
½

Potto
Kendetegn: Har en pudseklo, 30-40cm, 1-
1.5kg, våd snuden
Anden trivia: lever hele deres liv i træerne og 
bevæger sig langsomt. Er tæt på verdens mest 
nuttede dyr.

Dødningehovedabe
Kendetegn:, 25-37cm lang og 37-43cm hale, 
750g-1kg, har  12 forkindtænder
Anden trivia: ses ofte i selskab med muskulløse
rødhårede piger med fregner. Er kendt som lidt 
af en drilleabe.

Vestlig lavlandsgorilla
Kendetegn:, 1.5-1,8m lang, 140-270kg, ingen 
hale, 8 forkindtænder.
Anden trivia: anses  af mange for at være en 
meget lille udgave af King Kong. De laver 
redskaber og kan i fangeskab lære tegnsprog.

Hvidhåndet gibbon
Kendetegn: 42-58cm, 4.5-7.6kg, ingen hale, har  
8 forkindtænder
Anden trivia: Én af verdens bedste akrobater. 
Kan svinge fra træ til træ med 55km/t. Dens 
meget høje sang kan høres mange km væk.

Gul bavian
Kendetegn:  60-85cm, 11-26kg, hanner meget 
større end hunner, har 8 forkindtænder, har en 
sædepude.
Anden trivia: Har et hundelignende ansigt. Er 
en nær slægtning til Kappebavianen.

Filippinsk spøgelsesabe
Kendetegn: 7cm, 12cm hale, 80-160g, tør 
snude, hvert øje er større end hjernen.
Anden trivia: elsker kød (især 6 benede dyr), 
ses sjældent da den kun er vågen om natten. 
Den er én af verdens mindste primater.

Gylden stumpnæseabe 
Kendetegn: 48-68cm, hale af samme længde, 
har 8 forkindtænder, har  sædepude.
Anden trivia: Lever i det temperede kina, hvor 
det sner om vinteren. Sover sammen i særlige 
grupper om natten.

Kattalemur
Kendetegn:, 39-46cm lang, 56-63cm hale, 2.0-
2.2kg, våd snude
Anden trivia: blev verdenskendt efter at have 
optrådt i Disney tegnfilmen Madagascar.

Columbiansk edderkoppeabe
Kendetegn:, 39-54cm lang, 71-86cm hale, 8.5-
9kg, har  12 forkindtænder, mangler 
tommelfinger.
Anden trivia: Er meget intelligente: De gør når 
de bliver truet. 
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