Mulai dari sini

Jika kukang tersebut berumur dewasa

Apakah kukang ini
berumur anakan/muda
atau muda?

TIDAK
YA

YA

YA

Hidung berwarna
hitam

YA

Tubuh lembut dan
halus dilapisi rambut warna putih

Leher berwarna
putih krem dengan
terdapat garis

Meskipun lembut,
rambut lebih kasar
dibanding kukang
berusia muda dan
warna lebih kaya.

Pergerakan yang
aneh, daya lekatan
masih terlalu lemah,
kepala terlihat lebih Kukang dewasa
lebih memiliki daya
besar dengan
genggam yang
tubuhnya.

Secara keseluruhan bayi kukang
masih tergantung
kepada induknya
untuk mendapatkan susu dan
jarang bertahan
hidup ketika
berada di perdagangan, konsultasikanlah kepada
ahli; kukang muda
dapat digenggam
oleh tangan kita.

lebih kuat dan
mungkin sekali
untuk dapat menggigit. Kepalanya
lebih sedikit bulat
disbanding kukang.
Untuk semua jenis
kukang berusia
muda mempunyai
kemiripan yang
tinggi dan sulit untuk
diidentifikasi,
khususnya berdasarkan berat
badan. Gunakan
karakteristik rambut
untuk identifikasi
kukang muda.

Berat lebih dari
450 gr ?

TIDAK

Berat 450-740 gr?

Berat lebih dari
740 gr ?

Leher dilapisi oleh
rambut berwarna
abu-abu

YA

Leher kemerahan/
coklat gelap, tidak

YA
YA

YA

YA

Telinga
merumbai dan
tertutup oleh
rambut gelap

YA

Moncongnya
berwarna putih dan
terdapat lingkaran
kecil hitam

YA

Telinga berwarna

merah/jahe tertutup
rambut berwarna putih

YA

Telinga merumbai
dan terbungkus
bagian rambut yang
gelap?

Telinga berwarna gelap
hampir tidak berbulu dan
menonjol jelas keluar dari
rambutnya?

YA

Telinga sedikit
terlihat dan
tertutup oleh
rambut

YA
YA
YA

Garis berbentuk garpu
di antara matanya
berwarna terang atau
bahkan tidak ada?

Terdapat bentuk
belah ketupat
berwarna putih
krem diantara
kedua mata
dibawah

Mahkota berwarna
merah/coklat dan
menyebar ke
telinga dengan
garis mata
menyambung
sampai mahkota

Mahkota berwarna
merah/coklat
berujung di telinga
dan garis
punggung, dan
garis dari mata
bercampur ke

YA
YA

YA

Bengal

Jawa

Sumatera

YA

Sumatera

YA

Mahkota berwarna
oranye dan
menyebar sampai
telinga dengan
garis mata
menyambung
sampai mahkota
dengan setiap

Mahkota berwarna
kuning/coklat
terang; seluruh
tanda di kepala
dan rambut
tubuhnya

Pygmy

Kalimantan

Terminologi untuk identifikasi

Pewarnaan

Tanda garis mata dan garis
garpu di kepala

Panduan identifikasi Kukang

Pengantar
Kukang adalah primata nokturnal
endemis Asia tenggara, dan terdapat
5 jenis kukang yang saat ini dikenal
diantaranya; Kukang bengal, Kukang
kalimantan, Kukang jawa, Kukang
pygmy dan Kukang sumatera. Masingmasing jenis kukang tersebut
mempunyai daerah penyebarannya
sesuai letak geografisnya.

Garis dorsal/punggung

Kemerahan

Sebutan tanda wajah

Coklat

Kukang terancam karena kehilangan
habitat aslinya dan perburuan liar
untuk dijadikan hewan peliharaan dan
obat tradisional. Kukang dilindungi di
setiap negaranya dan terdaftar dalam
Apendiks I CITES untuk melarang
perdagangan komersil internasional.

Penyebaran Kukang

Warna rambut antara mata
dan telinga

Bagaimana mengukur
panjang dari kepala sampai
tubuh

Krim

Bagaimana menggunakan
panduan

Putih

Bagaimana menimbang berat
kukang
Ambil kantong kain tak tembus cahaya,
dan timbanglah kantong tersebut. Lalu
tempatkan kukang dalam kantong
tersebut dan timbang secara
bersamaan.

Mengidentifikasi kukang adalah sulit
karena terdapat kemiripan diantara
setiap
jenisnya.
Panduan
ini
menggambarkan beberapa cara untuk
mengidentifikasi ciri-ciri kukang. Ciriciri tersebut termasuk ukuran, berat
badan, bentuk muka dan kolorasi.
Photo oleh: Konstans Wells, David
Haring dan Ecology Asia.
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