Een masker of een camouflagepak?

Babykleuren

Witgezicht saki’s hebben een dichte vacht van lang
haar. Ze lijken daardoor groter dan ze eigenlijk
zijn. Een vol-wassen mannetje weegt nog geen 2 kilo.
De mannetjes hebben een pikzwarte vacht en een
wit gezicht, dat op een masker van gips lijkt.
De vrouwtjes zijn helemaal grijsbruin; een goede
camouflagekleur in het schaduwrijke regenwoud.
Op hun gezicht hebben vrouwtjes twee dunne
witte wangstrepen, die een beetje aan een snor
doen denken.

Witgezicht-saki’s leven in de regenwouden van
Suriname en de omliggende landen. Het liefst
houden ze zich op in de lagere begroeiing van het
woud, op een hoogte van 3 tot 15 meter. Saki’s
leven in familiegroepjes: één ouder-paar met hun
jongen. Eén keer per jaar wordt één kleintje geboren.
Direct na de geboorte hebben alle baby’s een
bruin-grijze vacht. Al na ongeveer een week is te
zien of de baby een wit gezicht krijgt. Op een
leeftijd van ruim twee maanden verandert ook de
kleur van de vacht van de jongetjes geleidelijk
naar zwart. Opgroeiende saki-meisjes veranderen
niet van kleur.

Liefde op het witste gezicht?
De reden van de opvallende uiterlijke verschillen
tussen mannetje en vrouwtjes bij saki’s is niet
duidelijk. Mogelijk kunnen de vrouwtjes de conditie
van een mannetje aflezen aan zijn witte gezicht.
Bij de partnerkeuze speelt zo’n inschatting een
belangrijke rol.

mannetjes hebben
een heel wit gezicht

vrouwtjes hebben
een wit snorretje

Ingebouwde notenkraker
Witgezicht-saki’s hebben een gevarieerd
menu. In het natte seizoen eten ze
vooral vruchten en noten. Saki’s hebben
forse hoektanden en vrij lange, stevige
snijtanden om de vaak harde schillen
van de vruchten te kunnen verwijderen.
Met hun kiezen kunnen ze ook de
meeste noten probleemloos kraken.

saki’s hebben een sterk gebit

Weisskopfsaki Pithecia pithecia
Weisskopfsakis haben ein dichtes Fell aus
langen Haaren. Dadurch erscheinen sie
grösser als sie sind. Ein erwachsenes Männchen
wiegt knapp 2kg. Das Fell der Männchen ist schwarz und das
Gesicht weiss wie eine Gipsmaske. Die Weibchen sind graubraun,
was im dämmrigen Regenwald eine gute Tarnung darstellt.
Im Gesicht der Weibchen befinden sich zwei dünne, weisse
Backenstreifen, die einem weissen Schnauzbart ähneln.

Nussknacker
Weisskopfsakis ernähren sich abwechslungsreich. In der Regenzeit fressen sie vor allem Früchte und Nüsse. Sakis haben käftige
Eckzähne und lange, starke Schneidezähne, um die oft harten
Schalen der Früchte öffnen zu können. Mit ihren Backenzähnen
können sie problemlos auch die meisten Nüsse knacken.

Sind Bleichgesichter sexy?
Der Grund für die auffälligen äusseren Unterschiede zwischen
Männchen und Weibchen ist bisher unklar. Möglicherweise
können die Weibchen am weissen Gesicht die Kondition der
Männchen erkennen. Diese Einschätzung spielt eine entscheidende
Rolle bei der Partnerwahl.

The masked monkey

Babyfarben

White-faced sakis have a thick coat of long
hairs. They appear much bigger than they
actually are; an adult male weighs a mere
2 kg. The males are pitch black with a white, mask-like face.
The females are greyish, with two thin white face stripes
resembling a moustache.

Weisskopfsakis leben in den Regenwäldern Surinams und der
umringenden Länder. Am liebsten halten sie sich in den
unteren Waldregionen in Höhen zwischen 3 und 15m auf. Sakis
leben im Familienverband (ein Elternpaar mit seinen Jungen).
Einmal im Jahr wird ein Junges geboren. Alle Sakis werden mit
graubraunem Fell geboren. Schon eine Woche nach der Geburt
fängt bei männlichen Jungen das Gesicht langsam an, weiss zu
werden. Nach gut zwei Monaten wird das Fell der jungen
Männchen langsam immer schwärzer. Bei jungen Sakiweibchen
ändert sich die Farbe nicht.

These sakis occur in southern Surinam and neighbouring
countries. They prefer the lower and middle layers of the rain
forest, at a height of 3-15 meters. They live in family groups,
a male and a female with their offspring. The females give birth
once a year to a single baby. The babies are always born grey,
like their mother, and are often hidden from view in her thick
coat. After about a week the male babies start developing
a white face, and after two months their coat will start turning
black. The female babies don’t change colour.

saki’s worden altijd grijs geboren

