.007.001 
1987 (1) 
 

Yerel adlar: tur.:           Uzun burunlu maymun 
 engl.: Proboscis Monkey 
 esp.: Mono narigudo 
 fr.: Nasique 
 de.: Nasenaffe 
 ital.: Nasica 
 
Bilimsel sinonimler: Cercopithecus larvatus Wurmb, 1781 

Simia nasicus Kerr, 1792 
Nasalis recurvus Vigor & Horsfield, 1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Genel görünüşü: Uzun ve sarkık bir burna sahip, kiremit rengi bir maymun. 
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 73-76 cm, dişide 61-64 cm. Kuyruk: erkekte 66-67 cm, dişide 55-62 

cm. 

Ağırlık: Erkek 14-23,5 kg, dişi 8-11,7 kg. 

Baş: Üstünde başın arka tarafına kadar uzanan koyu kırmızı bir başlık mevcut. 
 Yüz: Kiremit rengi; burun uzamış( yaklaşık 50 mm), erkeklerde uzun ve sarkık, dişilerde de biraz uzamış 

ve yukarı kıvrılmış; bıyıklar erkeklerde arkaya yatık ve soluk kırmızı, dişilerde ise daha sarımsı.  

Eller ve ayaklar: Ten rengine yakın beyaz. 

Kuyruk: Uzun, baş- vücut uzunluğunun dörtte üçünden daha fazla; krem rengi, ucu siyah.  
Kürk: Sırt kürkü kiremit rengi, kollar ve bacaklar grimsi, kalçalar ve kalçaların yukarısı turuncu, karın 

yüzeyi pembeye çalan ten rengi. 
Eşeysel dimorfizm: Erkekler dişilerden çok daha büyük ve dişilere kıyasla çok uzun bir burna sahip (50 mm 

uzunluğunda). 

Jüvenil: Yavrunun yüzü doğduğunda koyu mavidir, yaklaşık üç ay içinde barut rengine döner.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Brunei, Endonezya (Kalimantan), Malezya (Sarawak, Sabah). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Brunei: yaklaşık 250 tür. Sarawak: yaklaşık 1000 tür. Diğer bölgelerde kesin sayılar bilinmiyor 

ancak tür büyük olasılıkla nadir ve bölgesel; öncelikli olarak eti için avlanması nedeniyle tehlike 
altında. 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984’te 8 koleksiyonda N. larvatus olduğunu bildirmiştir. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 75 canlı örnek kaydedilmiştir.  

 
Türiçi varyasyon: N. larvatus larvatus ve N. larvatus orientalis olarak adlandırılan iki alttür tanımlanmıştır (Chasen, 

1940), ancak Groves (1970) onları tek bir tür olarak değerlendirir. 

 

Benzer türler: Yok. 

 
Kaynakça: Bennett, E.L. (1988). Proboscis monkeys and their swamp forests in Sarawak. Oryx 22, 69-74. 

Chasen, F.N. (1940). A Handlist of Malaysian Mammals. Bull. Raffles Mus., 15: 1-209. 
 Groves, C.P. (1970). The forgotten leafeaters and the phylogeny of the Colobinae. ln «Old World 

Monkeys», (eds.) J.R. Napier and P.H. Napier, Pp. 555-587. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Walker, E.P. et. al. (Revised by J.L. Paradiso) (1968). Mammals of the World. 2nd ed. Baltimore. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis aygula (Linné, 1758) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. Kod A-106.008.008.001 
 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Sunda Island Leaf Monkey, Javan Banded Leaf Monkey 
 esp.:  
 fr.:  
 de.: Sunda-Schlankaffe, Mützenlangur 
 ital.: Presbite della Sonda 
 
Bilimsel sinonimler: Simia aygula Linnaeus, 1758 
 Presbytis comata (Desmarest, 1823) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu kül rengi bir langurdur; başın önünde kaşlara yakın bir halka vardır; eller ve ayaklar kısmen 

beyazdır. 
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 430-595 mm, dişide 475-570 mm. Kuyruk: erkekte 560-724 mm, 

dişide 510-720 mm. 

Ağırlık: 3-4 kg: (Harrison, 1964). 
Baş: Siyah; başın önünde kaşlara yakın bir halka mevcut; başın tepesinde uzun kıllardan meydana gelen 

ve başın arkasına kadar uzanan bir tepe var.  

Yüz: Yanaklar siyah; bıyıklar uzun ve arkaya yatık, gözleri kısmen gizliyor. 

Eller ve ayaklar: Kısmen beyaz. 

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun; kuyruğun gövdeye yakın yarısı siyah, karın yüzeyi beyaz.  
Kürk: Üst tarafının genel rengi, kollar ve bacaklar da dahil olmak üzere koyu kül rengi ya da demir rengi; 

kol ve bacakların alt kısımları ve iç tarafı beyaz. 

Eşeysel dimorfizm: Bu konuda bir şey bilinmemektedir. 

Jüvenil: Yavru gümüşi beyazdır, kafasının üstünde ve sırtında siyah işaretler vardır (Harrison. 1964). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Java). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 3 canlı örnek kaydedilmiştir. 

 
Türiçi varyasyon: İki alttür tanımlanmaktadır (Napier and Napier, 1967, and Medway, 1970). 

P. a. aygula: Tanımı için yukarıya bakınız. 
Yayılış: B atı Java. 
P. a. fredericae: Üstü tamamen siyahtır, aşağısı da boğaz ve karın bölgesindeki beyazlık hariç 
siyahtır. Taksonomik düzeyi kuşkuludur (Pocock, 1935). 
Yayılış: Orta Batı Java. 

 

Benzer türler: Presbytis hosei: Beyaz başı be siyah elleriyle ayırt edilir. (Belge A-106.008.008.007). 
 Presbytis melalophos: Beyaz dudakları ve ciddi düzeyde soluk renkte olan gözkapaklarıyla ayırt 

edilir (Belge A-106.008.008.009). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. III. New York. 
 Harrison, J. (1964). An introduction to the mammals of Sabah. Singapore. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln «Old World Monkeys», (eds.) J.R. Napier and 

P.H. Napier, Pp. 513-553. New York. 
 Napier, J.R. and Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primates, New York/London. 
 Pocock, R.I. (1953). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 
 Weitzel, V. and Groves, C.P. (1985). The nomenclature and taxonomy of the colobine monkeys of 

Java. Intn. J. Primat., 6: 399-409. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis cristata (Raffles, 1821) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur Kod A-106.008.008.002 
 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Silvered Leaf Monkey 
 esp.: Langur crestado 
 fr.: Budeng 
 de.: Haubenlangur 
 ital.: Presbite dalla cresta 
 
Bilimsel sinonimler: Simia cristata Raffles, 1821 

Pithecus pyrrhus atrior Pocock, 1928 
Trachypithecus cristatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Tamamen aynı olan vücut rengi küllü kahveden siyahımsı kahveye kadar değişen, siyah yüzlü bir 

langurdur; başın tepesinde bir tepe vardır; yüzde gözlerin çevresinde halkalar yoktur, dudaklar 
beyaz değildir. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 465-650 mm, dişide 420-630 mm. Kuyruk: erkekte 671-838 mm, 
dişide 560-795 mm. 

Ağırlık: 4,55-8,00 kg. 
Baş: Küllü kahveden siyahımsıya kadar değişir, başın tepesinde bir tepe vardır, başın arkasındaki kıllar 

taç bölgesindeki kadar koyu renklidir. 
Yüz: Siyahımsıdır, gözleri çevreleyen beyaz halkalar yoktur; dudaklar mavimsi siyahtır; üst dudakta 

seyrek beyaz kıllar vardır; bıyıklar uzundur, kulakları neredeyse gizler. 

Eller ve ayaklar: Siyahımsı. 

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun; gövdeye yakın bölümü siyah, aşağı kısmı ise daha soluk renkte. 
Kürk: Vücudun üst tarafı küllü kahveden siyahımsıya kadar değişir omuzların ve kolların yukarısındaki 

bazı kılların uçları beyazdır, bu da onlara gümüşi bir parlaklık kazandırır; bazen tamamen siyahtır; 
alt yüzey gridir.  

Eşeysel dimorfizm: Dişilerde kasık bölgesinde, ischial kalozitelerin altında soluk renkte bir parça vardır.  

Jüvenil: Yeni doğan yavru parlak turuncudur, elleri ve ayakları siyahtır ancak tacın üstünde tepesi yoktur. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizim: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir 

Yayılış: Güney Burma, Endonezya, Kamboçya, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland, 
Güney Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bu langur, Malezya’da sayısı 12-21 bireyden oluşan, hatta 51’e kadar çıkabilen topluluklar halinde 

yaşar. Tayland’da topluluk büyüklüğü 9 ile 30 birey arasında değişir. Populasyon yoğunluğuna 
ilişkin herhangi bir şey bildirilmemiştir. 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1983 yılında 6 koleksiyonda 14 P. cristata’nın yavruladığını 
bildirmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den1985’e kadar CITES Tarafları’nca 362 canlı örnek kaydedilmiştir. 

 
Türiçi varyasyon: Sekiz alttür tanımlanmıştır. Bunlar gümüş renginden siyaha kadar değişen vücut renklerinde farklılık 

gösterirler.  

 
Benzer türler: Presbytis melalophos: Her iki dudağın da beyaz olmasıyla ve bacakların iç tarafının ayak bileğine 

kadar beyaz olmasıyla ayrılır (Belge A-106.008.008.009). 
 Trachypithecus obscurus: Koyu kahverengi bir langurdur, gözlerin etrafındaki alan ve dudaklar 

beyazdır, başın arkasındaki kıllar tacın üstündekilerden daha soluk renktedir (Belge A-
106.008.008.010). 

 
Kaynakça: Fooden, J. (1971). Report on Primates collected in western Thailand, January-April, 1967. 

Field'iana Zool., 59 (1): 1-62. 
 Lekagul, B. and McNeely, J.A. (1977). Mammals of Thailand. Bangkok. 
 Medway, L. (1978). The yabani mammals of Malaya (Peninsular Malaysia) and Singapore. 2nd ed. 

Kaula Lumpur. 
 Napier, J.R. and Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primates. London/New York. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Semnopithecus entellus (Dufresne, 1797) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. Kod A-106.008.008.003 
 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Hanuman Langur, Entellus Langur, Common Langur, True Langur 
 esp.: Langur comun, Langur hanuman 
 fr.: Houleman, Entelle 
 de.: Hulman, Hanuman 
 ital.: Entello, Hulman 
 
Bilimsel sinonimler:  Simia entellus Dufresne, 1797 

Presbytis entellus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Gri vücutlu bir langurdur; kaşların arkasında, başın ön tarafındaki bir halkadan yayılan kıllara 

sahiptir; yan bıyıklar beyazımsı ya da gridir, taç da aynı renktedir.  

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 451-787 mm. 

Ağırlık: Erkek 9- 20,9 kg, dişi 5,9-18 kg. 
Baş: Kaşların arkasındaki kıllar başın ön tarafındaki bir halkadan yayılır ve bunlar arkada bir tepe 

oluşturabilir ya da oluşturmayabilir; taç beyazımsıdan grimsi kahverengiye kadar değişir. 
Yüz: Siyah; kaşlar iyi gelişmiş; kulaklar siyah; bıyıklar beyazımsı ya da gri, kulakları gizlemeyecek kadar 

kısa ya da kulakları tamamen gizleyecek kadar uzun olabilir. 

Eller ve ayaklar: Kısmen ya da tamamen siyah. 

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun; soluk toprak renginden grimsi kahverengiye kadar değişen renkte. 
Kürk: Kürk üst tarafta gümüş renginden grimsi kahverengiye kadar değişir, aşağı tarafı daha soluk 

renktedir; kol ve bacakların dış tarafında çeşitli tonlarda siyah bulunur. 

Eşeysel dimorfizm: Erkekler dişilerden daha büyük ve daha ağırdır. 
Jüvenil: Yeni doğan yavru pembedir (Roonwal et. al., 1977). Üç ay içinde yüzdeki ve uzuvlardaki deri siyaha 

döner. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti, (Tibet), Hindistan, Nepal, Pakistan (Roberts, 1977) Sri Lanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Hindistan’da tahmin edilen yabani popülasyon 1980 yılında yaklaşık 320.000 bireydi. Tutsak 

popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1983 yılında 8 koleksiyonda 14 S. entellus 
doğumu bildirmektedir. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 26 canlı örnek kaydedilmiştir. 

 
Türiçi varyasyon: On beş alttür tanımlanmaktadır. Bunlar temel olarak boyut, kürkün ağırlığı, vücut rengi ve kolların, 

bacakların, ellerin ve ayakların rengi bakımından farklılık gösterir. 

 
Benzer türler: Trachypithecus pileatus: Arkaya yatık olan ve bir keçe oluşturan taç kılları ve yanak bıyıklarının 

parlak tonuyla keskin bir karşıtlık gösteren taç rengi ile ayırt edilir (Belge A-106.008.008.012). 
 Presbytis aygula: Baş, yanaklar ve kuyruğun gövdeye yakın kısmının üzerinin siyahımsı olmasıyla 

ayrılır (Belge A-1 06.008.008.001). 

 
Kaynakça: Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1, 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Prater, S.H. (1971). The book of Indian Animals. Bombay. Roberts, T.J. (1977). The Mammals of 

Pakistan. London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 
 Tan, Bangjie (1985). The status of primates in China. Primate Conservation, 5: 63-81. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Trachypithecus françoisi (Pousargues, 1898) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. Kod A-106.008.008.004 
 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: François' Leaf Monkey 
 esp.: Langur de François 
 fr.: Semnopithèque de François François 
 de.: Schlankaffe, Tonkin-Langur 
 ital.: Presbite dei Tonchino 
 
Bilimsel sinonimler: Presbytis françoisi 

Semnopithecus françoisi Posargues, 1898 
Semnopithecus poliocephalus Treuessart, 1911 
Pithecus laotum Thomas, 1921 
Pithecus delacouri Osgood, 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Siyah bir langurdur; tacın üstünde tepe kıllarının varlığıyla, başın arkasındaki iki halkayla ve başın, 

yanakların, boynun yanlarının, kalçanın gerisi ve kalçanın siyahtan ten rengine yakın beyaza kadar 
değişen rengiyle ayırt edilir 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 485-640 mm, dişide 490-600 mm. 

Ağırlık: 9,45 kg. 
Baş: Tacın üstünde tepe kılları ve başın arkasındaki iki halka mevcut; kafanın tamamı ya da bir kısmı 

siyahtan ten rengine yakın beyaza kadar değişir.  
Yüz: Siyah; alın, yanaklar ve boynun yanları siyahtan ten rengine yakın beyaza kadar değişir; beyaz bir 

çizgi kulaktan ağzın köşesine kadar uzanır ve bir diğeri kulağın çevresini sarar. 

Eller ve ayaklar: Genel olarak siyah; leucocephalus’ta bazı kısımlar beyaz.  

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun; siyah renkte leucocephalus’ta ucu beyaz.  
Kürk: Gövde, kollar ve bacaklar siyah; kalçanın gerisi ve kalçalar siyahtan beyaza kadar değişen 

renktedir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişinin kasık bölgesinde beyaz bir alan vardır. 

Jüvenil: Yavruların rengi bilinmemektedir. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 
 

Yayılış: Güneybatı Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Vietnam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bu maymunun tahmin edilen popülasyon büyüklüğü 4000 ile 5000 arasında, leucocephalus için bu 

değer 400 ile 600 arasındadır (Tan Bangjie. 1985). 
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984 yılı içinde 5 koleksiyonda 26 P. françoisi olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 17 canlı örnek kaydedilmiştir.  

 
Türiçi varyasyon: Altı alttür tanımlanmaktadır (Napier, 1985). Ancak, Tan (1985) leucocephalus’un ayrı bir tür olduğu 

görüşündedir.  
 T. f. françoisi: Beyaz, dar bir yanak çizgisi haricinde tamamen parlak siyah.  

Yayılış: Güneybatı Çin, Vietnam 
 T. f. hatinhensis: françoisi’ye benzer ama kulakların arkasındaki beyaz çizgi geniştir ve ensede 

kulak kepçesinin tabanını geçer.  
T. f. delacouri: krem rengi olan kalçanın gerisi ve kalçalar dışında hatinhensis gibidir. 

 Yayılış: Güney Vietnam. 
T. f. laotum: Alın, yanaklar ve boynun yanları beyaz, vücudun geri kalanı siyahtır.  

 T. f. leucocephalus: Vücut siyah, baş, boğaz, ense, omuzlar, kuyruğun uç tarafındaki yarısı ile el ve 
ayakların bazı kısımları beyazdır. 

 Yayılış: Güneybatı Guangxi, Çin. 
T. f. poliocephalus: leucocephalus’a benzer ama kalçanın arkası ve kalçalar kırlaşmıştır; eller, 
ayaklar ve kuyruk siyahtır.  

 Yayılış: Kuzeydoğu Vietnam. 

 
Benzer türler: Presbytis potenziani: Vücudun sırt kısmı siyah, karın kısmı kızıl kahverengidir. (Belge A-

106.008.008.013). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. Il. New York. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln «Old World Monkeys», (eds.) J.R. Napier and P. 

H. Napier, pp. 513-553. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 
 Tan, Bangjie (1985). The status of primates in China. Primate Conservation, 5: 63-81. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis frontata (Müller, 1838) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.008.008.005 
Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: White-fronted Leaf Monkey 
 esp.: Langur de trente blanca 
 fr.: Semnopithèque à front blanc 
 de.: Weissstirn-Schlankaffe 
 ital.: Presbite dalla fronte Bianca 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus frontatus Müller, 1838 

Presbytis nudifrons Elliot, 1909 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu grimsi kahverengi bir langurdur; tacın üstündeki, şakaklardaki ve yanaklardaki kıllar siyahtır; 

kalçaların iç tarafı alt yüzeyinden daha soluk renktedir ama hiçbir zaman beyaz olmaz. 
Ölçümler: Baş vücut uzunluğu: erkekte 480-610 mm, dişide 510-580 mm. Kuyruk: erkekte 650-750 mm, dişide 

660-750 mm. 

Ağırlık: Veri yok. 
Baş: Kaşların 20-30 mm arkasında kıllardan meydana gelen kısa bir orta-bölme ya da bir çift halka 

mevcuttur, başın tepesinde bir tepe ile devam eder, önü arkasından daha yüksektir; tepenin ucu 
siyahımsıdır. 

Yüz: Alnında geniş, kılsız bir alan mevcuttur, bu bazen kısa kıllardan meydana gelen ve ortadan geçen 
düşey bir kıl tepesiyle ikiye bölünür; şakaklar ve yanaklar siyahımsıdır.  

Eller ve ayaklar: Siyah. 
Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzundur; gövdeye yakın bölümü sırtla aynı renktedir, uca yakın kısmı 

ise daha soluk renktedir. 
 Kürk: Sırtın genel rengi grimsi kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir, kol ve bacaklarda 

siyahımsıya döner; vücudun aşağı yüzeyi yukarısından daha soluk renktedir; kalçaların iç tarafı ve 
kolların yukarısı göğüs ve karından ancak biraz daha soluk renktedir, hiçbir zaman beyaz değildir. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 

Jüvenil: Yavru yetişkine benzer. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Doğu Kalimantan), Malezya (Sarawak). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: İki alttür tanımlanmaktadır (bkz. Pocock, 1935). Ancak Napier (1985) frontatus’u monotipik bir tür 

olarak değerlendirmektedir. 
P. f. frontata: Üzeri koyu kahverengi, aşağısı soluk kahverengidir çenenin alt yanlarında beyaz kıl 
yoktur. 
Yayılış: Güneydoğu Kalimantan. 
P. f. nudifrons: Üzeri grimsi kahverengi, aşağısı soluk renkte, çenenin alt yanlarında yanında beyaz 
kıllar var.  
Yayılış: Orta Sarawak. 

 
Benzer türler: Presbytis aygula: Bu tür, alındaki kılsız bölümün olmamasıyla ve kol ve bacakların alt ve iç 

yüzeylerinin beyaz olmasıyla kolayca ayrılabilir (Belge A-106.008.008.001). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. Il. New York. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln «Old World Monkeys», (eds.) J.R. Napier and P. 

H. Napier, pp. 513-553. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Trachypithecus geei (Khajuria, 1956) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.006 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur.  1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Golden Langur 
 esp.: Langur dorado 
 fr.: Semnopithèque dorée, Entelle dorée, Langur doré, Semnopithèque de Gee 
 de.: Goldlangur, Gees Langur 
 ital.: Presbite d'oro 
 
Bilimsel sinonimler: Presbytis geei 

Presbytis pileatus geei Oboussier & Maydell, 1960 
Semnopithecus geei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Yoğun altın sarısından krem rengine kadar değişen renklere sahip bir langurdur; siyah bir yüzü ve 

uzunluğu baş- vücut uzunluğundan fazla olan püsküllü bir kuyruğu vardır.  
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 640-720 mm, dişide 488-610 mm. Kuyruk: erkekte 780-940 mm, 

dişide 710-805 mm. 

Ağırlık: Erkek 10-12 kg, dişi 9.5 kg. 
Baş: Alında iyi gelişmemiş yarım bir halka mevcuttur, arkaya ve yanlara doğru yayılan kıllar vardır; 

şakaklardaki kıllar tacın üstündekilerden daha uzundur; taç, yakınındaki diğer parçalardan daha 
soluk renktedir.  

Yüz: Siyah ve kılsız; bıyıklar kulakları örtecek kadar uzun, krem renginden turuncu kırmızıya kadar 
değişen renklerde.  

Eller ve ayaklar: Krem rengi. 

Kuyruk: Baş - vücut boyundan daha uzun ve özellikle erkeklerde hafif püsküllü. 
 Kürk: Vücudun, kol ve bacakların üstü kış boyunca yoğun altın rengi, yazın krem rengi; bıyıklar, boyun, 

omuzlar ve arka ayaklar daha parlak; karın yüzeyi değişken tonlarda kırmızının karışımı olan soluk 
bir renge sahip. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler, erkeğin biraz daha iri olması ve kuyruğunun dişidekinden daha belirgin olması dışında, az 
ya da çok birbirine benzer.  

Jüvenil: Yeni doğan yavruların beyazdan altuni kırmızıya kadar değişebildiği betimlenmektedir. Altı aylık 
yavrular krem rengidir, boynun yanları açık turuncudur. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Doğu Kalimantan), Malezya (Sarawak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon İki alttür tanımlanmaktadır (bkz Pocock, 1935). Ancak Napier (1985) frontatus’un monotipik bir tür 

olduğu görüşündedir.  
P. f. frontata: Üzeri koyu kahverengi, aşağısı soluk kahverengidir çenenin alt yanlarında beyaz kıl 
yoktur. 
Yayılış: Güneydoğu Kalimantan. 
P. f. nudifrons: Üzeri grimsi kahverengi, aşağısı soluk renkte, çenenin alt yanlarında yanında beyaz 
kıllar var.  
Yayılış: Orta Sarawak. 

 
Benzer türler: Presbytis aygula: Bu tür, alındaki kılsız bölümün olmamasıyla ve kol ve bacakların alt ve iç 

yüzeylerinin beyaz olmasıyla kolayca ayrılabilir (Belge A-106.008.008.001). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. Il. New York. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln «Old World Monkeys», (eds.) J.R. Napier and P. 

H. Napier, pp. 513-553. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 



Takım Primata / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis hosei (Thomas, 1889) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.007 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur.  1987 (1)    
 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Hose's Leaf Monkey 
 esp.: Langur de Hose 
 fr.: Semnopithèque de Hose 
 de.: Hoses Schlankaffe 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus hoseiThomas, 1889 

Semnopithecus everetti Thomas, 1892 
Semnopithecus sabanus Thomas, 1893 
Presbytis canicrus Miller, 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu kül rengi bir langurdur; başında bir kıl tepesi vardır, yanak kılları arkaya doğru yönelmiştir ve 

kulakları gizler; kol ve bacakların iç tarafları beyazdır ancak bu beyazlık el ve ayak bileklerine kadar 
uzanmaz; kuyruğun altı hiç bir zaman beyaz olmaz. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 430-560 mm, dişide 470-550 mm. 

Ağırlık: Veri yok. 

Baş: Başın ön tarafında halka yoktur; tepe noktasında arkaya doğru eğimli siyah bir tepe vardır  
Yüz: Alın, yanaklar, çene ve boyun beyaz; burun, göz kapakları ve üst dudak ten renginde, yüzün geri 

kalanı siyah; yanak kılları uzun, kulakları örtecek şekilde arkaya yönelmiş. 

Eller ve ayaklar: Siyah. 
Kuyruk: Baş ve vücut boyundan çok daha uzun; üzeri kül rengi, aşağısı daha soluk renkte ancak hiç bir 

zaman beyaz değil.  
Kürk: Sırt ile kol ve bacakların dış yüzeyi, el ve ayaklarda siyaha doğru yaklaşan kırlaşmış gri; kol ve 

bacakların alt kısmı ve iç tarafı beyaz ama bu beyazlık el ve ayak bileklerinde devam etmiyor. 

Eşeysel dimorfizm: Ellerin, yanakların ve boynun yanlarının beyazlığı dişilerde erkeklerden daha fazladır. 

Jüvenil: Herhangi bir bilgi yoktur. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Doğu Kalimantan), Malezya (Sarawak ve Sabah). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: Chasen (1940) ve Napier (1967) hosei’nin Presbytis aygula’nın alttürü olduğu görüşündedir. Ama 

Pocock (1935), Medway (1970) ve Honacki ve ark. (1982) onun tür düzeyinde olduğu sonucuna 
varmıştır. Medway, bunun altında bulunan üç alttürden söz eder. 
P. h. hosei: Özellikler yukarıda anlatıldığı gibidir. 
Yayılış: Kuzeybatı Sarawak. 
P. h. sabanus: Başın üstünde beyaz yok, yanakalr ve çene siyah. 

 Yayılış: Kuzeydoğu Sabah. 

 P. h. canicrus: Taç ve ense kahverengimsi; kollar ve bacaklar gri.  

 Yayılış: Kuzey orta Kalimantan. 

 
Benzer türler: Presbytis aygula: Vücut gridir, başın üstünde beyaz yoktur; eller ve ayaklar beyazdır. (Belge A-

106.008.008.001). 
 Presbytis thomasi: Yanak kılları arkaya yönelmez; kulaklar görünür; kol ve bacakların iç tarafı el ve 

ayak bileklerine kadar beyazdır; kuyruk üzeri gri ve aşağısı beyaz olmak üzere iki renklidir. (Belge 
A-106.008.008.016). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. III. New York. 
 Honacki, J.H., Kinman, K.E. and Koeppl, J.W. (1982). Mammal species of the World. Kansas. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln «Cid World Monkeys», (eds.) J.R. Napier and 

P.H. Napier, pp. 513-553. New York. 
 Napier, J.R. and Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primates. London/New York. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Trachypithecus johnii (Fischer, 1829) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.008 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur.  1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Nilgiri Langur, John's Langur 
 esp.: Langur de Nilgiri 
 fr.: Semnopithèque des Nilgiris. Langur du Nilgiri 
 de.: Nilgiri-Langur 
 ital.: Presbite dei Nilgiri 
 
Bilimsel sinonimler: Presbytis johnii 

Cercopithecus johnii Fischer, 1829 
Kasi johnii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikleri: 
Ergin: 
Genel görünüm: Parlak siyah bir langur; başı sarımsı kahverengi, kalçanın arkası ve kuyruğun bazali kırlaşmış; 

kuyruk, baş- vücut boyundan uzun. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 508-700 mm, dişide 550-600 mm. 

Ağırlık: Erkek 9,1-13,2 kg, dişi 10,9-11,3 kg. 
Baş: Taç kılları uzun, sarımsı kahverengiden ten rengine kadar değişir ancak bir sarmal ya da tepe 

oluşturmaz. 

Yüz: Siyah; bıyıklar kahverengi, taç neredeyse aynı renk ancak çene ve boğaz daha koyu renkte. 

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun; siyah renkte, bazalinde kırlaşmış. 
Kürk: Vücut, kollar, bacaklar ve kuyruk parlak siyah, hem üstte hem aşağıda eklem yerlerinde, kuyruğun 

bazalinde ve kalçaların yukarı tarafında kırlaşmış.  

Eşeysel dimorfizm: Dişilerin ischial kalozitelerinin aşağısında beyaz bir kasık parçası mevcut.  
Jüvenil: Doğum ağırlığı: 0,5 kg. Yeni doğan yavrunun derisi soluk pembedir, kızıl kahve kıllarla seyrek 

biçimde kaplıdır.  



 
 

2 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Güney Hindistan, (batı Ghats, Coorg’un güneyi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Nilgiri’de 33 toplulukta yaklaşık 212 langur (Poirier, 1970), Palni Hills’de 1250-500 langur 

bildirilmiştir (Oates, 1978). 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı’na göre 1984’te 4 koleksiyonda 9 A. johnii vardır.  

 
Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yoktur. 

 

Türiçi varyasyon: Yok. 

 
Benzer türler: Trachypithecus senex: bütün vücudunun küllü kahveden siyahımsı kahverengiye kadar değişebilen 

tek renkte olması, taç bölgesinin omuzlar ve sırttan daha soluk renkte olması ve beyaz bıyıklarıyla 
ayırt edilir (Belge A-106.008.008.015). 

 
            Kaynakça: Oates, J.P. (1978). The status of the South Indian Black Leaf Monkey. (P. johnii) in the Palni Hills. 

J. Bombay nat. Hist. Soc., 75: 1-12. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Poirier, F.E. (1970). The Nilgiri Langur (Presbytis johnii) of South India. ln «Primate Behaviour: 

developments in field and laboratory research». 1. (ed.). L.A. Rosenblum, Pp. 251-383. New York. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. Tikader, B.K. (1983). 

Threatened Animais of India, Calcutta. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis melalophos (Raffles, 1821) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.009 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Banded Leaf Monkey 
 esp.: Langur de cresta 
 fr.: Semnopithèque melalophe 
 de.: Roter Schlankaffe 
 ital.: Presbite rossa 
 
Bilimsel sinonimler: Simia melalophos Raffles, 1821 Semnopithecus siamensis Müller & Schlegel, 1841 

Presbytis femoralis Martin, 1838 Presbytis robinsoni Thomas, 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Tepeli bir langurdur; her iki dudak da beyazdır; arka ayakların dış yüzeyi sırt kadar koyu renktedir    

(en azından dizden kalçaya kadar koyu renk bir çizgi vardır), iç kısımları ise ayak bileğine kadar 
beyazdır. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 423-565 mm, dişide 420-555 mm. Kuyruk: erkekte 618-824 mm, 
dişide 636-820 mm. 

Ağırlık: Erkek 7,03 kg, dişi 6,46 kg. 

Kafa: Taç kılları ortadan geçen siyahımsı kahverengi bir tepe meydana getirir; kaş kılları dik ve siyahtır.  

Yüz: Siyahımsı; iki dudak da beyaz; gözkapakları dikkat çekici miktarda soluk renkli. 

Eller ve ayaklar: Kahverengimsi siyah. 

Kuyruk: Baş - vücut boyundan uzun; sırt ile aynı renkte ancak uç tarafı daha koyu renk.  
Kürk: Sırt kürkü siyaha yakın kahverengi ya da gri; alt kısımlar kahverengiden sarımsı beyaza değişen, 

daha açık, renkte; bacakların dış tarafı sırt kadar koyu, bazen kalçanın üstünde dizden başlayan 
koyu bir çizgi bulunur; kalçaların iç tarafı sıklıkla, ayak bileğine kadar uzanan dar bir çizgiye sahip 
ve belirgin bir beyazlıkta. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 
Jüvenil: Yeni doğan yavru beyazdır, taçtan kuyruğun ucuna kadar devam eden koyu renk bir çizgiye 

sahiptir; eller ve ayaklar koyu renklidir.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Güney Burma, Endonezya, Batı Malezya, Singapur, Güney Tayland. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Malaya’da bu langur 10-20 bireyden oluşan topluluklar halinde yaşar, popülasyon yoğunluğu 

kilometre kare başına 1,4-6 topluluktur. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 9 canlı örnek kaydedildi. 

 
Türiçi varyasyon: On yedi alttür tanımlanır (Napier, 1985). Bunlar temel olarak vücut rengi bakımından farklılık 

gösterir. 

 
Benzer türler: Trachypithecusw obscurus: Koyu kahverengi bir langurdur, gözlerin etrafındaki deri beyazdır, 

bacakların iç tarafı sırt kadar koyu renklidir ancak dış tarafı daha koyudur (Belge A-
106.008.008.010). 

 
Kaynakça: Fooden, J. (1976). Primates obtained in Peninsular Thailand June-July 1973, with notes on the 

distribution of continental southeast Asian leaf-monkeys (Presbytis). Primates, 17 (1): 95-118. 
 Lekagul, B. and McNeely, J.A. (1977). Mammals of Thailand. Bangkok. 
 Marsh, C.W. and Wilson, W.L. (1981). A survey of primates in Peninsular Malaysian forests. 

Cambridge. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part. III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Trachypithecus obscurus (Reid, 1837) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
  
Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.010 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Dusky Leaf Monkey, Spectacled Leaf Monkey 
 esp.: Langur obscuro 
 fr.: Semnopithèque obscure 
 de.: Brillen-Schlankaffee, Rauchgrauer Blatteraffe 
 ital.: Presbite dagli occhiali 
 
Bilimsel sinonimler:  Presbytis obscura 

Semnopithecus obscurus Reid, 1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu kahverengi bir langur; hem dudakları hem de gözlerinin etrafındaki alan beyaz; başın 

arkasındaki kıllar gümüş rengi ve bacakların iç kısmı sırt kadar koyu renkte ancak dış tarafı daha 
soluk renkli. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 420-675 mm, dişide 425-595 mm. Kuyruk: erkekte 570-790 mm, 
dişide 635-813 mm. 

Ağırlık: Erkek 6,1-9.0 kg, dişi 5,0-8,6 kg. 
Baş: Taç kılları kısa, arkaya doğru yatık ve başın tepesinde bir tepe oluşturmuyorlar; başın arkasındaki 

kıllar gümüş rengi, başın geri kalanından daha soluk renkte. 
Yüz: Koyu gri; hem dudaklar hem de gözlerinin etrafındaki alan beyaz (tam bir halka olabilir ya da 

olmayabilir); bıyıklar uzun, kulakları kısmen örtüyor. 

Eller ve ayaklar: Genellikle siyahımsı. 

Kuyruk: Baş - vücut boyundan uzun ve sırttan çok daha soluk renkte. 
Kürk: Vücudun sırt yüzeyi kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir, kolların yukarısının dış kısmı, 

kalçalar ve bacaklar sırttan daha soluk renktedir; alt kısımlar kahverengiden soluk griye kadar 
değişir; bacakların iç kısmı sırt kadar koyu renktedir. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 

Jüvenil: Yeni doğan yavru parlak altın sarısı ya da kırmızıya çalan ten rengidir, yüzü pembedir.  



 
 

2 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Güney Burma, Batı Malezya, (Malay Yarımadası), Güney Tayland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Malay’da langurlar 6-20 bireyden oluşan topluluklarda bulunur; popülasyon yoğunluğu kilometre 

kare başına 0.3- 3.8 topluluktur. 
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1983 yılı içinde 8 koleksiyonda 8 T. obscurus’un 

yavruladığını kaydetti.  

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 12 canlı örnek kaydedildi. 

 
Türiçi varyasyon: Yedi alttür tanımlanmıştır (Napier and Napier, 1967). Bunlar vücut, kuyruk, kol ve bacakların 

renginde görülen çok küçük varyasyonlarla ayrım gösterir.  

 
Benzer türler: Trachypithecus phayrei: Koyu kül rengi bir langurdur, başının arkası, uçları haricinde arka bacakları 

ve kuyruğu sırtıyla aynı renktedir (Belge A-106.008.008.011). 

 
Kaynakça: Lekagul, B. and McNeely, J.A. (1977). Mammals of Thailand. Bangkok. 
 Marsh, C.W. and Wilson, W.L. (1981). A survey of primates in Peninsular Malaysian forests. 

Cambridge. 
 Napier, J.R. and Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primates. London/New York. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia, Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 
 Southwick, C.H. and Cadigan, F.C. Jr. (1972). Population studies of Malaysian Primates. Primates, 

13: 1-18. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Trachypithecus phayrei (Blyth, 1847) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.011 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur 1987 (1)   

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Phayre's Leaf Monkey 
 esp.:  
 fr.: Semnopithèque de Phayre 
 de.: Phayres Schlankaffe 
 ital.: Presbite di Phayre 
 
Bilimsel sinonimler:  Presbytis crepuscula Elliot, 1909 

Pithecus shanicus Wroughton, 1917 
Presbytis phayrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu küllü kahverengi bir langurdur; dudakları ve gözlerinin etrafındaki alan beyazdır; taç, uçları 

hariç arka ayaklar ve kuyruk sırtla aynı renktedir. 
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 420-600 mm, dişide 442-570 mm. Kuyruk: erkekte 648-858 mm, 

dişide 720- 795 mm. 

Ağırlık: Erkek 5,6-9,0 kg, dişi 5,6-7,5 kg. 
Baş: Taç kılları uzamıştır, başın tepesinde bir tepe meydana getirebilir veya getirmeyebilirler; kaş kılları 

dik ve siyahtır; başın arkasındaki kıllar başın geri kalanından daha soluk renkte değildir. 

Yüz: Siyahımsı, gözlerin etrafındaki alan ve dudaklar beyaz; bıyıklar kulakları örtecek kadar uzun.  

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun ve ucunda koyu renkli kıllardan meydana gelmiş bir püskül var. 
Kürk: Üzeri koyu küllü kahve, uçları daha koyu renkte; omuzlar ve kolların yukarısında gümüşi bir ışıltı 

var; karın yüzeyi gümüş rengi ya da beyaz; arka ayakların iç tarafı, uçlar haricinde sırt ile aynı 
renkte. 

Eşeysel dimorfizm: Dişilerde ischial kalozitenin altında soluk renkli bir kasık parçası var. 

Jüvenil: Yavrular saman rengindedir ancak kısa sürede erişkin rengine sahip olurlar.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Bangladeş, Burma, Çin Halk Cumhuriyeti (Yunnan), Doğu Hindistan, Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, Tayland, Kuzey Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Hindistan’da yaklaşık 400, batı Tayland’da 144 birey kaydedildi.  

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yok. 

 

Türiçi varyasyon: Dört alttür tanımlanır. Bunlardan T. p. ruhei’nin konumu kuşkuludur.  
 T. p. crepusculus: Vücudun sırt (dorsal) yüzeyi soluk renkli (gümüş renginden kahverengiye kadar 

değişir), soluk gri renkteki karın bölgesi ile nadiren karşıtlık gösterir.  
 Yayılış: Burma, Çin, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Tayland, Vietnam. 

T. p. phayrei: Sırt (dorsal) yüzeyi koyu renkli, karın yüzeyi ten rengidir.  
 Yayılış: Bangladeş Doğu Hindistan, Kuzey Burma. 

T. p. shanicus: Başın tepesinde kılları ikiye ayıran küçük bir halka vardır.  
 Yayılış: Kuzey Burma, Irrawadi Nehri’nin doğusu. 

T. p. ruhei: Yayılış: Güney Tayland. 
 
Benzer türler: Trachypithecus obscurus: Başın üst tarafındaki kıllar başın geri kalanından daha soluk renktedir, 

arka ayakların dış tarafı ve kuyruk sırttan daha soluk renktedir; vücudun karın yüzeyi koyu 
kahverengidir. (Belge A-106.008.008.010). 

 Presbytis melalophos: Arka ayakların dış tarafı, özellikle de kalçalar sırt kadar koyu renktedir ama iç 
tarafı ayak bileğine kadar beyazdır (bkz. Belge A-106.008.008.009). 

 
           Kaynakça: Agrawal, V.C. and Bhattacharya, T.P. (1975). Highlights of a collection of mammals from Tripura. 

Newsl. zool. Surv. India, 1 (3): 41-42. 
 Fooden, J. (1976). Primates obtained in Peninsular Thailand June-July 1973, with notes on the 

distribution of continental Southeast Asian Leaf-monkeys (Presbytis). Primates, 17(1): 95-118. 
 Mukherjee, R.P. (1982). Phayre's Leaf Monkey (Presbytis phayrei Blyth, 1847) of Tripura, J. 

Bombay nat. Hist. Soc., 79: 47-56. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Trachypithecus pileatus (Blyth, 1843) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.012 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Capped Langur, Capped Monkey, Bonneted Langur 
 esp.: Langur de Capa, Langur capuchino 
 fr.: Entelle pileuse, Langur à capuchon 
 de.: Schopflangur, Kappenlangur 
 ital.: Presbite da! Ciuffo 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus pileatus Blyth, 1843 

Presbytis pileata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: İri bir langurdur; taç, yan bıyıkların parlak tonu ile keskin bir karşıtlık içinde olan, koyu renkli bir kıl 

keçesiyle kaplıdır.  
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 533-710 mm, dişide 490-670 mm. Kuyruk: erkekte 859-1040 mm, 

dişide 750-955 mm. 

Ağırlık: Erkek 11,5-14 kg, dişi 9,5-11,3 kg. 
Baş: Taç, dik kıllardan meydana gelen kalın bir keçeyle kaplıdır, rengi griden koyu kahverengiye kadar 

değişir, tacın üstünde kıllardan oluşan sarmal yoktur. 
Yüz: Siyah, kulakları kısmen örter ve soluk kızılımsı sarıdan altın sarısına, bazen griye kadar değişen 

renklerdedir. 

Eller ve ayaklar: Koyu kahverengiden siyahımsı kahverengine, bazen ten rengine kadar değişir. 

Kuyruk: Baş - vücut boyundan daha uzundur ve uca yakın taraftaki üçte ikilik bölümü siyahımsıdır.  
Kürk: Sırt (dorsal) yüzeyi, kol ve bacakların dış tarafı ile kuyruğun gövdeye yakın yarısı griden siyahımsı 

griye kadar değişir; yanakları boynun yanları ve karın bölgesi soluk kızılımsı sarıdan altuni 
kırmızıya, bazen griye, kadar değişir.  

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 

Jüvenil: Yeni doğan yavrunun vücudu krem rengi, yüzü, kulakları, avuç içleri ve ayak tabanları pembedir.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Bangladeş, Kuzeydoğu Hindistan, Kuzey Burma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: 1976’da Assam’daki Manas Barınağı’nda 58 langur kaydedilmiştir. Ama genel olarak popülasyonu 

yerel ve hassastır.  

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yok.  

 
Türiçi varyasyon: Renk detaylarında farklılık gösteren, tanımlanmış beş alttür vardır. 

P. p. brahma: Sırt ve karın yüzeyinin tonunda keskin bir karşıtlık yoktur.  
Yayılış: Hindistan (Kuzey Assam). 

 P. p. durga: Taç siyahımsı gri; yanaklar, boğaz ve vücudun karın yüzeyi altuni turuncu.  
Yayılış: Hindistan (Assam, Tripura, Nagaland), Bangladeş, Kuzey Burma. 

 P. p. pileata: Taç koyu kahverengi, yanaklar, boğaz ve karın yüzeyi soluk ten rengi 

 Yayılış: Hindistan (Meghâlâya, Nagaland). 

 P. p. shortridgei: Bıyıkların gri tonu taç kıllarıyla daha az miktarda karşıtlık gösterir.  

 Yayılış: Kuzey Burma (Chindwin Nehri’nin doğusu). 
 P. p. tenebricus: Baş siyahımsı, sırt koyu renkli. 

Yayılış: Hindistan (Kuzey Kamrup). 

 
Benzer türler: Trachypithecus geei: Altın ya da krem rengi olan vücudu, alında çok belirgin olmayan halkası ve taç 

kıllarıyla anı renkte ya da biraz daha parlak olan bıyıklarıyla ayırt edilir (Belge A-106.008.008.006). 

 
Kaynakça: Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. Tikader, B.K. (1983). 

Threatened Animais of India. Calcutta. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Presbytis potenziani (Bonaparte, 1856) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.013 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur.  1987 (1)  

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Mentawi Leaf Monkey, Long-tailed Langur 
 esp.: Langur de Mentawi, Langur colilargo 
 fr.: Semnopithèque de Mentawi 
 de.: Mentawi-Schlankaffe 
 ital.: Presbite di Mentawi 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus potenziani Bonaparte, 1856 

Trachypithecus potenziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Siyah bir langurdur, vücudun sırt yüzeyi siyah, karın yüzeyi ise kırmızımsı siyahtır; yanaklar, çene 

ve boğaz beyazdır. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 435-540 mm, dişide 485-510 mm. 

Ağırlık: Veri yok. 
Baş: Kaşlardan geriye doğru kıvrılan kıllar başın tepesinde küçük bir tepe meydana getirir; başın tepesi, 

beyaz dar alın bandı haricinde siyahtır. 

Yüz: Siyah; yanaklar, çene, boğaz ve boynun kenarları beyaz.  

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Ucunda bulunan birkaç tane beyaz kıl haricinde siyah; baş- vücut boyundan daha uzun.  

Kürk: Ense, omuzlar, sırt, kollar ve bacakların genel rengi siyah, vücudun karın yüzeyi kızıl kahvedir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişinin ischial kalozitelerinin altında beyaz bir kasık parçası vardır.  

Jüvenil: Yavru altın sarısıdır. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Mentawi Adaları). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Siberut Adası’nda yaklaşık 46.000 langur olduğu tahmin edilmiştir (Tenaza & Mitchell, 1985). 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticaret yok. 

 
Türiçi varyasyon: İki alttür tanımlanmaktadır (Napier, 1985). 

P. p. potenziani: Sırt kürkünün kıllarının taban kısmı karın yüzeyi gibi kızıl kahve. 

 Yayılış: Sipora ve Güney Pagi Adaları. 
 P. p. siberu: Sırt kürkünün kıllarının taban kısmı donuk kahverengi ya da koyu gri; karın yüzeyi 

daha siyah, kızıllık daha az.  

 Yayılış: Siberut Adası. 

 

Benzer türler: Trachypithecus françoisi: Vücudun sırt ve karın yüzeyleri siyah (Belge A-106.008.008.004). 

 
Kaynakça: Chasen, F.N. (1940). A Handlist of Malaysian Mammals. Bull. Raffles Mus., 15: 1-209. 
 Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. III. New York. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln 'CId World Monkeys', (eds.) J.R. Napier and 

P.H. Napier, pp. 513-533. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 
 Tenaza, R. and Mitchell, A. (1985). Summary of Primate Conservation problems in the Mentawi 

Islands, Indonesia. Primate Conservation, No. 6: 36-37. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis rubicunda (Müller, 1838) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.014 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Maroon Leaf Monkey 
 esp.: Langur rubicundo 
 fr.: Semnopithèque rubiconde 
 de.: Maronen-Schlankaffe 
 ital.: Presbite marrane 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus rubicundus Müller, 1838 

Presbytis carimatae Miller, 1906 
Presbytis ignita Dollman, 1909 
Pygatrix rubicunda Lyon, 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Kızıl kahve bir langurdur; vücudunun alt yüzeyi soluk kırmızımsı renktedir ve başın ön tarafındaki 

halka kaşların 20 mm arkasındadır. 
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 500-550 mm, dişide 480-530 mm. Kuyruk: erkekte 610-740 mm, 

dişide 690-780 mm. 

Ağırlık: 3-4 kg. (Harrison, 1964). 
Baş: Başın ön tarafında, kaşların 20 mm arkasında bir halka mevcuttur, dolayısıyla başın ön tarafındaki 

kâküller uzundur. Bunları, başın arkasından öne doğru çıkan kıllarla desteklenmiş çikolata kahve 
renkli bir tepe takip eder. 

Yüz: Mavimsi siyah, dudaklar donuk ten renginde. 

Eller ve ayaklar: Genel olarak siyah, bazen hafif koyulaşır. 

Kuyruk: Baş vücut boyundan uzun; kestane rengi, bu renk uçta koyulaşıyor.  
Kürk: Sırt kürkü kestane kızılından kızıl kahveye kadar değişir, kol ve bacakların iç kısmı da dahil olmak 

üzere karın kısmı soluk kırmızımsıdır. 

Eşeysel dimorfizm: Veri yok.  
Jüvenil: Yeni doğan yavru kırmızı (Harrison, 1964) ya da beyazdır ve erken yaşta kırmızıya döner (Pocock, 

1935). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Kalimantan), Malezya (Sarawak, Sabah). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yok. 

 

Türiçi varyasyon: Temelde vücut renginin parlaklığına dayanılarak beş alttür tanımlanmaktadır (Napier, 1985). 
 P. r. rubicunda: Koyu kestane rengidir, ellere ve ayaklara siyahımsı bir renk yayılmıştır.  

Yayılış: Güneydoğu Kalimantan. 
P. r. rubidus: Parlak kırmızı, sırtta uçları siyah renkte olan uzun kıllar ve parmakların üstünde kısa 
siyah kıllar var. 
Yayılış: Güneybatı Kalimantan. 

 P. r. ignitus: rubidus’a benzer ama el ve ayaklarda yaygın olan siyah renk ortadan kalkmıştır.  
Yayılış: Kuzey Sarawak. 

 P. r. carimatae: Yayılış: Karimata Adası, Güneybatı Borneo. 
P. r. chryseus: Yayılış: Sabah. 

 
Benzer türler: Presbytis aygula: Kaşlara yakın olan, başın ön tarafındaki halkası ve gözlerin üzerinden sarkan 

kâküllerin kısa olması ile ayırt edilir; vücut başla birlikte demir rengidir; yanaklar be kuyruğun 
gövdeye yakın olan kısmı siyah, alt tarafı beyazdır (Belge A-106.008.008.001). 

   

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. III. New York. 
 Harrison, J. (1964). An introduction to the mammals of Sabah. Singapore. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln 'Old World Monkeys', (eds.) J.R. Napier and 

P.H. Napier, pp. 513-533. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Trachypithecus senex (Erxleben, 1777) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.015 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Purple-faced Langur 
 esp.: Langur de cara roja 
 fr.: Semnopithèque blanchâtre 
 de.: Weissbart-Langur 
 ital.: Presbite dalla barba bianca 
 
Bilimsel sinonimler: Cercopithecus senex Erxleben, 1777 

Pithecus vetulus Erxleben, 1777 
Semnopithecus nestor Bennett, 1833 
Kasi senex 
Presbytis senex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Morumsu siyah yüzlü bir langurdur, vücut ile kol ve bacakların rengi kahverengiden siyahımsı 

kahverengiye kadar değişir; taç ve ense omuzlardan ve sırttan daha soluk renktedir; bıyıklar beyaz, 
sakral bölge gümüş rengidir ve kuyruğun uç kısmı gövdeye yakın kısmından daha soluk renktedir. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 490-670 mm, dişide 484-590 mm. Kuyruk: erkekte 618-885 mm, 
dişide 604-820 mm. 

Ağırlık: Erkek 5,6-9,7 kg, dişi 3,8-9,3 kg. 
Baş: Taç ve ense kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir, omuzlardan ve sırttan daha soluk 

renktedir; tacın üstünde kıllardan meydana gelen bir halka ya da tepe yoktur.  
Yüz: Morumsu siyah; bıyıkların tabanı beyaz, uçları bazen daha soluk renktedir ve rengi taç rengiyle 

karşıtlık gösterir, ortalama uzunluktadır, kulakların alt yarısını örter; boğaz ve çene beyazımsıdır. 

Eller ve ayaklar: Koyu kahverengiden siyahımsıya kadar değişir. 
Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzundur; gövdeye yakın bölümü neredeyse sırt kadar koyudur ama uca 

yakın kısmı daha soluk renktedir. 
Kürk: Vücut, kol ve bacaklar kahverengiden siyahımsı kahverengine kadar değişir; skral bölge gümüş 

rengidir, kollardan daha soluk renktedir; karın yüzeyi neredeyse sırt kadar koyu renktedir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişilerde ischial kalozitelerin aşağısında bir kasık parçası vardır.  
Jüvenil: Yeni doğan yavru gri ya da gümüş rengidir; tacı ya da kalça arkası parçası yoktur, ikincisi dört ay 

içinde gelişir; bıyıklar beyazdır.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Sri Lanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: 3-15 bireyden oluşan topluluklar halinde yaşar; 1968-69 yılları içinde monticola ve senex’in Orta ve 

Kuzey-Orta Sri-Lanka eyaletindeki popülasyon yoğunluğu kilometre kare başına 116 ve 327 
topluluktur. 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1983 yılında 2 P. senex’in yavruladığını bildirdi.  

Ticareti: 1975’ten1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: Dört alttür tanımlanır (Pocock. 1939). Bunlar taç, kollar, bacaklar ve kuyrukta çok küçük 

varyasyonlar gösterir.  
 P.s. senex: Orta, Doğu ve Kuzeydoğu Eyaleti. 

P.s. nestor: Batı Eyaleti’nin aşağı bölgesi. 
P.s. monticola: Sri Lanka’nın dağlık alanları. 
P.s. velulus: Province.Batı ve Güneybatı Eyaleti. 

 
Benzer türler: Trachypithecus johnii: Parlak siyah renkte bir langurdur; başı ve yan bıyıkları sarımsı kahverengidir; 

kalçanın arkası ve kuyruğun bazali kırlaşmıştır (Belge A-106.008.008.008). 

 
Kaynakça: Hill, W.C.O. (1934). A monograph on the Purple-faced Leaf Monkeys (Pithecus vetulus). Ceylon 

Jour. Sci. (B), 19: 23-88. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamily Colobinae. London. 
 Philipps, W.W.A. (1935). Manual of the Mammals of Ceylon. London. 
 Pocock, R.I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. Vol. 1. 

Primates and Carnivora (in part). London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primates of South Asia. London. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK II 
 

Presbytis thomasi (Collett, 1893) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Presbytis cinsine ait veri belgelerinin basımına  Kod A-106.008.008.016 
Danimarka Hükümeti sponsor olmuştur. 1987 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Thomas' Leaf Monkey 
 esp.: Langur de Thomas 
 fr.: Semnopithèque de Thomas 
 de.: Thomas' Schlankaffe 
 ital.: Presbite di Thomas 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus thomasi Collett, 1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Koyu duman rengi bir langurdur; başın ön tarafındaki halkadan yoksundur ancak başın tepesinde 

kıllardan meydana gelen kalın bir tepe mevcuttur; yanak kılları kısadır, göz ve kulak arasında bir 
tepe oluştururlar, kulakları açıkta bırakırlar, kol ve bacakların iç tarafı el ve ayak bileklerine kadar 
beyazdır. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 500-510 mm, dişide 500-520 mm. Kuyruk: erkekte 660-730 mm, 
dişide 660-760 mm. 

Ağırlık: Veri yok. 
Baş: Başın tepesinde, alından çıkıp arkaya doğru yönelen ve enseden çıkıp öne doğru yönelen kıllardan 

oluşan kalın bir tepe vardır; başın ön tarafında halka yoktur; beyaz renkli alında, ortadan ve 
yanlardan geçip tepenin siyah ucuna kadar devam eden siyah çizgiler vardır. 

Yüz: Yanak kılları kulakların ve gözlerin arasında bir tepe oluşturarak kulakları ortada bırakır; yanaklar, 
çene ve ensenin yanları beyazdır ama üst çeneden kulağa kadar çıkan siyah bir çizgi vardır. 

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Baş - vücut boyundan daha uzundur; üzeri koyu duman rengi, aşağısı beyazdır.  
Kürk: Sırt ile kol ve bacakların dış tarafının genel rengi koyu duman rengidir; karın yüzeyi ile kol ve 

bacakların iç tarafı el ve ayak bileklerine kadar beyazdır  

Eşeysel dimorfizm: Veri yok. 

Jüvenil: Veri yok. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Sumatra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: Üç alttür tanımlanmaktadır (Napier, 1985).  

P. t. thomasi: Vücut gri renktedir; başın üzerinde üç belirgin siyah çizgi vardır; kol ve bacakların iç 
tarafı siyahtır. Yayılış: Kuzeydoğu Sumatra. 
P. t. margae: Vücut koyu kahverengidir; başın üzerindeki çizgiler daha az belirgindir; kol ve 
bacakların iç tarafı krem rengidir. 

 Yayılış: Kuzeydoğu Sumatra. 
P. t. nubila: thomasi’den daha koyu renktedir ve barut rengine daha yakındır; kürkü daha uzun ve 
kalındır.  
Yayılış: Kuzey Sumatra. 

 
Benzer türler: Presbytis hosei: Kol ve bacakların iç yüzeyindeki beyaz renk el ve ayak bileklerine kadar devam 

etmez ve kuyruk hiçbir zaman iki renkli olmaz, alt yüzeyi üstünden biraz daha soluk renktedir. 
(Belge A-106.008.008.007). 

 Presbytis aygula: Vücudun geneli demir rengidir; baş ve yanaklar siyah, eller ve ayaklar kısmen 
beyazdır; başın ön tarafında bir halka mevcuttur. (Belge A-106.008.008.001). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primates. Vol. III. New York. 
 Honacki, J.H., Kinman, K.E. & Koeppl, J.W. (1982). Mammal species of the world. Kansas. 
 Medway, L. (1970). The monkeys of Sundaland. ln 'Cid World Monkeys', (eds.) J.R. Napier and 

P.H. Napier, pp. 513-553. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primates in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subfamlly Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Pygathrix nemaeus (Linné, 1771) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.008.010.001 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Douc Langur 
 esp.: Mono Pigatrix, Langur douc 
 fr.: Rhinopithèque douc, Douc 
 de.: Kleideraffe 
 ital.: Langur duca 
 
Bilimsel sinonimler: Simia nemaeus Linnaeus, 1771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Büyük bir lemurdur; göğsün yukarı kısmında yarım daire şeklinde, hatları siyah olan kestane rengi 

geniş bir bant vardır, uzun beyaz bir kuyruğa sahiptir. 
Ölçümler: Baş - vücut boyu: erkekte 550-630 mm, dişide 597 mm. Kuyruk: erkekte 600-735 mm, dişide 597 

mm. 

Ağırlık: 7-10 kg. 
Baş: Taç kılları arkaya yatıktır, tacın üstünde tepe yoktur; alın parlak kestane rengi, hatları siyahtır, geri 

kalanı ise demir rengidir. 

Yüz: Parlak sarı; yanaklar, çene ve boğaz beyaz. 

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Beyaz; baş - vücut boyuna eşit ya da ondan daha uzun.  
Kürk: Sırt yüzeyi alacalı gri renkte; kolların yukarısı sırtla aynı renkte, kollar beyaz (nigripes’te gri) kalçalar 

siyah, bacakların aşağısı ve diz kestane rengi (nigripes’te siyah); kalçanın arkası ve anüs bölgesi 
beyaz; karın yüzeyi beyaz benekler taşıyan sarımsı kahverengi; yarım daire şeklinde, hatları siyah 
olan kestane rengi geniş bir bant mevcut. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 
Jüvenil: Çoğunlukla beyaz yüz siyah, her bir gözün aşağısında soluk renkli bir çizgi var; taç bölgesindeki ve 

ensedeki kılların ucu kırmızı; sırtın ortasından dize kadar inen bant siyahımsı, bacakların aşağısı 
kırmızımsıdır.  
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 
 

Yayılış: Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam ve Hainan Adası. Ancak Groves (1970) Hainan’daki 
varlıklarına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığından söz eder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. 

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984’te 5 koleksiyonda 37 P. nemaeus bildirmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 19852e kadar CITES Tarafları’nca 4 canlı örnek kaydedilmiştir.  

 
Türiçi varyasyon: İki alttür tanımlanmaktadır (Napier, 1985). 

P. n. nemaeus: Yüz soluk renkli; kolların dış tarafı beyaz; kalçalar siyah ve bacakların aşağısı 
kestane rengi. . 
Yayılış: Laos ve Vietnam. 
P. n. nigripes: Yüz siyah; kolların dışı, yukarısı gibi gri; bacağın tümü siyah.  

 Yayılış: Güney Vietnam. 

 
Benzer türler: Pygathrix roxellanae bieti: Yukarı kalkık burnu, baş - vücut boyundan daha kısa olan sarımsı gri 

kuyruğu ve göğüs bölgesinde kestane rengi bandın olmamasıyla ayırt edilir (Belge A-
106.008.011.003). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primata. Vol. III. New York. 
 Groves, C.P. (1970). The forgotten leaf-eaters and the phylogeny of the Colobinae. ln 'Old World 

Monkeys', (eds.) J.R. Napier and P.H. Napier, pp. 555-587. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primata in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subaile Colobinae. London. 
 Pocock, R.I. (1935). The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the 

east of Bay of Bengal. Proc. zool. Soc. Lond., 1934 (1935): 895-961. 
 Walker, E.P. et al. (Revised by J.L. Paradiso) (1968). Mammals of the World. 2nd ed. Baltimore. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Pygathrix avunculus (Dollman, 1912) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.008.011.001 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Tonkin Snub-nosed Monkey 
 esp.: Pigatrix 
 fr.: Rhinopithèque de Tonkin 
 de.: Tonkin - Stumpfnasenaffe 
 ital.: Rinopiteco dei Tonchino 
 
Bilimsel sinonimler: Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912 Presbytiscus avunculus Pocock, 1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Küçük, siyah, kalkık burunlu bir maymundur; kalçalarının arkasında ve genital bölgede beyaz bir 

alan vardır; kuyruk baş- vücut boyundan çok daha uzundur ve ucu beyazdır. 
Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 560-620 mm dişide 510-520 mm. Kuyruk: erkekte 822-920 mm, 

dişide 660-730 mm. 

Ağırlık: Veri yok. 
Baş: Başın tepesi küllü kahverengi, tacın üstünde kahverengimsi bir işaret var; alın beyaz; tacın üstünde 

belirgin bir tepe yok, ense sırttan daha soluk renkte. 

Yüz: Çıplak ve ten renginde; bıyıklar beyaz ve kısa, kulakları gizlemiyor; çene sarımsı ten rengi.  

Eller ve ayaklar: Siyah. 
Kuyruk: Baş- vücut boyundan daha uzun (%140-150) ve ucu püsküllü; üzerindeki renk siyah, uç püskülü 

beyazımsı. 
Kürk: Sırt, kollar ve bacaklar siyah, ensede ve taç bölgesinde kahverengi renklenme; alın ve yüzün 

yanları beyaz, boğaz turuncumsu ten rengi; omuzlar arasında beyaz parça yok; karın yüzeyi ile kol 
ve bacakların iç tarafı beyazımsı ya da sarıya çalan ten rengi; kalçaların arkasında ve genital 
bölgede beyaz bir alan mevcut.  

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 

Jüvenil: Taç ve arka ayaklar yer yer gri içeren sarımsı renkte; diğer özellikler erişkinlerle aynıdır. 
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Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Kuzey Vietnam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bu maymunun doğada yaşadığına ilişkin yakın zamanlı bir veri yok (Westling & Westling, 1981). 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 19852 kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yoktur.  

 

Türiçi varyasyon: Yok. 

 
Benzer türler: Pygathrix roxellanae bieti: Başın tepesinde belirgin bir tepe mevcuttur ve kuyruk baş  vücut 

boyundan daha kısadır (Belge A-106.008.011.003). 
 Pygathrix brelichi: İri, kalkık burunlu bir maymundur, omuzlar arasında beyaz renkli oval bir parça 

vardır (Belge A-106.008.011.002). 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primata. Vol. III. New York. 
 Groves, C.P. (1970). The forgotten leaf-eaters and the phylogeny of the Colobinae. ln 'Old World 

Monkeys', (eds.) J.R. Napier and P.H. Napier, pp. 555-587. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primata in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subaile Colobinae. London. 
 Walker, E.P. et al. (Revised by J.L. Paradiso) (1968). Mammals of the World. 2nd ed. Baltimore. 
 Westing, A.H. and Westing, C.E. (1981). Endangered species and habitats of Viet Nam. 

Environmental Conservation, 8: 59-62. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Pygathrix brelichi (Thomas, 1903) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.008.011.002 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: White-mantled Snub-nosed Monkey 
 esp.: Pigatrix 
 fr.: Rhinopithèque jaune doré 
 de.: Weissmantel – Stumpfnasenaffe 
 
Bilimsel sinonimler: Rhinopithecus brelichi Thomas, 1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: İri, arduaz rengi, kalkık burunlu bir maymundur; sırtta, omuzların arasında beyaz renkli oval bir 

parça vardır ancak kalçalarının arkasında yoktur; alt kısımlar kül rengidir, kuyruk baş - vücut 
boyundan daha uzundur. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: erkekte 637-730 mm. 

Ağırlık: Erkek 13,25-15,75 kg. 

Baş: Taç sarımsıdır, kılların ucu siyahtır; tacın üstünde tepe yoktur; alın sarımsı renktedir 

Yüz: Çıplak; bıyıklar sarımsı, uçları siyah; boğaz gri; kulaklar siyah, kenarları kısa beyaz kıllarla kaplı.  

Eller ve ayaklar: Siyah. 

Kuyruk: Baş  vücut boyundan daha uzun, siyah renkte, ucunda küçük, beyaz bir bölüm var.  
Kürk: Sırt yüzeyi ve yanlar arduaz renginden koyu kahverengiye kadar değişir; omuzların arasında beyaz 

bir parça vardır; kolların dış tarafı koyu gri, kalçaların dış tarafı gümüş rengi; bacakların dizin 
aşağısında kalan kısmı siyahımsı; kalçaların arkasında ya da genital bölgede beyaz alan yok; karın 
yüzeyi kül rengi. 

Eşeysel dimorfizm: Eşeyler birbirine benzer. 
Jüvenil: Baş ve bıyıklar beyaz; sırt koyu gri; kolların dış tarafı ve kuyruk siyahımsı kahverengi; kol ve 

bacakların iç tarafı grimsi beyaz. 
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Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Çin (Kweichow = Guizhou). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bu maymunun doğadaki popülasyonunun 2000 ile 3000 birey arasında olduğu tahmin edilmektedir 

(Tan Bangjie, 1980). 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1975’ten 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: Yok. Ancak Napier ve Napier (1967) bu türün Pygathrix roxellanae’nin alttürü olduğu görüşündedir 

(Belge A-106.008.001.003). 

 
Benzer türler: Pygathrix avunculus: Küçük, siyah, uzun kuyruklu, kalkık burunlu bir maymundur; kalçalarının 

arkasında ve genital gölgede beyaz bir alan vardır ancak omuzlar arasında böyle bir alan yoktur. 
(Belge A-106.008.011.001). 

 
           Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primata. Vol. III. New York. 
 Groves, C.P. (1970). The forgotten leaf-eaters and the phylogeny of the Colobinae. ln 'Old World 

Monkeys', (eds.) J.R. Napier and P.H. Napier, pp. 555-587. New York. 
 Napier, P.H. (1985). Catalogue of the Primata in the British Museum. Part III. Cercopithecidae: 

Subaile Colobinae. London. 
 Roonwal, M.L. and Mohnot, S.M. (1977). Primata of South Asia. London. 
 Tan, Bangjie (1985). The status of primata in China. Primate Conservation, 5: 63-81. 
 Walker, E.P. et al. (Revised by J.L. Paradiso) (1968). Mammals of the World. 2nd ed. Baltimore. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Pygathrix roxellanae (Milne-Edwards, 1870) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.008.011.003 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Golden Snub-nosed Monkey, Snub-nosed Langur 
 esp.: Pigatrix, Langur chato 
 fr.: Rhinopithèque de Roxellanae, Rhinopithèque doré 
 de.: Goldstumptnasenaffe, Stumptnasenaffe 
 ital.: Rinopiteco dorato 
 
Bilimsel sinonimler: Semnopithecus roxellanae Milne-Edwards, 1870 Rhinopithecus bieti Milne-Edwards, 1898 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: İri, kalkık burunlu bir maymundur; alt taraflar ile kol ve bacakların iç tarafı altın rengi ya da beyazdır; 

kuyruk baş- vücut boyundan kısadır ve ucunun rengi daha koyudur. 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu: 570-830 mm. 

Ağırlık: 15-39 kg. 
Baş: Taç grimsiden kahverengimsi siyaha kadar değişir; bieti’de başın tepesinde koyu renkli bir tepe 

mevcuttur.  
Yüz: Çıplak; soluk mavimsiden yeşilimsiye kadar değişir; yüzün yanları, çene ve boğaz altuni turuncudan 

beyaza kadar değişir; bıyıklar uzundur, kulakları gizler.  

Eller ve ayaklar: roxellanae’de altın sarısı, bieti’de ise siyahtır. 
Kuyruk: Baş - vücut boyundan daha kısadır ve hafif püsküllüdür; sarımsı griden grimsi kahverengiye kadar 

değişir, uca doğru rengi koyulaşır.  
Kürk: roxellanae: baş siyahımsı; sırt ile kol ve bacakların dış tarafı altın rengiyle karışık mavimsi gridir, 

alın, yanaklar, boğaz, karın yüzeyi ile kol ve bacakların iç tarafı erkeklerde altuni turuncu, dişilerde 
soluk sarıdır; kalçaların arkasında ve genital bölgede beyaz bir alan mevcuttur; saçlar ischial 
bölgeye kadar uzamaz. 

 bieti: sırt ile kol ve bacakların dış tarafı siyahtır; vücudun yanlarına ve kuyruğun bazal yarısına 
kahverengi karışmıştır; alın siyahtır; yüzün yanları, vücudun karın yüzeyi, kolların iç tarafı ve 
kalçalar beyazdır; erkeklerde kıllar ischial bölgeye kadar uzanır. 
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Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Eşeysel dimorfizm: Dişilerde sırt kürkü kahverengimsi siyah, karın yüzeyi, kol ve bacakların iç tarafı, eller ve ayaklar 
soluk sarı renkte, erkeklerde ise üst taraf koyu gri, karın yüzeyi altuni turuncu. 

Jüvenil: Yeni doğan yavrunun rengi roxellanae türünde açık grimsi kahverengi, bieti türünde saf beyaz (Tan, 
1985). 

 
Yayılış: Güney Çin (Yunnan, Szechwan ve Güney Kansu). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Popülasyon: 
Yabani popülasyon: roxellanae popülasyonunun 15.000 bireyin altında, bieti popülasyonunun ise 200 ile 400 birey 

arasında olduğu tahmin edilmektedir (Tan, 1985). 
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1983’te 1 koleksiyonda 6 P. roxellanae olduğunu bildirmiştir. 
 
Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 4 canlı örnek kaydedilmiştir. 
 
Türiçi varyasyon: Groves (1970) ve Honacki ve ark. (1982) renkleri ayrım gösteren iki alttür gözlemledi (bkz 

“Tanımlayıcı özellikler”). 
P. r. roxellanae: Yayılış: Kuzeydoğu Szechwan, Shanxi, Güney Kansu ve Hubei. 
P. r. biefi: Yayılış: Kuzeybatı Yunnan. 

 
Benzer türler: Pygathrix avunculus: Küçük, siyah, kalkık burunlu bir maymundur; kalçaların arkasında beyaz bir 

alan vardır; başı tepesinde çok belirgin bir tepe vardır ve kuyruk baş - vücut boyundan uzundur 
(Belge A-106.008.011.001). 

 
Kaynakça: Groves, C.P. (1970). The forgotten leaf-eaters and the phylogeny of the Colobinae. ln 'Old World 

Monkeys', (eds.) J.R. Napier and P.H. Napier, pp. 555-587. New York. 
 Li, Z.X. (1981). The distribution and habit of Yunnan Snub-nosed Monkey. Zool. Res., 2(1): 9-16. 
 Poirier, F.E. (1983). The golden Monkey in the People's Republic of China. IUCN Newsl., No. 3 

(1983): 31-32. 
 Tan, Bangjie (1985). The status of primata in China. Primate Conservation, 5: 63-81. 



Takım Primates / Familya Cercopithecidae EK I 
 

Nasalis concolor Miller, 1903 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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 Kod A-106.008.012.001 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Pagi Island Langur, Pig-tailed Langur, Mentawai Islands snub-nosed Langur 
 esp.: Langur rabicerdo 
 fr.: Langur à queue de cochon, Entelle de Pagi 
 de.: Pageh-Stumpfnasenaffe 
 ital.: Rinopiteco di pagai 
 
Bilimsel sinonimler: Simias concolor (Miller, 1903) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Orta büyüklükte, karanfil rengi- kahverengi bir langurdur; yukarı kalkık bir burnu ve ucunda çok 

belirgin olmayan bir püskülün bulunduğu kısa, kılsız bir kuyruğu vardır. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: 49-55 mm, dişide 46-55 cm. Kuyruk: erkekte 13-19 cm, dişide 10-15 cm. 

Ağırlık: 7,15 kg. 

Baş: Taç kılları uzun, arkaya yatıktır ve soluk kahverengidir.  
Yüz: Siyah ve kılsız; burun kalkıktır ve tüp biçiminde uzamaz; yanak kılları sırtın öne bakan kısımlarıyla 

aynı renktedir ve kulakların üzerinde kalın bir kısım meydana geitrirler. 

Eller ve ayaklar: Siyahımsı. 
Kuyruk: Küçük, baş- vücut boyunun yaklaşık üçte biri uzunluğunda; uçtaki birkaç kahverengi kıl haricinde 

kılsız.  
Kürk: Vücudun genel rengi koyu kahverengi, ense, omuzlar, sırtın öne bakan kısımları ve kolların 

yukarısında kılların üstünde ten rengi halkalar var; bacaklar koyu kahverengi, eller, ayaklar, avuç 
içleri ve kaloziteler siyah.  

Eşeysel dimorfizm: Erkeklerde ischial kaloziteler ortada birleşir, dişilerde ise ayrıdır.  

Jüvenil: Veri yok. 
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Metin: V.C. Agrawal, Calcutta 
Çizimler: S.K. Chanda 
Hindistan Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Mentawi Adaları). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Siberut Adaları’nda yaklaşık 19.000 langur olduğu tahmin edilmektedir (Tenaza & Mitchell, 1985). 

Tutsak popülasyon: Veri yok. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilen ticareti yok. 

 
Türiçi varyasyon: İki alttür tanımlanmıştır: 

N. c. concolor: Tanımlayıcı özellikleri yukarıdaki gibidir. 
Yayılış: Pagi ve Sipora Adaları. 
N. c. siberu: Genel rengi siyahtır, omuzlarda ve sırtın yukarısında kırlaşmıştır; yanakları belirgin 
biçimde beyazdır.  
Yayılış: Siberut Adası. 

 

Benzer türler: Yok. 

 
Kaynakça: Elliot, D.G. (1913). A review of the Primata. Vol. III New York. 
 Groves, C.P. (1970). The forgotten leaf-eaters and the phylogeny of the Colobinae. ln 'Old World 

Monkeys', (eds.) J.A. Napier and P.H. Napier, pp. 555-587. New York. 
 Napier, J.A. and Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. London/New York. 
 Tenaza, A. and Mitchell, A. (1985). Summary of Primate Conservation Problems in the Mentawi 

Islands, Indonesia. Primate Conservation, No. 6: 36-37. 
 Walker, E.P. et. al. (revised by J.L. Paradiso) (1968). Mammals of the World. 2nd ed. Baltimore. 



Takım Primates / Familya Hylobatidae  
 

Genel Notlar  
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Hylobatidae bölümünün basımına Avusturya Birleşik Devleti  Kod A-106.009.001.000 
ve Avusturya Dünya Yaban Hayatı Fonu sponsor olmuştur.  1987 (1)   

Gibonlar küçük, kuyruksuz maymunlardır. Daha büyük olan Siamang haricinde bütün türlerin baş - vücut 
uzunluğu yaklaşık 45-65 cm, ağırlıkları ise yaklaşık 5-6 kg’dır. Belirgin bir eşeysel dimorfizm yoktur. 
Türlerin tümü kuyruksuzdur. 
 
Gibonların kafatası yumurta biçimli nörokranyum ile tanımlanır; sagital tepe genellikle yoktur. Orta 
düzeyde prognotizma gösterirler, kesici dişleri uzundur ve her iki eşeyde de kılıç biçimindedir. Üst 
çenede alt kesici dişte diyastema vardır. Burun düzleşmiştir. Kafanın tümü yuvarlak görünür ve çoğu 
türde kulaklar kürkün içine gizlenmiştir. 
 
Bütün gibonlar olağanüstü derecede uzun, güçlü kollara ve alışılmış dik duruşa sahiptir. Bu özellikler, 
onların “braşiasyon (ing. brachiation)” olarak adlandırılan, kollarıyla sallanarak sergiledikleri gösterişli 
hareket biçimini gerçekleştirmeleri için ve kendilerine özgü “sallanıcı” hareket biçimi davranışı için kilit 
adaptasyonlardır. Arborealdirler, normalde yerde yürümezler ancak esaret altında ormandaki kalın yatay 
dallar üstünde yürüdükleri biçimde yürürler, yani dengelerini sağlamak için kollarını kullanarak bipedal 
yürürler. 
 
Diyetleri meyve (%80), taze yapraklar, sürgünler ve çiçeklerden (%20) oluşur. 
 
Gibonlar Güneybatı Asya’da yarı tropikal yağmur ormanlarındaki kapalı kanopilerde, yaprak döken 
ormanlarda ve 2000 m rakıma kadar çıkabilen dağlık ormanlarda yaşarlar. Birincil ormanlarla 
sınırlanmışlardır. 
 
Gibonlar monogamik aileler halinde yaşarlar. Belirgin pürüzsüzlükte olan, yüksek ve karmaşık, 
kalıplaşmış çığlıklar atarlar. Bu çığlıklar genellikle düet halinde sergilenir; eş bağlarını geliştirip 
sürdürmek ve komşu gruplara karşı, bölgelerinin sınırını belirlemek için kullanılır. Bu çığlıklar türler 
arasında farklılık gösterir. 
 
Genellikle iki yıl arayla, bir yavru doğururlar. Yavrular yaklaşık iki yıllık olduklarında annelerinden 
bağımsız hale gelir ama cinsel olgunluğa erişene kadar, yaklaşık 5-7 yıl aileleriyle kalırlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hylobates sp. 
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Metin ve çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Güneydoğu Asya’da, çoğunluğu Malay Yarımadası’nda yaşayan 9 tür vardır.  
 
A-106.009.001.001 Hylobates agilis 
A-106.009.001.002 Hylobates concolor 
A-106.009.001.003 Hylobates hoolock 
A-106.009.001.004 Hylobates klossii 
A-106.009.001.005 Hylobates lar 
A-106.009.001.006 Hylobates moloch 
A-106.009.001.007 Hylobates pileatus 
A-106.009.001.008 Hylobates (Symphalangus) syndactylus 
A-106.009.001.009 Hylobates muelleri (büyük olasılıkla H. lar ile aynı tür) 
 
Küçük kuyruksuz maymunlar hayvanat bahçelerinin, antropolojik koleksiyonların ve müzelerin ilgi 
odağıdır. Güneydoğu Asya’daki yerel halkın yaptığı gibi, Amerika ve Avrupa’da da evcil hayvan olarak 
beslenirler.  
 



Takım Primates / Familya Hylobatidae EK I 
 

Hylobates agilis Cuvier, 1821 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.001 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Agile Gibbon, Dark-handed Gibbon 
 esp.:  
 fr.: Gibbon agile 
 de.: Ungka 
 ital.: Gibbone agile, Unka 
 
Bilimsel sinonimler: Hylobates unko Lesson, 1829 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Hylobates lar’a benzer. 

Ağırlık: 5,9 kg. 

Yüz: Çıplak ve pigmentleşme yoğun. 

Gözler: Koyu kahverengi. 

Kulaklar: Pigmentleşme yoğun ve yoğun kürk içine gizlenmiş.  
Kürk: Kürk uzun, yoğun ve kabarıktır. Kürk rengi değişkendir ancak aynı popülasyondaki iki eşeyde 

aynıdır. Altın rengi, kırmızı ya da kahverengi içeren açık ten rengi veya kahverengi ve siyah olabilir. 
Bütün erkeklerin yanakları ve kaşları beyazdır, dişilerin ise yalnızca kaşları beyazdır. 

Eşeysel dimorfizm: Vücut boyutu ve ağırlık konusunda belirgin bir eşeysel dimorfizm yoktur ancak dişilerin yanakları 
hiçbir zaman beyaz olmaz.  

Malay yarımadası 

Güneybatı Borneo 

Güney Sumatra 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Vienna 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Vienna 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Sumatra, Güneybatı Kalimantan’da Kapuas ve Barito nehirleri arası), Malezya (Malay 
Yarımadası), Güney Tayland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Batı Malezya ve Tayland ile sınırlıdır ve çok hassastır. 
Tutsak popülasyon: Amerika ve Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde 24 birey sayılmıştır (Schilling, Fox, 1984). 

Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982’de 6, 1983’te 2 ve 1984’te 3 H. agilis doğumu 
bildirmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 10 canlı örnek kaydedilmiştir.  

 

Türiçi varyasyon: Kalimantan popülasyonu bazen albibarbis’in alttürü olarak değerlendirilir.  
Benzer türler: Creel ve Preuschoft (1984) gibi bazı yazarlar Hylobates agilis’in Hylobates lar ile aynı tür olduğu 

görüşündedir. (Belge A-106.009.001.005). 
 Bazen Hylobates hoolock (Belge A-106.009.001.003) ve Hylobates lar ile karıştırılarak yanlış teşhis 

edilir (Belge A-106.009.001.005). 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Payne, J., Francis, C.M., Phillipps, K. (1985). A Field Guide to the Mammals of Borneo. Kuala 

Lumpur. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 



Takım Primates / Familya Hylobatidae EK I 
 

Hylobates concolor (Harlan, 1826) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.002 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Crested Gibbon, White-cheeked Gibbon, Concolor 
 esp.:  
 fr.: Gibbon noir, Gibbon à favoris blancs 
 de.: Schopfgibbon 
 ital.: Gibbone dal ciuffo 
 
Bilimsel sinonimler: Nomascus concolor Groves, 1884 
 

 

 

 

 

 

 

  Siyah yanaklı tip 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Beyaz yanaklı tip 

 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 45-64 cm. 

Ağırlık: 5,6 kg. 

Yüz: Çıplak ve koyu pigmentleşmiş. Erkeklerde küçük bir boğaz kesesi mevcuttur.  

Gözler: Koyu kahverengi. 

Kulaklar: Siyah ve kürk içine kısmen gizlenmiş.  
Kürk: Kürk uzun, yoğun ve kabarıktır. Yavrular beyazımsıdan açık kahverengiye kadar değişen renkte 

doğarlar ama yaklaşık altı aylık olduktan sonra renkleri siyaha döner ve 5-7 yaş civarında cinsel 
olgunluğa erişene dek siyah kalırlar. Daha sonra dişiler açık kahverengi, ten rengi ya da altın rengi 
olur ve yalnızca başlarının tepesindeki küçük bir parça siyah kalır. Erkekler tamamen siyah kalır, 
bazen beyaz, kırmızımsı ya da açık kahverengi yanak parçaları olur. Dişiler ve erkekler tacın 
üstünde dik kıllardan meydana gelen bir tepeye sahiptir.  

Eşeysel dimorfizm: Ölçümlerde belirgin bir eşeysel dimorfizm yoktur, yalnızca kürk rengi değişiklik gösterir. 

Jüvenil: Doğduğunda beyazımsıdan açık kahverengiye kadar değişen renkte (yukarıya bkz. “Kürk”). 

erkek 
dişi 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Çin Halk Cumhuriyeti (8 Yunnan, Hainan), Doğu Kamboçya, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, 
Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Tehdit altında, ama statüsü kesin değildir. 
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1985’te 28 koleksiyonda 129 H. concolor olduğunu, 1982 

yılında 6, 1983 yılında 9 ve 1984 yılında 7 tanesinin doğduğunu bildirmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 9 canlı örnek kaydedildi. 

 
Türiçi varyasyon: Temel olarak boyut farklılıkları ve erkeklerin yanak parçasının renginde görülen değişikliklere göre 

3-5 alttür tanımlanır.  
H. c. concolor ve H. c. hainanus: Kuzey. Vietnam, Yunnan, Hainan Adası. 
H. c. leucogenys ve H. c. siki: Laos, Kamboçya 
H. c. gabriellae: Güney Vietnam. 

 
Benzer türler: Siyah olduğu için Hylobates symphalangus ile karıştırılabilir ancak H. concolor tacın üstündeki dik 

kıllar sayesinde kolayca ayırt edilebilir (Belge A-106.009.001.008). 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 
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Hylobates hoolock (Harlan, 1834) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.003 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Hoolock, White-browed Gibbon 
 esp.: Gibón hulock 
 fr.: Hoolock 
 de.: Hulock 
 ital.: Hulock 
 
Bilimsel sinonimler: Yok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  erkek dişi 

 
 
 

 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu 44-64 cm. 

Ağırlık: 5,5 kg. 

Yüz: Çıplak ve pigmentleşme koyu. 

Gözler: Kestane kahveden koyu kahverengine kadar değişir. 

Kulaklar: Koyu pigmentleşmiştir ancak kürkün içine gizlendiği için görünmez. 
Kürk: Kürk uzun, yoğun ve kabarıktır. Erkeklerin kürk rengi siyahtır, prepisyumda beyaz renkli büyük bir 

püskül bulunur. Dişilerin rengi altın kahvedir, yanakları daha koyu renktedir. Her iki eşeyin de kaşı 
beyazdır. Yavrular doğduklarında beyazdan griye kadar değişen renktedir ve hayatlarının ilk altı ayı 
boyunca renk evrelerinden geçerler. Yaklaşık altı ayık olduktan sonra her iki eşey de siyahtır. 
Dişiler ergenlik döneminde altın kahverengini alır. Erkekler siyaha döner. 

Eşeysel dimorfizm: Yalnızca kürk renginde. 

Jüvenil:  Doğduğunda, yavru gri ya da beyazımsıdır. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Bangladeş, Burma (Salween Nehri’nin batısı), Çin Halk Cumhuriyeti (Batı Yunnan), Hindistan 
(Assam, Brahmaputra Nehri’nin doğusu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bütün ülkelerde sınırlıdır ve yüksek düzeyde tehlike altındadır 
Tutsak popülasyon: Çok az sayıda birey hayvanat bahçelerinde tutulmaktadır. Amerika’da 1 birey vardır, Avrupa’da hiç 

yoktur, Asya’da, Rangoon gibi hayvanat bahçelerinde birkaç tane olduğu bildirilmiştir. Uluslararası 
Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982’de 1 doğum kaydetmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 1 canlı örnek kaydedilmiştir.  

Türiçi varyasyon: Yok. 

 
Benzer türler: Erişkin dişiler Hylobates lar  türünün açık renkli evresiyle karıştırılabilir (Belge A-106.009.001.005), 

ancak elleri hiçbir zaman beyaz olmaz. 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 
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Hylobates klossii (Miller, 1903) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.004 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Kloss Gibbon, Beeloh, Dwarf Gibbon, Dwarf Siamang 
 esp.: Siamang de Kloss, Siamang enano 
 fr.: Siamang de Kloss 
 de.: Zwergsiamang 
 ital.: Siamango nano 
 
Bilimsel sinonimler: Symphâlângus klossii Miller, 1903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Baş –vücut boyu 75 cm’ye kadar. 

Ağırlık: 5,8 kg. 

Yüz: Kılsız ve siyah. 

Gözler: Koyu kahverengi. 

Kulaklar: Kılsız, siyah ve kürk içine gizlenmiş. 
Kürk: Kürk diğer türler kadar yoğun değildir. H. klossii türünün bu özelliği Symphâlângus (= Hylobates) 

syndactylus’a benzer. Ayrıca kürk yapısı parlak ve düzgündür. Kürk rengi erkeklerde, dişilerde ve 
yavrularda tamamen parlak siyahtır. Bu, kürkünde başka renk taşımayan tek türdür. 

Eşeysel dimorfizm: Yok. 

Jüvenil: Ergini çağrıştırır. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Endonezya (Mentawi Adaları ile sınırlı kalmıştır: Siberut, Sipora, North Pagai, South Pagai. 
Sumatra’nın batı sahilinin tamamı). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Hassastır; hayvanlar çok sınırlıdır ve yalnızca Siberut’ta korunmuşlardır.  

Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1985’te 2 koleksiyonda 2 H. klossii kaydetmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş ticareti yoktur.  

 
Türiçi varyasyon: Yok. 

 

Benzer türler: Yok. Tamamen siyah olan tek gibondur.  

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 
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Hylobates lar (Linné, 1771) 
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 Kod A-106.009.001.005 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Lar, White-handed Gibbon, Common Gibbon 
 esp.: Gibón de manos blancas 
 fr.: Gibbon lar, Gibbon à mains blanches 
 de.: Weisshandgibbon, Lar 
 ital.: Lar, Gibbone dalle mani bianche 
 
Bilimsel sinonimler: Simia longimana Schreber, 1774 

Pithecus variegatus Geoffroy, 1812 
Simia albimana Vigars & Horsefield, 1828 
Hylobates entelloides Geoffroy, 1842 
Hylobates pileatus Gray, 1861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 açık renkli evre     koyu renkli evre 

 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu 44-64 cm. 

Ağırlık: Dişiler 5,3-9,6 kg, erkekler 5-7 kg. 

Yüz: Çıplak ve yoğun pigmentleşmeye sahip.  

Gözler: İris kırmızımsı kahverengi. 

Kulaklar: Kürkün içine gizlenmiştir. 
Kürk: Kürk uzundur, kürk rengi çok çeşitlidir ancak aynı popülasyon içinde her iki eşeyde de aynıdır. 

Bütün hayvanların kılsız siyah yüzlerinin etrafındaki kıllarda beyaz bir halka vardır. Tayland 
popülasyonunun vücut kürkünün rengi siyah ya da açık ten rengidir, Malay Yarımadası’nda bu renk 
koyu kahverengiden ten rengine, Sumatra popülasyonunda ise kahverengiden kırmızıya ya da ten 
rengine kadar değişir. 

Eşeysel dimorfizm: Belirgin bir eşeysel dimorfizm yoktur. Ancak dişiler erkeklerden biraz daha küçük ve biraz daha 
hafiftir. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmişir. 

Yayılış: Burma (Salween Nehri’nin doğusu), Çin Halk Cumhuriyeti (Batı Yunnan, Salween ve Mekong 
nehirleri arası), Endonezya (Kuzey Sumatra), Malezya (Malay Yarımadası), Tayland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Çin, Burma ve Endonezya’da sınırlıdır ve tehlike altındadır.  
Tutsak popülasyon: Bu tür hayvanat bahçelerinde en çok tutulan türdür. Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde 152 (1982), 

Birleşik Devletler’deki hayvanat bahçelerinde 162 (ISIS 1982) tane olduğu bildirilmiştir. Uluslararası 
Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982 yılında 40, 1983’te 38, 1984’te 42 H. lar doğduğunu kaydetti.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 40 canlı örnek kaydedildi. 

 
Türiçi varyasyon: Birkaç alttür tanımlanmıştır (lar, albimanus, carpenteri, entelloides, vestitus) ancak bunların 

geçerliliği kuşkuludur. 

 
Benzer türler: Yok. Ellere kadar beyaz olan sırtı ile ayırt edilebilir. Bazı yazarlar H. pileatus (Belge A-

106.009.001.007), H. agilis (Belge A-106.009.001.001), H. moloch (Belge A-106.009.001.006) ve 
H. muelleri (Belge A-106.009.001.009) türünün H. lar ile aynı tür olduğunu, hatta H. lar’ın alttürleri 
olduğunu belirtir. 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 
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Hylobates moloch (Audebert, 1798) 
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 Kod A-106.009.001.006 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Moloch, Silvery Gibbon, Javan Gibbon 
 esp.: Gibón ceniciento 
 fr.: Gibbon cendré 
 de.: Silbergibbon 
 ital.: Gibbone cenerino 
 
Bilimsel sinonimler: Yok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler:  Hylobates lar’a benzer. 

Ağırlık: 5,9 kg. 

Yüz: Kılsız ve siyah. 

Gözler: İris koyu kahverengiden siyaha kadar değişir. 

Kulaklar: Siyahtır ve kürkün içinde gizli değildir. 
Kürk: Kürk uzun, yoğun ve kabarıktır. Her yaştan ve cinsiyetten bireyin kürkü gümüş rengidir. Başlık ve 

göğüs vücudun geri kalanından daha koyu gri, hatta siyahtır. Her iki eşey de soluk renkli bir kaş 
bandına sahiptir. 

Jüvenil: Ergin bireyle aynı renktedir. Doğduklarında neredeyse kılsızdırlar. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmişir. 

Yayılış: Endonezya (Batı Java). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Tehlike Altında; 2400-7900 kadar birey (Kappeler, 1984). 
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1985 yılında 16 koleksiyonda 40, 1982’de 6, 1983’te 4, 

1984’te 3 H. moloch doğduğunu bildirmiştir.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca kaydedilmiş bir canlı 1 örnek vardır. 

 

Türiçi varyasyon: Yok. 

 

Benzer türler: Hylobates muelleri (Belge A-106.009.001.009). 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 



Takım Primates / Familya Hylobatidae EK I 
 

Hylobates pileatus (Gray, 1861) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.007 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Pileated Gibbon, Capped Gibbon 
 esp.:  
 fr.:  
 de.: Kappengibbon 
 ital.: Gibbone col berretto 
 
Bilimsel sinonimler: Yok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  erkek dişi 

 
 

 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Ölçümler: Hylobates lar’a benzer 
Ağırlık: Dişiler 4,.9 kg’dan 6,15 kg’a, erkekler 5,3 kg’dan 6,66 kg’a kadar değişir (Zürih Hayvanat Bahçesi 

verileri). 

Yüz: Çıplaktır ve pigmentleşme yoğundur. 

Gözler: İris koyu kahverengiden siyaha kadar değişir.  

Kulaklar: Görünmez, özellikle dişilerde uzun taç kıllarının arasına gömülmüştür.  
Kürk: Kürk uzun, yoğun ve gürdür. Erkeklerin kürk rengi ellere ve ayaklara kadar devam eden beyaz sırt 

ve beyaz yüz halkası dışında siyahtır. Dişilerin göğsü, yanakları ve başlıkları siyah, geri kalanı 
gümüş rengidir. 

Eşeysel dimorfizm:  Yalnızca kürk renginde görülür. 

 
Jüvenil: Doğduğunda neredeyse kılsızdır. Ilk kürk, zamanla gümüş rengine dönen açık ten rengidir. 2-3 

yaşında her iki eşeyde de siyah renkteki başlık ve göğüs gelişir. Erkek 5-7 yaşları arasında siyah 
olur. Ağırlık doğumda (Zürih Hayvanat Bahçesi verileri) 330-425 gramdır, bir yıl içinde 1,8 kg’ı bulur. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmişir. 

Yayılış: Kamboçya (Mekong’un batısı ile Mun ve Takhrong nehirlerinin güneyi), Tayland (Güneydoğu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Tehdit altında. Tayland’da sınırlı ve yüksek tehlike altında. Kamboçya’da durumu bilinmiyor, daha 

yaygın ama büyük olasılıkla tehlike altında.  
Tutsak popülasyon: Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1985 yılında 16 koleksiyonda 63 H. pileatus olduğunu, 

1982’de 1, 1983’te 2, 1984 yılında ise 3 tane doğduğunu kaydetmiştir. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 10 canlı örnek kaydedilmiştir.  

 
Türiçi varyasyon: Yok. Ancak bazı yazarlar H. pileatus’u H. lar’ın alttürü olarak değerlendirir. 

 

Benzer türler: Yok. Hayvanlar başlarındaki türe özgü renk sayesinde ayırt edilebilir. 

 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 



Takım Primates / Familya Hylobatidae EK I 
 

Hylobates syndactylus (Raffles, 1821) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.008 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Siamang, Great Gibbon 
 esp.: Siamang 
 fr.: Siamang 
 de.: Siamang 
 ital.: Siamango 
 
Bilimsel sinonimler: Symphâlângus syndactylus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Genel görünüm: En büyük ve en güçlü gibon. Kollar bacaklardan çok daha uzun. Kuyruksuz.  

Ölçümler: Baş uzunluğu 90 cm, kol genişliği yaklaşık 180 cm. 

Ağırlık: 10 - 16 kg. 
Yüz: birkaç kıl haricinde çıplak sayılır, kaşlar bazen kırmızımsı kahverengidir. Burun düz ve geniş, burun 

delikleri büyük, çene bodurdur. Gri ya da pembe olan kılsız boğaz kesesi, çığlıkların niteliğini artıran 
bir rezonatör rolü oynar. 

Gözler: Koyu kahverengi 

Kulaklar: Küçük, kürkün içine gizlenmiş. 

Kollar ve bacaklar: Kollar bacaklardan çok daha uzun. 
Eller: İkinci ve üçüncü parmağın örülüşü değişmeyen bir özelliktir ve uçtaki ekleme kadar uzayabilir. Avuç 

içleri ve parmaklar uzun, başparmak kısadır. 
Kürk: Erkekler, dişiler ve yavrular siyahtır, uzun kıllar yumuşak ve parlaktır. Erkeklerin prepisyumunda 

siyah kıllardan meydana gelen çıkıntılı bir püskül vardır (yaklaşık 15 cm uzunluğunda). 

Eşeysel dimorfizm: Dişiler biraz daha küçüktür ve erkekler kadar ağır değildirler.  
Jüvenil: Renk, erginde olduğu gibi siyahtır. Ağırlık doğumda 410-600 gramdır, bir yılda 2,5-3,0 kg’a çıkar. 

(Zürih Hayvanat Bahçesi verileri). 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmişir. 

Yayılış: Endonezya (Sumatra), Malezya (Malay Yarımadası). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Bilinmiyor, ancak Malezya’da sınırlı ve hassas olduğu, Sumatra’da ise yaygın ve göreceli olarak 

güvende olduğu söyleniyor. 
Tutsak popülasyon: Amerika’daki hayvanat bahçelerinde 79, Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde 62 tane vardır. 

Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982 yılında 30, 1983’te 23, 1984’te 27 H. syndactylus 
doğduğunu kaydetmiştir. 

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 16 canlı örnek kaydedilmiştir. 

 
Türiçi varyasyon: İki alttür: 

H. s. syndactylus, Sumatra’da. 
H. s. continentalis, Malezya’da. 

 
Benzer türler: Hylobates concolor (Belge A-106.009.001.002) tamamen siyahtır, ama daha küçüktür, o kadar ağır 

değildir ve hiçbir zaman prepisyumunda püskül taşımaz 

 
            Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben Vol. 10. Kindler, Munich. 
 MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 



Takım Primates / Familya Hylobatidae EK I 
 

Hylobates muelleri (Martin, 1841) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.001.009 
 1987 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Mueller's Gibbon, Grey Gibbon 
 esp.: Gibón de Mueller 
 fr.: Gibbon de Mueller 
 de.: Müllers Gibbon 
 ital.: Gibbone di Mueller 
 
Bilimsel sinonimler: Hylobates moloch muelleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  erkek   dişi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Yüz: Kılsız ve pigmentleşme koyu. 

Gözler: İris koyu kahverengi. 

Kulaklar: Kürkün içine gizlenmiştir. 
Kürk: Kıllar uzun, kabarık ve yoğun. Kürk rengi griden kahverengiye kadar değişir; başlık ve göğüs 

özellikle de dişilerde daha koyu renktedir. Erkekler her zaman tam olmayabilen, soluk renkli bir yüz 
halkasına sahiptir. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmişir. 

Yayılış: Brunei, Endonezya (Kalimantan: Güneydoğu Borneo, Kapua River Nehri’nin kuzeyi, saat yönünde, 
adadan Barito Nehri’nin doğu yakasına doğru), Malezya (Sabah ve Sarawak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Sarawak ve Sabah’ta yaygından hassasa kadar değişir. Brunei’de sınırlı ve yüksek düzeyde 

hassastır. Endonezya, Kalimantan’da ise yaygın ve göreceli olarak güvendedir. 

  
Tutsak popülasyon: 1982’de Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde 14, Amerika’daki hayvanat bahçelerinde 3 birey (ISIS). 

Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1982’de 1, 1983’te1, 1984’te ise 2 doğum kaydetti.  

 

Ticareti: 1982’den 1985’e kadar CITES Tarafları’nca 1 canlı örnek kaydedildi. 

 

Türiçi varyasyon: Üç alttür tanımlanmıştır (muelleri, abbotti, funereus) ancak geçerlilikleri kuşkuludur. 

 
Benzer türler: Hylobates agilis (Belge A-106.009.001.001). bazı yazarlar H. muelleri’yi H. lar (see Belge A-

106.009.001.005) ile aynı tür olarak, ya da Hylobates moloch’un (Belge A-106.009.001.006) bir 
alttürü olrak değerlendirir. 

 
Kaynakça: MacDonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press, London, New 

York. 
 Payne, J., Francis, C.M., Phillipps, K. (1985). A Field Guide to the Mammals of Borneo. Kuala 

Lumpur. Preuschoft, H., Chivers, D. et.al.ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Preuschoft, H., Chivers, D. et. al. ed. (1984). The Lesser Apes. Edinburgh University Press. 
 Rumbaugh, D.M. ed. (1972). Gibbon and Siamang Vol. 1-4. S. Karger, Basel, Munich, Paris, 

London. 



Takım Primates / Familya Pongidae  
 

Genel Notlar  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.002.000 
 1985 (1) 
  

İnsanın en yakın akrabaları olan büyük kuyruksuz maymunlar, insan olmayan en büyük primatlardır. 
Vücut ağırlıklar 25 kg’dan 250 kg’a kadar değişir. 
 
Kafatasının beyin kısmı büyüktür. Çene ve dişler güçlüdür. Alt çene oluşumu farklıdır, burun düzdür. 
Dudaklar dardır ve kaşlar öne doğru çıkıntılıdır. Gözler göreceli olarak küçüktür; kulaklar biçim olarak 
insana benzer. Göğüs, maymunların dar ve derin göğsünün aksine geniştir. Kuyruk bulunmaz. Kollar 
bacaklardan çok daha uzundur. Eller insana benzer ama başparmak insana kıyasla daha kısadır. 
İnsanda olduğunun aksine ayak, oldukça uzun parmaklar ve bu parmakların karşısında bulunan büyük 
başparmak ile, hâlâ kusursuz bir kavrama organıdır. Kuadripedal hareket biçiminde büyük kuyruksuz 
maymunlar parmak eklemleri ya da parmakları üstünde yürürler. Vücut tamamı pas rengi, kahverengi ya 
da siyah olan kalın kıllarla kaplıdır; gorillerin (gümüş sırtlı) ya da şempanzelerin yaşlı bireyleri kısmen 
gridir. Alt kürk bulunmaz. 
 
Büyük kuyruksuz maymunlar omnivor olabileceği gibi, tamamen vejetaryen da olabilir. Tek başlarına, 
aileler halinde ya da topluluklar halinde yaşarlar. Türe bağlı olarak arboreal yaşama ya da karasal 
yaşama daha iyi uyum sağlamışlardır. 
  
Dişiler, erkeklerden gözle görülür derecede küçük ve hafiftir. 240 ile 255 gün arasında değişen gebelik 
döneminin ardından genellikle tek bir yavru, bazen de ikiz yavrular doğururlar. Yavru, annesine birkaç yıl 
boyunca bağlıdır. Eşeysel olgunluğa 6 ile 9 yaşları arasında erişilir. 
 
Pongidae’nin, tropikal Afrika ve Güneybatı Asya’da yaşayan dört türü vardır: 
A-106.009.002.001 Gorilla gorilla 
A-106.009.003.001 Pan paniscus  
A-106.009.003.002 Pan troglodytes  
A-106.009.004.001 Pongo pygmaeus  
 
Büyük kuyruksuz maymunların ticari potansiyeli yüksektir: Bütün türler hayvanat bahçelerinin, zooloji ve 
antropoloji enstitülerinin ve müzelerin ilgi alanındadır. Orangutanlar yerel halk tarafından evcil hayvan 
olarak beslenmektedir. Goriller ödül avcılarının ilgi odağıdır. Ek I, bu dört türün tamamının doğadan 
alınmaları sonucu sayılarının azaldığını ve bugün kaydedilen ticaretin büyük bölümünün esaret altında 
üreyen canlı bireylerin hayvanat bahçeleri arasında değişimiyle gerçekleştiğini listeliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergin bir dişi pigme şempanzenin kafası 
(Pan paniscus) 



Takım Primates / Familya Pongidae EK I 
 

Gorilla gorilla Savage & Wyman, 1847 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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 Kod A-106.009.002.001 
 1985 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Gorilla 
 esp.: Gorila 
 fr.: Gorille 
 de.: Gorilla 
 ital.: Gorilla 
 
Bilimsel sinonimler: Troglodytes savagei Owen, 1848 

Gorilla gina Geoffroy, 1855 
Gorilla castaneiceps Slack, 1862 
Gorilla mayema Alix and Bouvier, 1877 
Gorilla graueri Matschie, 1903 
Pan gorilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: En güçlü ve en iri büyük kuyruksuz maymundur; deri doğumdan itibaren siyahtır, kürk rengi yaş 

ilerledikçe siyahımsı kahverengiden griye döner. Kuyruksuzdur. 
Ölçümler: Uzunluk: bipedal duruşta 1,75 m, ergin erkeklerin kol genişliği of 2,60 m, dişilerinki belirgin düzeyde 

daha küçük.  
Vücut ağırlığı: Erkekler 140-180 kg, hayvanat bahçelerinde 250 kg’a kadar çıkabilirler. Dişilerin ağırlığı erkeklerin 

ağırlığının yaklaşık yarısı kadar (90 kg.). 
Baş: Ergin erkeklerde baş, başı aşıp öne çıkıntı yapan nukal ve sagital tepe nedeniyle konik biçimde 

uzamıştır. 
Yüz: Çıplak ve siyah renklidir; burun deliklerinin ucu genişlemiş ve öne çıkıntı yapan kanat biçiminde 

kıvrımlarla çevrilmiştir.  

Gözler: Geniştir ve öne doğru çıkıntı yapan kaş kemerinin altına gömülmüştür. İris kahverengidir.  

Kulaklar: Küçük, çıplak ve basıktır. 
Kol ve bacaklar: Kollar, kalçalarda dışa çıkıntı yapan bacaklardan daha uzundur. Eller geniştir, başparmak göreceli 

olarak kısadır. Taban düz, ayağa kalkmaya uygun yapıdadır; başparmak sağlam ve kısadır, kasları 
dışa çekilmiştir. Geri kalan parmaklar bitişiktir. 

Kürk: Bütün popülasyonlarda kürk ve deri rengi kahverengimsi siyahtan siyaha kadar değişir. Ergin 
erkeklerin bel bölgesi boyunca beyaz ya da gümüş rengi kıllar görülür. Kürk kılları kısa ve 
yoğundur; ön kısım da dahil olmak üzere kollarda daha uzundur. Yüz ve göğsün yukarı kısmı 
kılsızdır. 

Eşeysel dimorfizm: Belirgin. Ergin dişilerin ağırlığı, erkeklerin ağırlığının yaklaşık yarısı kadardır. Dişilerin sırtı gümüş 
rengi olmaz, kaş kemeri ergin erkeklerde olduğu kadar çıkık değildir. Kafatasını aşan sagital tepe 
yoktur. 

Jüvenil: Bebeklerin doğumdaki ağırlığı 1,8-2,3 kg’dır. Renkleri pembe-griden grimsi siyaha kadar değişir.  
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avurturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Orta Afrika: Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi, Nijerya, 
Ruanda, Uganda, Zaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: G. g. beringei: yaklaşık 500 birey. G. g. gorilla ve G. g. graueri: ova bölgelerinde kilometre kare 

başına 1 birey, Virunga Dağları’nda bölgelerinde kilometre kare başına 3,5 birey düşer. 
Tutsak popülasyon: 119 koleksiyonda 471 (210.259.2) G. g. gorilla, 3 koleksiyonda 9 (4,5) G. g. graueri, 1 koleksiyonda 

2 (1,1) G.g. beringei. Toplam: 482 birey (Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984). 

 

Ticareti: 1979’dan 1982’ye kadar CITES Tarafları’nca 29 canlı örnek kaydedilmiştir. 
Türiçi varyasyon: 3 alttür: 

G. g. gorilla Savage and Wyman, 1847 Batı Ova Gorili: kahverengi- gri kürk, sıklıkla kızıl 
kahverengi başlık. Ergin erkeklerin sırtındaki gümüş rengi eyer kalçanın arkasına ve kalçaya kadar 
uzanır. 

 Yayılış: Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi.  
G. g. beringei Matschie, 1903 Doğu Dağ Gorili: Kürk siyah, gümüş rengi eyer sırtla sınırlı kalmış. 
Çene ve dişler daha iri, yüz daha uzun, vücut ile göğüs G. g. gorilla’ya kıyasla daha geniş ve 
pürüzsüz. 
Yayılış: Doğu Zaire. 
G. g. graueri Matschie 1914 Doğu Ova Gorili: Kürk ve dış görünüş G. g. beringei’ye benzer ancak 
kıllar özellikle de koldakiler daha uzundur. Kollar G. g. beringei’den daha kısadır. 

 Yayılış: Burundi, Ruanda, Uganda, Zaire (1650-3790 m civarındaki bütün rakımlarda (5450-12000 
ft.)). 

Benzer türler: Yok. 
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). GrzimeksTierleben. Vol. 10. Kindler, Munich. 
 Haltenorth, Th. & Diller, H. (1977). Säugetiere Afrikas und Madagaskars. BLV Munich. 
 Macdonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Vol. 1. George Allen and Unwin. 

London, Sydney. 
 Napier, J.R. & Napier, P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press. London, New 

York. 
 Willoughby, D.P. (1978). All about Gorillas. South Brunswick/New York/London. 
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Pan paniscus Schwarz, 1929 
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 Kod A-106.009.003.001 
 1985 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
  engl.: Pygmy or Dwarf Chimpanzee, Bonobo 
 esp.: Chimpanzé pigmeo 
 fr.: Chimpanzé pygmé ou nain, Bonobo 
 de.: Zwergschimpanse, Bonobo 
 ital.: Scimpanze nano, Bonobo 
 
Bilimsel sinonimler: Yok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Vücut zarif, ince yapılıdır; kollar ve bacaklar oran olarak Pan troglodytes’te olduğundan daha uzun. 

Tamamen siyah. 

Ölçümler: Baş- vücut uzunluğu: 55-60 cm. Omuz yüksekliği: 90-100 cm. 

Vücut ağırlığı: 25-40 kg. 

Baş: Sagital tepe ve kaş kemeri zayıftır, çıplak alan yoktur. 

Yüz: Siyah ve çıplak, genellikle bıyıklar var. Dudaklar kirli kırmızımsı bir renkten pembeye kadar değişir. 

Gözler: Koyu kahverengi. 

Kulaklar: Küçük, siyah ve kılsız.  
Kol ve bacaklar: Uzun; kollar bacaklardan daha uzun. Eller ve ayaklar ince yapılı, hayvanların yarısında ikinci ve 

üçüncü ayak parmağı dipte birlikte büyümüş. 

Kürk: Siyah. Göğüs ve kalçaların iç tarafında renk daha zayıf. 

Eşeysel dimorfizm: Belirgin bir eşeysel dimorfizm yok; erkekler dişilerden biraz daha büyük ve ağır.  

 
Jüvenil: Yeni doğan yavrular siyah, yalnızca gözlerin çevresi, kulaklar, ağız- burun kısmı ve avuç içleri 

pembemsi. Dudaklar grimsi kırmızı. Bütün bu bölümler yaş arttıkça siyaha döner. Doğumdaki 
ağırlık:  1,2-1,5 kg. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Afrika: Zaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Veri yok. IUCN Kırmızı Kitabı’nda hassas olarak kabul edilmiştir(1976). 
Tutsak popülasyon: En az 9 koleksiyonda 44 birey (19 erkek, 25 dişi) (Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984). 

Primat merkezlerinde ve ecza laboratuvarlarında bir miktar daha bulunuyor olabilir.  

 
Ticareti: CITES Tarafları’nca 3 canlı örnek kaydedildi. İthalatçı ülke: Zaire. 1983’ye kadar Belçika tarafından 

yasadışı ticareti yapılmaktaydı.  

 

Türiçi varyasyon: Yok. 

 
Benzer türler: Pan troglodytes (Belge A-106.009.003.002). Parlak siyah yüzü ve kirli kırmızımsıdan pembeye 

kadar değişen dudakları olan Pan paniscus ile ayırmak çok kolaydır.  
Kaynakça: Grzimek, B. ed. (1974). GrzimeksTierleben. Vol. 10. Kindler, Munich. 
 Haltenorth, Th. & Diller, H. (1977). Säugetiere Afrikas und Madagaskars. BLV Munich. 
 Macdonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Vol. 1. George Allen and Unwin. 

London, Sydney. 
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Pan troglodytes Blumenbach, 1779 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Kod A-106.009.003.002 
1985 (1) 

Yerel adlar: tur.: 
  engl.: Chimpanzee 
 esp.: Chimpancé 
 fr.: Chimpanzé 
 de.: Schimpanse 
 ital.: Scimpanze 
 kis.: Soko, Soko motu 
 
Bilimsel sinonimler: Troglodytes niger Geoffroy, 1812 
 Pan africanus Oken, 1816 
 Troglodytes leucoprymnus Lesson, 1831 
 Troglodytes tschedgo Duvernoy, 1855 
 Troglodytes calvus Du chaillu, 1860 
 Troglodytes vellerosus Gray, 1862 
 Anthropopithecus graueri Matschie, 181 
 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 

Genel görünüm: Büyük, kuyruksuz maymun; koyu kahverengiden siyaha kadar değişir, yüz parlaktır. 
Ölçümler:  Baş- vücut uzunluğu: ergin erkeklerde 77-100 cm, dişiler biraz daha küçük, 85 cm’ye kadar 

olabilirler. 
Vücut ağırlığı: Erkekler yaklaşık 50 kg, dişiler 40-50 kg. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar çok daha fazlasına, 90 

kg’a kadar ulaşabilir.  
Yüz:  Çıplak, deri soluk renkli, benekli ya da yoğun pigmentleşmiş. Beyaz kıllar (sakallar) her iki eşeyin de 

ergin bireylerinde mevcuttur. Dudaklar çıkıntılıdır ve hareket kabiliyetleri çok yüksektir. Her iki eşey 
de erişkinlikte kel olmaya yatkındır.  

Gözler:  İnsana çok benzer. İris sarımsı kahverengidir. 

Kulaklar: Çıplak, kulaklar öne çıkıntı yaparak genellikle baştan ayrılırlar.  

Kol ve bacaklar:  Kollar bacaklardan uzundur; eller ve ayaklar uzun, el ve ayak başparmakları kısadır.  
Kürk: Siyah, başın, omuzların ve kolların ön tarafının üstündeki kıllar kalın, yoğun ve kısa. Göğsün yukarı 

tarafındaki kürk ince.  
Eşeysel dimorfizm:  Belirgin. Dişiler erkeklerden daha küçük ve daha hafiftir. Kaş kemerleri erkeklerde olduğu kadar öne 

çıkık değildir.  

Jüvenil:  Parlak, soluk renkli bir yüzü ve anal bölgede beyaz bir püskülü vardır. Doğumdaki ağırlık: 1,5-2 kg. 
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Metin ve Çizimler: Ulrike Godschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 
 

Yayılış: Burundi, Kamerun, Orta Afrika 
cumhuriyeti, Kongo, Gabon, 
Gambiya, Gana, Gine, Ekvatoral 
Gine, Guinea Bissau, Fildişi Sahili, 
Liberya, Nijerya, Ruanda, Sierra 
Leone, Sudan, Tanzanya, Uganda, 
Zaire. 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: IUCN kırmızı kitabında hassas 

olarak kabul edilmiştir(1972). 
Azalmaktadır. Popülasyon 
yoğunluğu uygun habitatlarda 
kilometre kare başına 1 ile 3 
arasında değişmektedir. 

Tutsak popülasyon: Veri yoktur, ancak hayvanat 
bahçelerinde, Primat araştırma 
merkezlerinde, tıp ve ecza 
laboratuvarlarında yaygındır.  

 Uluslararası Hayvanat Bahçeleri 
Yıllığı 1981 yılında 42 koleksiyonda 61 şempanzenin doğduğunu bildirmiştir.  

Ticareti: 1979’dan 1982’ye kadar CITES Tarafları’nca 391 canlı örnek kaydedilmiştir. 

Türiçi varyasyon: Yüz derisinin renginde farklılık gösteren, genellikle 3 alttür tanımlanmaktadır. 
 Pan troglodytes troglodytes (Kıta Avrupası’nda Tschego ya da Common chimpanzee): Yüz rengi 

beyaz üstüne çillidir ancak yaş ilerledikçe daha kirli bir renk alır ve yoğun beneklenme görülür. 
 Pan troglodytes verus (Büyük Britanya’da Masked Chimpanzee ya da  "Common" Chimpanzee). 

Siyah pigmentleşme, göz bölgesinde kelebek biçimli bir maske meydana getirir. Yaşla birlikte yüzün 
tamamı koyulaşır. 

 Pan troglodytes schweinfurtii (Eastern ya da Long hared Chimpanzee): Yüzün tamamı beyazdır, 
yaş ilerledikçe koyu, kirli bir renk alır. 

 Bu türlerin her birinin coğrafi yayılım alanı farklıdır. 

Benzer türler: Pan paniscus ( bkz. Belge A-106.009.001.001). Parlak siyah yüzü sayesinde ayırt etmesi kolaydır. 
Genel görünüşü daha küçüktür, daha hafiftir ve kollar çok uzun görünür.  

Kaynakça: Bourne, G.H. (1969). The Chimpanzee. Vol. 1-6. S. Karger. Basel-New York. 
 Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben, Vol. 11. Kindler Munich. 
 Haltenorth, Th. & Diller, H. (1977), Säugetiere Afrikas und Madagaskar. BLV Munich. 
 Macdonald, D. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Vol 1 George Allen & Unwin. London. 
 Napier, J.R. & P.H. (1967). A Handbook of Living Primata. Academic Press. London. 
 Van Lawick-Goodall, J. (1971). In the Shadow of Man. Collins. London 
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Pongo pygmaeus (Linné, 1760) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Kod A-106.009.004.001 
 1985 (1) 

 

Yerel adlar: tur.: 
 engl.: Orang-Utan 
 esp.: Orangután 
 fr.: Orang-outan 
 de.: Orang-Utan 
 ital.: Orang-Utan, Orango 
 malay.: Orang Utan 
 
Bilimsel sinonimler: Yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı özellikler: 
Ergin: 
Genel görünüm: Büyük boyutlu bir kuyruksuz maymun. Kürk oldukça kalın ve özellikle ergin erkeklerin omuzlarının 

ve kollarının üstünde uzun. Renk turuncunun değişen tonlarında ve yaş ilerledikçe eflatunumsu bir 
renk alan kızıl kahverengi tonlarında. Kuyruksuz. 

Ölçümler: Baş - vücut uzunluğu: 1,25-1,50 m. 
Vücut ağırlığı: Erkekler 75-100 kg, dişiler 40 kg’a kadar olabilir. Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar genellikle çok 

daha fazladır. 
Yüz: Yüz çıplak ve mavimsi siyahtır. Erginlerde içbükeydir ve belirgin biçimde prognatiktir. Erkekler 

çoğunlukla beyaz ya da turuncu sakallara ve yağ ve fibröz dokudan meydana gelen, yüzün 
yanlarına yerleşmiş devasa boyutta yanak çıkıntılarına sahiptir. 

Gözler: Küçük, dar konumlu; iris kahverengi. İnsana çok benzer.  

Kulaklar: Küçük, çıplak ve basık. 
Kol ve bacaklar: Kollar bacaklardan çok daha uzun ve güçlü (en sevdikleri hareket biçimi yarı-braşiasyon). Eller 

geniş ve uzun, başparmak küçük. Kıvrık bir duruşa sahip olan ayaklarda parmaklar uzun, 
başparmak kısa. Eller ve ayaklar kısa kıllı ya da kılsız olabilir; grimsi siyah bir renge sahiptir. 

Jüvenil: Yüz, eller ve ayaklar parlaktır, rengi soluktur. Göğüs ve karın bölgesi kılsızdır. Doğumdaki ağırlık: 1-
2 kg. 
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Metin: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Çizimler: Ulrike Goldschmid, Viyana 
Avusturya Yönetim Otoritesi tarafından gönderilmiştir. 

Yayılış: Malay Takımadaları: Endonezya (Kalimantan, Kuzey Sumatra: Atjeh), Malezya (Sabah, Sarawak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popülasyon: 
Yabani popülasyon: Sumatra’da 5000-15000 birey, yani kilometre başına 0.5- 1.5 birey (Mc Kinnon, 1973, Rijksen, 

1978a). Borneo popülasyonu bunu altı katı kadar daha fazla sayıda birey içeriyor olabilir. 
Tutsak popülasyon: 378 (173.204.1) yarı-özgün hibritler, 142 (66.76) Borneo orangutanı, 135 (56.79) Sumatra 

orangutanı. Toplam: 136 koleksiyonda 655 örnek (Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Yıllığı 1984).  

 Kişilerin elindeki, sirklerdeki, primat araştırma merkezlerindeki (vb.) popülasyon bilinmemektedir. 
Ticareti: 51 Pongo pygmaeus, 11 Pongo p. abelii, 13 Pongo p. pygmaeus. 1979’dan 1982’ye kadar CITES 

Tarafları’nca toplam 75 canlı örnek kaydedilmiştir. 

 
Türiçi varyasyon: 2 alttür: 

P. p. pygmaeus (Borneo Orangutanı): Kızıl kahverengi, çok parlak renkli değil. Baş daha geniş. 
 P. p. abelii (Sumatra Orangutanı): Genellikle Borneo Orangutanı’ndan daha parlak renkli, daha 

turuncu. Yüz içbükey.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Pongo p. pygmaeus Pongo p. abelii 

Benzer türler:  Yok. Orangutan, kızıl renge sahip tek kuyruksuz maymundur.  

 
Kaynakça: de Boer, L.E.M. (1982). The Drang Utan. Its Biology and Conservation. Dr. W. Jung Publishers. 

The Hague, Boston, London. 
 Grzimek, B. ed. (1974). Grzimeks Tierleben. Vol. 10. Kindler Munich. 
 Jantschke, F. (1972). Drang Utans in Zoologischen Garten. R. Piper & Co. Munich. 
 Macdonald, D. ed. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Vol. 1. George Allen & Unwin, London, 

Sydney. 
 Marple, T. (1980). Drang Utan Behavior. Van Nostrand Reinhard Company. New York. 
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