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TÓM TẮT
Loài Khỉ vàng (Macaca mulatta) và loài Khỉ đuôi dài (M. fascicularis) đều
thuộc cùng một nhóm loài-fasciculris, thuộc giống Macaca và có chồng lắp
phân bố hẹp với vùng tiếp xúc trải dài từ 12o đến 16o30’ vĩ độ Bắc, ở khu vực
Trung Trung bộ và Tây Nguyên của Việt Nam. Một vài nghiên cứu trước đây
đã báo cáo nhiều khả năng quá trình lai giống đã xảy ra giữa hai loài này ở
khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên, tuy nhiên quá trình lai giống tự
nhiên của chúng vẫn chưa được nghiên cứu một cách chi tiết, ít nhất về mặt
hình thái học. Để kiểm tra về các đặc điểm hình thái, điều tra về sự phân bố,
chiều dài đuôi tương đối và các đặc điểm về màu sắc bộ lông của các cá thể
trong môi trường tự nhiên và các cá thể đang bị nuôi nhốt làm cảnh trong vùng
tiếp xúc đã được tiến hành từ năm 2015 đến năm 2017 thông qua phương pháp
phỏng vấn và đo lường bằng phương pháp chụp ảnh-Photogrammetry. Chiều
dài đuôi tương đối bình quân của 2 nhóm “Khỉ vàng” lần lượt là 67,3% ở đảo
Cù Lao Chàm và 66,5% ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Chiều dài đuôi
tương đối bình quân của nhóm gần giống với Khỉ vàng và nhóm gần giống với
Khỉ đuôi dài lần lượt là 68,3% và 100,9%. Chiều dài đuôi tương đối bình quân
của cả 4 nhóm khỉ ở khu vực nghiên cứu đều cho thấy dạng trung gian so với
loài Khỉ vàng thuần chủng (36,5% - 44,2%) và loài Khỉ đuôi dài thuần chủng
(111,2% - 118,4%). Màu sắc bộ lông của các cá thể thuộc nhóm gần giống
với Khỉ vàng và nhóm gần giống với Khỉ đuôi dài cũng thể hiện kiểu màu sắc
trung gian giữa các loài Khỉ vàng thuần chủng và Khỉ đuôi dài thuần chủng.
Những kết quả này đã phản ánh quá trình pha trộn gien đã xảy ra giữa loài Khỉ
vàng và loài Khỉ đuôi dài ở khu vực nghiên cứu.
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