БИОЛОГИЯ
25-те най-застрашени
Примати
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12983
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оследните 15-тина години в Приматологията настъпиха промени, които
могат да се сравнят само с периода
на великите открития през 19 век. В много
от страните, които са дом на най-близките ни
роднини (91 бр.) се наблюдава засилен интерес към тези емблематични животни и тяхното съхранение. Държавите с най-много видове маймуни – Бразилия (144), Мадагаскар
(97), Индонезия и Китай дори стигнаха по-далеч, като обучиха десетки приматолози и създадоха специални професионални центрове,
занимаващи се с проучвания и съхранение на
приматите. Тези усилия доведоха и до откриването на невероятен брой нови видове – 58
през последните 10 години – като поне още
20, чакат да бъдат описани.
През 2000 година знаменития проф. Колин
Гроувс поведе учените към нови полета за
изследване с книгата си „Таксономия на Приматите“ (Primate Taxonomy). Позовавайки се
на Филогенетичната Видова Концепция той
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Автор: Константин Йорданов
разпозна много подвидове като пълноценни
видове, и бройката на видовете примати нарасна от 234 на над 400, а тази на родовете от
60 на 73. Най-именитите приматолози, като
проф. Ръсел Митермайер бързо приеха новата систематика и днес официално са признати
418 вида.
Колкото повече проучванията се задълбочиха
обаче, толкова повече стана ясно, че положението със състоянието на приматите не е никак
розово. Заплахите към тях не са се променили
особено, но са станали особено ожесточени
през последното десетилетие. Въпреки че,
най-тежкият проблем остава загубата на ареал, се оказва, че лова за храна и медицински
цели нанася много по-тежки щети от колкото се смяташе в миналото. Според IUCN 69
вида и подвида са Критично Застрашени, 137
са Застрашени, а 97 са Уязвими, като за доста видове няма достатъчно информация за да
бъдат оценени. Тези критични цифри показват че около 50 % от всички примати попадат
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в една от рисковите категории.
През 2008 Международното общество на
приматолозите, реши на всеки две години да
обявява 25-те най-застрашени видове и подвидове примати с което да фокусира общественото внимание върху тях.
Ето и списъкът излязъл през 2010:
МАДАГАСКАР

Сивоглав Лемур (Eulemur cinereiceps)
Мадагаскар

Широконос бамбуков лемур
(Prolemur simus)
Мадагаскар
Не повече от 100 екземпляра

Синеок черен лемур (Eulemur flavifrons)
Мадагаскар
Между 450 -2000 екземпляра
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Около 2000 екземпляра
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Северен игрив лемур (Lepilemur septentrionalis)
Мадагаскар
По-малко от 100 животни
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Копринен Сифака (Propithecus candidus)
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Мадагаскар
Между 100 и 1000 екземпляра

АФРИКА
Галаго рондо (Galagoides rondoensis)
Танзания
Няма информация
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Гвенон ролуей (Cercopithecus diana rolo- Източен червен колобус Procolobus rufoway)
mitratus

Няма информация

Нигерски червен колобус (Procolobus epieni)
Делтата на река Нигер, Нигерия
Няма информация

Край река Тана, Кения
По-малко от 1000 индивида

Кипунджи (Rungwecebus kipunji)
Танзания

Около 1000 индивида
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Гана, Кот д’Ивоар
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Сиауски дългопет (Tarsius tumpara)
Индонезия
По-малко от 1000 индивида

Западна речна горила
(Gorilla gorilla diehli)
Нигерия, Камерун
Между 200-300 индивида
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Явански дебел лори (Nycticebus javanicus)
О. Ява

Няма информация

Лангур на Делакор (Trachypithecus delacouri)
Виетнам
Не повече от 200 индивида
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Сивокрак лангур (Pygathrix cinerea)
Виетнам
600-700 индивида

Свиноопашат лангур (Simias concolor)

Златоглав лангур (Trachypithecus poliocephalus poliocephalus)
Виетнам
60-70 индивида

Чипоноса маймуна на Долман (Rhinopithecus avunculus)
Виетнам
По-малко от 200 индивида

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 53

О. Ментавай, Индонезия
Около 3000 индивида
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Източен черен гривест гибон
(Nomascus nasutus)

Суматренски орангутан
(Pongo abeli)

Виетнам

о.Суматра
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Около 100 животни – може би най-редкия
примат
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По-малко от 6000 индивида
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Западен лилаволик лангур (Semnopithecus
vetulus nestor)
Шри Ланка
Няма информация

ЮЖНА АМЕРИКА

Суматренски орангутан (Pongo abeli)
о.Суматра
По-малко от 6000 индивида

Памукоглав тамарин (Saguinus Oedipus)
По-малко от 6000

Кафява паякообразна маймуна
(Ateles hybridus)
Колумбия, Венецуела
Няма информация
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Колумбия
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Ето
и
една
от
най-красивите
маймуни, превърнала се в символ за
природозащититниците-приматолози.
Златистият лъвски тамарин (Leontopithecus rosalia)
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Жълтоопашата вълнеста
(Oreonax flavicauda)
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Перу
Няма информация
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маймуна

През 1996 беше записан като Критично
Застрашен в IUCN, но след успешното
интродуциране на здрава популация
в резервата União Biological Reserve,
Бразилия, статута му се подобри и вече
е записан като Застрашен. Смята се,
че са останали около 1000 животни на
свобода и около 400 в плен.

