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Khu đề xuất khu bảo tồn thiên nhiên A Yun Pa nằm ở vị trí Đông Nam của tỉnh Gia Lai, tiếp
giáp với tỉnh Phú Yên ở phía Đông, đƣợc đề xuất thành lập khu bảo tồn vào năm 2004 với tổng
diện tích khoảng 44.268 ha [22, 24]. Về mặt địa hình và kiểu thảm thực vật, khu vực là vùng
chuyển tiếp mở rộng của vùng sinh thái Trung Trƣờng Sơn sang vùng sinh thái rừng khô Trung
Đông Dƣơng và Nam Trƣờng Sơn. Do đó, thảm thực vật trong vùng có sự đa dạng theo độ cao
từ vùng cao nguyên xuống vùng thấp. Trong đó, kiểu rừng kín thƣờng xanh núi thấp có ở độ cao
từ 900 m đến 1300 so với mặt nƣớc biển, kiểu rừng nửa rụng lá và rừng khộp có độ cao từ 300
m đến 900m so với mặt nƣớc biển [24].
Với những đặc trƣng về kiểu địa hình, thảm thực vật thì giá trị về đa dạng sinh học trong khu
để xuất đƣợc đánh giá khá cao. Ghi nhận ban đầu bởi Trần Quang Ngọc và cộng sự [24] cho
thấy khu hệ động thực vật có 439 loài thực vật bậc cao, 27 loài thú, 147 loài chim. Khu hệ linh
trƣởng trong vùng đƣợc ghi nhận với 04 loài bao gồm Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), khỉ đuôi
dài (M. fascicularis), chà vá (Pygathrix sp.) và vƣợn đen má vàng (Nomascus gabriellae) [24].
Khảo sát sau này của hội động vật Frankfurt c ng ghi nhận đƣợc chà vá chân xám (Pygathrix
cinerea) trong cộng đồng dân cƣ và gặp chà vá ngoài tự nhiên nhƣng chƣa thể kết luận loài chà
vá nào có phân bố trong khu đề xuất [23].
Bài báo này trình bày kết quả ghi nhận ban đầu về khu hệ linh trƣởng trong vùng cùng với
một số ghi nhận ban đầu về các loài động vật quý hiếm đƣợc ghi nhận trong thời gian nghiên cứu.
I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Hoạt động thực địa khảo sát linh trƣởng tại khu đề xuất đƣợc tiến hành từ tháng 11 2011 đến
tháng 05/2012 với tổng cộng 3 chuyến thực địa với 30 ngày điều tra đƣợc thực hiện trong ba
kiểu sinh cảnh chính của vùng bao gồm rừng thƣờng xanh nhiệt đới núi thấp, rừng nửa rụng lá
nhiệt đới núi thấp và rừng rụng lá nhiệt đới núi thấp. Các dụng cụ khảo sát thực địa đƣợc sử
dụng trong khảo sát bao gồm máy ảnh, máy định vị cầm tay (Garmin 60 Csx), và la bàn. Ngƣời
điều tra di chuyển theo đƣờng mòn sẵn có hoặc tạo mới trong các kiểu sinh cảnh với tổng km
khảo sát khoảng 72km để ghi nhận các loài linh trƣởng. Thời gian khảo sát bao gồm cả ban
ngày (từ 7h00 đến 17h00) và ban đêm (từ 19h00 đến 23h00). Bên cạnh hoạt động điều tra thực
tế, phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng trong quá tr nh điều tra và truy lục tài liệu c ng đƣợc áp
dụng để có thêm nguồn thông tin về khu hệ linh trƣởng trong vùng.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Kết qu ghi nhận
Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận đƣợc 06 loài linh trƣởng hiện diện trong khu vực với 05 loài
đƣợc xác định chắc chắn hiện diện và 01 loài đƣợc ghi nhận tạm thời. Các loài đƣợc xác định
chắc chắn gồm có vƣợn má vàng (Nomascus gabrillae), chà vá chân xám (Pygathrix cinerea),
khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), khỉ đuôi lợn (Macaca leonine) và cu li nhỏ (Nycticebus
pygmaeus). Loài voọc bạc Trƣờng Sơn (Trachypithecus margarita) đƣợc ghi nhận tạm thời do
nhóm điều tra chƣa ghi nhận trực tiếp ngoài thực địa và chỉ thu thập đƣợc thông tin nhờ vào
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phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng trong vùng. Thông tin chi tiết về các vị trí ghi nhận linh
trƣởng đƣợc trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1
Vị trí ghi nhận linh trƣởng ở A Yun Pa
Stt

Tên thông
thƣờng

Tên khoa họ

N

E

Độ
cao
(m)

1

Khỉ đuôi dài

Macaca
fascicularis

13.39

108.54

374

2

Khỉ đuôi lợn

Macaca leonina

13.42

108.58

364

3

Cu li nhỏ

Nycticebus
pygmaeus
Pygathrix
cinerea
Nomascus
gabriellae
Nomascus
gabriellae
Nomascus
gabriellae

13.44

108.58

283

13.55

108.73

800

13.39

108.54

367

13.42

108.57

199

13.57

108.73

523

4
5
6
7

Chà vá chân
xám
Vƣợn đen má
vàng
Vƣợn đen má
vàng
Vƣợn đen má
vàng

Số
lƣợng

Sinh

nh

Rừng bán
thƣờng xanh
Rừng bán
thƣờng xanh
Rừng hỗn giao
tre nứa
Rừng thƣờng
xanh
Rừng bán
1 bầy*
thƣờng xanh
Rừng bán
3 bầy*
thƣờng xanh
Rừng thƣờng
2 bầy*
xanh
6 cá
thể
7 cá
thể
1 cá
thể
7 cá
thể

Ghi chú: *: Vị trí ghi nhận đƣợc là vị trí nghe tiếng hót của bầy

Bên cạnh các loài linh trƣởng ghi nhận đƣợc trong nghiên cứu này, khỉ mặt đỏ c ng đƣợc
xác định sinh sống trong rừng qua khảo sát trƣớc đây [23]. Với kết quả ghi nhận đƣợc, khu đề
xuất Yun Pa có 01 loài đƣợc xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp – CR, một loài nguy cấp – EN, hai
loài sẽ nguy cấp – VU và nếu voọc bạc Trƣờng Sơn đƣợc xác nhận thì sẽ có thêm 01 loài nguy
cấp nữa cho khu hệ linh trƣởng trong vùng. Bên cạnh giá trị bảo tồn linh trƣởng, khu đề xuất
c n có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn công (Pavo muticus), các loài thú ăn cỏ lớn nhƣ b
rừng (Bos banteng) [24].
2. Tình tr ng b o tồn của loài
Vƣợn đen m v ng: Trong khu vực nghiên cứu, vƣợn đen má vàng đƣợc ghi nhận tại kiểu
sinh cảnh rừng nửa rụng lá núi thấp và rừng thƣờng xanh núi thấp. Các nghiên cứu trƣớc đây
c ng cho thấy sự thích nghi của vƣợn đen má vàng đối với các kiểu sinh cảnh tƣơng tự nhƣ ở A
Yun Pa [7, 10]. Vƣợn đen má vàng đƣợc ghi nhận lần đầu tiên ở Yun Pa vào năm 1998 nhờ
vào một bàn tay do thợ săn cung cấp và đƣợc nhận định quần thể phân bố ở mật độ thấp do
không ghi nhận đƣợc tiếng hót trong quá tr nh điều tra thực địa [24]. Tuy vậy, trong nghiên cứu
này, vƣợn đen má vàng đƣợc ghi nhận ở cả ba điểm đóng trại trong sinh cảnh rừng thƣờng xanh
núi thấp và rừng bán thƣờng xanh. Trƣớc đó, 01 bầy vƣợn c ng đƣợc ghi nhận trong vùng [23]
và với 06 bầy nghe đƣợc trong nghiên cứu này cho thấy mật độ quần thể có thể cao hơn so với
nhận định của Trần Quang Ngọc và cộng sự (2001).
Do đây chƣa phải là nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá t nh trạng quần thể vƣợn nên tác giả
chƣa thể cung cấp thông tin về kích thƣớc quần thể ƣớc tính. Tình trạng quần thể của vƣợn đen
má vàng ở Việt Nam đƣợc đánh giá lần đầu vào năm 2000 [7] và đƣợc đánh giá, cập nhật lại
vào năm 2010 [20]. Theo đó, các khu vực quan trọng trong bảo tồn vƣợn đen má vàng ở Việt
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Nam bao gồm VQG Cát Tiên, Bù Gia Mập, cao nguyên Lang Biang [20]. So với các khu vực
khác đã đƣợc đánh giá chuyên sâu về tình trạng quần thể vƣợn má vàng ở Việt Nam nhƣ VQG
Bù Gia Mập, Cát Tiên [6, 10, 20] thì quần thể vƣợn tại A Yun Pa có thể c n đƣợc duy trì với
tình trạng tƣơng tự do diện tích sinh cảnh phù hợp khá lớn (hơn 26.000 ha).
Chà vá chân xám: Kiểu sinh cảnh rừng thƣờng xanh núi thấp là kiểu sinh cảnh duy nhất ghi
nhận sự hiện diện của loài này trong vùng. Một bầy chà vá chân xám đƣợc ghi nhận với 7 cá
thể. Trƣớc đó, quần thể chà vá chân xám ở Yun Pa đƣợc ghi nhận với khoảng 30-40 cá thể
nhờ vào thông tin phỏng vấn [23]. Tình trạng quần thể chà vá chân xám ở A Yun Pa hiện chƣa
biết đƣợc đầy đủ nhƣng đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do tình trạng săn bắt. Cụ thể, có ít
nhất 03 cá thể chà vá chân xám đã bị săn bắt từ năm 2004 đến 2008 [23].
Hiện tại, diện tích của kiểu sinh cảnh rừng thƣờng xanh núi thấp trong vùng không lớn,
khoảng 2.423 ha [24], nhƣng ít chịu các tác động nhƣ lấn chiếm đất rừng và khai thác gỗ nên
cấu trúc rừng c n tƣơng đối nguyên vẹn. Hơn nữa, kiểu sinh cảnh này tiếp giáp với tỉnh Phú
Yên, khu vực huyện Đồng Xuân với kiểu rừng thƣờng xanh chiếm diện tích lớn, có thể tạo
thành vùng sinh cảnh sống rộng lớn cho loài linh trƣởng quý hiếm này. Với những kết quả ghi
nhận đƣợc, kích thƣớc quần thể của loài linh trƣờng cực kỳ nguy cấp này trong vùng có thể cao
hơn nhiều so với số liệu ghi nhận đƣợc.
Chà vá chân xám đƣợc đánh giá là một trong 25 loài linh trƣởng nguy cấp nhất toàn cầu
trong nhiều năm liền [12, 13]. Hiện tại, cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế, chà vá chân xám đều
đƣợc xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp – CR [1, 17]. Chà vá chân xám ở Việt Nam đƣợc ghi nhận có
vùng phân bố hẹp ở Trung Trƣờng Sơn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia lai,
B nh Định [8, 15] với kích thƣớc quần thể ƣớc tính dƣới 1000 cá thể mặc dù có nhiều ghi nhận
về kích thƣớc quần thể mới cho loài [8, 14, 18]. Cho đến hiện tại, kích thƣớc quần thể của chà
vá chân xám tại từng khu vực phân bố thƣờng dao động dƣới 200 cá thể mặc dù các khu vực
này c ng có diện tích rộng lớn. Trong khi quần thể có kích thƣớc lớn nhất đƣợc ghi nhận ở
VQG Kon Ka Kinh với khoảng 200 cá thể [8], toàn tỉnh Quảng Ngãi đƣợc ƣớc tính có khoảng
192-220 cá thể nhƣng bị chia phân mảnh thành 08 quần thể nhỏ [18]. Vì vậy, việc xác định
thêm sự phân bố của loài ở Yun Pa giúp tăng cơ hội bảo tồn đối với loài này ở Việt Nam nói
riêng và thế giới nói chung.
Khỉ đuôi d i: Một bầy khỉ đuôi dài với 06 cá thể đƣợc ghi nhận trong kiểu sinh cảnh rừng
nửa rụng lá. Thời gian ghi nhận đƣợc vào khoảng 7h45 sáng, khi ngƣời điều tra đang quan sát
hai bên sƣờn núi. Mặc dù khỉ đuôi dài đƣợc đánh giá có vùng phân bố rộng khắp ở nam Việt
Nam và c n đƣợc duy trì với kích thƣớc quần thể lớn [16] nhƣng chỉ với 01 ghi nhận trong vùng
A Yun Pa cho thấy loài này có mật độ phân bố thấp trong rừng, ngay cả khi kiểu sinh cảnh rừng
nửa rụng lá chiếm ƣu thế trong vùng.
Khỉ đuôi dài có vùng phân bố lớn ở Việt Nam [5] và tình trạng quần thể của loài c ng không
đáng lo ngại do khả năng thích nghi cao với nhiều kiểu sinh cảnh sống khác nhau [19]. Tuy vậy,
tình trạng quần thể của loài tại nhiều khu rừng ở Việt Nam hiện đang đối mặt với nguy cơ suy
giảm nhanh do tình trạng săn bắn, bẫy để làm thực phẩm, buôn bán vì mục đích thực phẩm, thú
nuôi và vật thí nghiệm y sinh. Do đó, tại một số vùng nhƣ VQG Bù Gia Mập, th kích thƣớc
quần thể của loài có thể không nhiều bằng và khả năng bắt gặp thấp hơn so với các loài linh
trƣởng khác.
Khỉ đuôi lợn: Khỉ đuôi lợn trong vùng đƣợc ghi nhận qua hai cá thể, một đƣợc nuôi nhốt
trong làng và một đƣợc ngƣời dân bắt trong rừng. Bên cạnh đó, một bầy với khoảng 07 cá thể
c ng đƣợc ghi nhận ở kiểu sinh cảnh rừng thƣờng xanh giữa khe núi, trong khu vực mà kiểu
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sinh cảnh rừng nửa rụng lá chiếm ƣu thế. Tuy nhiên, bầy ghi nhận đƣợc khá nhát với sự hiện
diện của con ngƣời. Cùng với khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn c ng là đối tƣợng dễ bị săn bắt nhất
trong các loài linh trƣởng ở A Yun Pa.
Tình trạng quần thể của loài khỉ đuôi lợn chƣa đƣợc đánh giá ở quy mô quốc gia c ng nhƣ
nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, khả năng bắt gặp khỉ đuôi lợn trong nhiều khu vực rừng ở vùng
phân bố của loài còn thấp, thậm chí thấp hơn so với các loài nhƣ chà vá chân đen, vƣợn đen má
vàng. Do vậy, các cuộc khảo sát linh trƣởng trong thời gian tới cần hƣớng đến việc đánh giá sự
phân bố c ng nhƣ t nh trạng của loài linh trƣởng sẽ nguy cấp này.
Cu li nhỏ: So với các loài linh trƣởng khác, loài cu li nhỏ ít đƣợc ghi nhận hơn với 02 ghi
nhận và 02 cá thể trong kiểu rừng hỗn giao với tre nứa. Trong khu vực, kiểu sinh cảnh rừng nửa
rụng lá, rừng rụng lá và rừng hỗn giao tre nứa chiếm diện tích khá nhiều. Đây là kiểu sinh cảnh
rừng ƣa thích của cu li nhỏ. Vì vậy, tình trạng quần thể cu li nhỏ tại A Yun Pa có thể c n đƣợc
duy trì ở mức độ tốt.
Cu li nhỏ ở Việt Nam chƣa đƣợc đánh giá đúng về tình trạng quần thể. Phần lớn các ghi
nhận, báo cáo đều chỉ dừng ở mức độ ghi nhận có hoặc không sự hiện diện của loài trong vùng
nghiên cứu. Bên cạnh đó, một số khảo sát có triển khai thực địa vào ban đêm có ghi nhận đƣợc
cu li nhƣng số lƣợng cá thể ghi nhận không cao [2, 4] cho thấy mức độ nguy cấp của loài.
Voọc b Trƣờng Sơn: Sự phân bố của loài voọc bạc Trƣờng Sơn trong vùng vẫn ở tình
trạng tạm thời do chƣa có ghi nhận trực tiếp dựa vào quan sát hoặc mẫu vật. Tuy nhiên, năm
2009, hai cá thể linh trƣởng bị ngƣời dân săn đƣợc trong rừng ven suối ở kiểu sinh cảnh rừng
bán thƣờng xanh núi thấp với đặc điểm chính là cơ thể có màu đen đến xám bạc, đuôi dài, bàn
tay, chân và mặt đen. Các đặc điểm mô tả nói trên có thể phần nào cho thấy khả năng xuất hiện
của loài voọc bạc trong vùng. Hơn nữa, kiểu sinh cảnh rừng ven suối c ng đƣợc xem là kiểu
sinh cảnh ƣa thích của loài voọc bạc [16, 21]. Với hơn 20.000 ha rừng nửa rụng lá trong khu đề
xuất và 2.423 ha rừng thƣờng xanh núi thấp, khu đề xuất cho thấy tiềm năng về vùng sinh sống
hữu dụng đối với loài voọc bạc Trƣờng Sơn.
Mặc dù voọc bạc Trƣờng Sơn đƣợc đánh giá có vùng phân bố rộng lớn ở Việt Nam [15, 16]
nhƣng kích thƣớc quần thể của loài cho vùng phân bố vẫn chƣa đƣợc ghi nhận c ng nhƣ đánh
giá. Hiện tại, quần thể duy nhất đƣợc xác định kích thƣớc nằm tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Tà
Kóu với 64 cá thể [9]. Các khu vực khác có ghi nhận chính thức về voọc bạc Trƣờng Sơn ở Việt
Nam bao gồm Khánh H a, Vƣờn quốc gia Bù Gia Mập [11], VQG Yok Don [3] và VQG Chƣ
Mom Ray (V Ngọc Thành, thông tin cá nhân). Với những ghi nhận rời rạc và thiếu thông tin
về loài trong vùng phân bố ở Việt Nam nhƣ trên, th sự hiện diện của loài ở trong bất kỳ vùng
nào c ng giúp tăng cơ hội tồn tại của loài c ng nhƣ mở rộng thêm tiềm năng bảo tồn loài ở Việt
Nam. Tuy vậy, c ng cần thêm nhiều chƣơng tr nh khảo sát, nghiên cứu để đánh giá đúng t nh
trạng bảo tồn của loài ở Việt Nam c ng nhƣ trên thế giới. Đề từ đó, có thể xây dựng đƣợc
chƣơng tr nh bảo tồn phù hợp.
3. C

nguy ơ th h thức b o tồn

C ng nhƣ phần lớn các diện tích rừng chƣa đƣợc bảo vệ ở Việt Nam, tình trạng xâm lấn đất
rừng làm nƣơng rẫy và săn, bẫy động vật hoang dã vẫn diễn ra thƣờng xuyên. Tần suất ngƣời
dân vào rừng để khai thác lâm sản, động vật rừng có thể xem nhƣ là thƣờng xuyên. Dọc theo
các suối lớn, ngƣời dân địa phƣơng (ngƣời đồng bào Ba Na) phát rẫy trồng hoa màu (chủ yếu là
khoai mỳ). Khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Phú Yên c ng đƣợc ngƣời dân trong vùng đánh giá
có tiềm năng về khai thác trầm hƣơng nên c ng thu hút ngƣời dân từ nhiều tỉnh khác đến. Đây
c ng là một nguy cơ làm giảm tính đa dạng sinh học do ngƣời đi khai thác trầm thƣờng đi với số
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lƣợng lớn (thƣờng từ 5-10 ngƣời) và trong thời gian dài nên nguồn thực phẩm chủ yếu là thịt
các loài động vật rừng. Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu đã gặp một trại với các
xƣơng của động vật rừng nhƣ Lợn rừng (Sus scrofa), Khỉ (Macaca spp.) và nhiều mảnh xƣơng
khác xung quanh trại. Bên cạnh đó, do trong vùng có nhiều trảng cỏ nên Nai xám (Rusa
unicolor) vẫn còn hiện diện và 01 cá thể nai bị săn bắt đã đƣợc ghi nhận trong chuyến khảo sát.
Một loài bò sát quý hiếm theo Sách Đỏ Việt Nam c ng thƣờng đƣợc ngƣời dân bắt để làm thực
phẩm là Rồng đất (Physignathus cocincinus).
Mặc dù đƣợc xem là khu vực có giá trị cao về đa dạng sinh học và từng đƣợc đề xuất thành
lập khu bảo tồn thiên nhiên, Khu đề xuất bảo tồn A Yun Pa không có tên trong Quyết định
1976 2014 QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả
nƣớc đến năm 2020, tầm nh n đến 2030 c ng nhƣ Quyết định 45 2014 QĐ-TTg phê duyệt Quy
hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nƣớc đến 2020 và tầm nh n đến 2030. Vì vậy, cơ
quan quản lý cấp tỉnh cần có những kế hoạch cụ thể để bảo vệ ĐDSH c ng nhƣ rừng đầu nguồn
khu vực này.
III. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã xác định đƣợc 5 trong tổng số 06 loài linh trƣởng sinh sống trong khu
đề xuất. Các kết quả ghi nhận đã phản ánh đƣợc tình hình về khu hệ linh trƣởng trong vùng. Sự
có mặt đồng thời của nhiều loài linh trƣởng quý hiếm và hiện trạng rừng còn giá trị cao về mặt
sinh thái cho thấy khu đề xuất có tiềm năng lớn trong bảo tồn các loài linh trƣởng quý hiếm ở
Việt Nam. Đặc biệt là chà vá chân xám và voọc bạc Trƣờng Sơn. Tuy nhiên, do chƣa thể thành
lập Khu bảo tồn nên khu vực c n đối mặt với nhiều nguy cơ làm suy giảm quần thể linh trƣởng
nói riêng và đa dạng sinh học nói chung. Do đó, trong tƣơng lai cần có thêm nhiều nghiên cứu
về giá trị của vùng làm cơ sở cho việc thành lập Khu bảo tồn.
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quỹ “Rufford Small Grant” đã tài
trợ kinh phí cho nghiên cứu này qua dự án với mã số 8240-1. Đồng thời, ch ng tôi cũng gửi lời
cảm ơn đến Ủy ban nhân dân xã Ia Pa, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa đã đồng ý cho chúng tôi triển
khai thực địa. Dự án cũng không thể hoàn thành với nhiều kết quả đáng khích lệ này nếu không
có sự gi p đỡ nhiệt tình của người hỗ trợ thực địa, người dân địa phương trong quá trình khảo sát.
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INITIAL DATA ON PRIMATE FAUNA OF
A YUN PA PROPOSE NATURAL RESERVE, GIA LAI PROVINCE
TRAN VAN BANG, HOANG MINH ĐUC

SUMMARY
A Yun Pa, one of two areas in Gia Lai province was proposed ed as a Natural Reserve since
2004 but have not been established yet, therefore its forest and biodiversity are facing to many
threats. The total area of this area is 44.268 ha, in which evergreen forest and semi-evergreen
forest dominant comprises 22.770 ha, of those the decidouous forest is 17.350 ha. The
biodiversity of A Yun Pa has been assessed rapidly, it showed that there are 439 species of
vascular plants, mammals: 27 species including four primate species, and bird: 147 species.
Three surveys were conducted from 11/2011 to 05/2012 in three main forest types in order to
get initial information about primate fauna of this region. The traditional survey methods
including interview, survey in forest by using existing trailed were perfomed to collect data.
Five primate species were confirmed and one other endangered species, Trachypithecus
margarita was provisionally recorded, the initial information about status of each primate
species was gained from this study. Thirteen individuals of six groups of the southern yellow
checked gibbon were recorded in both semi-evergreen and evergreen forests. Meanwhile there
were 5 to 7 individuals of one group of gray-shanked douc recorded inhabiting only in evegreen
forest. The pygmy loris was twice seen in semi-evergreen forest. The group of 6 and 7
individuals of the long-tailed and pig-tailed macaque were recorded once in semi-evergreen
forest. Since this site is non-protected area, biodiversity, especially primate, are threated by
human activities for instance hunting and agriculture encroachment.
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